
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ิ
ใหใชบทบัญญตัิแหงประมวลรัษฎากร 

พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 

คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร 
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๔๘๐) 

อาทิตยทิพอาภา 
พล.อ.เจาพระยาพิชเยนทรโยธิน 

ตราไว ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
เปนปที่ ๕ ในรัชกาลปจจุบนั 

 
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรตราประมวลรัษฎากรเพื่อปรับปรุงการ

รัษฎากรตามหลักความเปนธรรมแกสังคม 
 

จึงมีพระราชโองการใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติแหง
ประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๑” 
 

มาตรา ๒๑  ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
เปนตนไป 
 

มาตรา ๓  ใหใชประมวลรัษฎากรตามที่ตราไวตอทายพระราชบัญญัตินี้เปน
กฎหมายตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๒ เปนตอไป เวนแตบทบัญญัติในลักษณะ ๒ 
หมวด ๖ วาดวยอากรแสตมปนั้น ใหใชเปนกฎหมายตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
เปนตนไป 
 

มาตรา ๔  นับแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติเงินรัชชูปการ พุทธศักราช ๒๔๖๘ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๖/-/หนา ๑/๑ เมษายน ๒๔๘๒ 



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 
 

(๒) พระราชบัญญัติลักษณะเก็บเงินคานา ร.ศ.๑๑๙ 
(๓) พระราชบัญญัติลักษณะการเก็บภาษีคาที่ไรออย พุทธศักราช ๒๔๖๔ 
(๔) พระราชบัญญัติเปลี่ยนวิธีเก็บภาษียา ร.ศ.๑๑๙ 
(๕) ประกาศพระราชทานยกเงินอากรสวนใหญคางเกาและเดินสํารวจตนผลไม

ใหม สําหรับเก็บเงินอากรสวนใหญ รัตนโกสินทรศก ๑๓๐ 
(๖) พระราชบัญญัติภาษีเงินได พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(๗) พระราชบัญญัติภาษีการคา พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
(๘) พระราชบัญญัติภาษีการธนาคารและการประกันภัย พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
(๙) บรรดาพิกัดอัตรา ขอบังคับ กฎ ประกาศ และบทกฎหมายอื่น ซึ่งออกเพื่อ

แกไขเพิ่มเติมหรือดําเนินการตามกฎหมายดังกลาวขางตน 
และนับตั้งแตวันใชบทบัญญัติในลักษณะ ๒ หมวด ๖ แหงประมวลรัษฎากรวา

ดวยอากรแสตมป ใหยกเลิกพระราชบัญญัติอากรแสตมป พุทธศักราช ๒๔๗๕ กับบรรดาพิกัด
อัตรา ขอบังคับ กฎ และบทกฎหมายอื่น ซึ่งออกเพ่ือแกไขเพิ่มเติมหรือดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินั้น 
 

มาตรา ๕  บรรดาพระราชบัญญัติ ประกาศ พิกัดอัตรา ขอบังคับ กฎ และบท
กฎหมายที่ใหยกเลิกตามความในมาตรา ๔ วรรคแรกนั้น ยังคงใหใชบังคับไดในการเก็บภาษีอากร
จํานวนพุทธศักราชตาง ๆ กอนใชประมวลรัษฎากร 

สวนพระราชบัญญัติพิกัดอัตรา ขอบังคับ กฎ และบทกฎหมาย ที่ใหยกเลิกตาม
ความในมาตรา ๔ วรรคสุดทาย ก็ยังคงใหใชบังคับไดในการเก็บอากรที่จะพึงเรียกเก็บไดกอนใช
บทบัญญัติในลักษณะ ๒ หมวด ๖ แหงประมวลรัษฎากรวาดวยอากรแสตมป 
 

มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรี 



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 
 

ประมวลรัษฎากร 
ลักษณะ ๑ 

ขอความเบื้องตน 
   

 
มาตรา ๑  กฎหมายนี้ใหเรียกวา “ประมวลรัษฎากร” 

 
มาตรา ๒๒  ในประมวลรัษฎากรนี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
“รัฐมนตรี” หมายความวารัฐมนตรีผูรักษาการตามประมวลรัษฎากรนี้ 
“อธิบดี”๓ หมายความวาอธิบดีกรมสรรพากร หรือผูที่อธิบดีกรมสรรพากร

มอบหมาย  
“ผูวาราชการจังหวัด” หมายความรวมถึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครดวย 
“อําเภอ” หมายความวานายอําเภอ สมุหบัญชีอําเภอ หรือสมุหบัญชีเขต 
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงหัวหนาเขต และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา

ประจําก่ิงอําเภอดวย 
“ที่วาการอําเภอ” หมายความรวมถึงที่วาการเขต และท่ีวาการกิ่งอําเภอดวย 
“องคการของรัฐบาล” หมายความวาองคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการ

จัดตั้งองคการของรัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และหมายความ
รวมถึงหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของซึ่งไมมีฐานะเปนนิติบุคคลดวย 

“ประเทศไทย” หรือ “ราชอาณาจักร” หมายความรวมถึงเขตไหลทวีปที่เปนสิทธิ
ของประเทศไทยตามหลักกฎหมายระหวางประเทศที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป และตามความตก
ลงกับตางประเทศดวย  
 

มาตรา ๓๔  บรรดารัษฎากรประเภทตาง ๆ ซึ่งเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรนี้ 
จะตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อการตอไปนี้ก็ได คือ 

(๑) ลดอัตรา หรือยกเวนเพื่อใหเหมาะสมกับเหตุการณ กิจการหรือสภาพของ
ทองที่บางแหงหรือทั่วไป 

(๒) ยกเวนแกบุคคลหรือองคการระหวางประเทศ ตามขอผูกพันที่ประเทศไทยมี
อยูตอองคการสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหวางประเทศหรือตามสัญญาหรือตามหลักถอย
                                                 

๒ มาตรา ๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน 
พุทธศักราช.๒๕๒๐ 

๓ มาตรา ๒ นิยามคําวา “อธิบดี” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๗ 

๔ มาตรา ๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๔๙๖ 



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 
 

ทีถอยปฏิบัติตอกันกับนานาประเทศ 
(๓) ยกเวนแกรัฐบาล องคการของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล องคการศาสนา 

หรือองคการการกุศลสาธารณะ 
การลดหรือยกเวนตาม (๑) (๒) และ (๓) นั้น จะตราพระราชกฤษฎีกายกเลิก

หรือเปล่ียนแปลงก็ได 
 

มาตรา ๓ ทวิ๕  ถาเจาพนักงานดังตอไปนี้ เห็นวาผูตองหาไมควรตองไดรับโทษ
จําคุกหรือไมควรถูกฟองรอง ใหมีอํานาจเปรียบเทียบโดยกําหนดคาปรับแตสถานเดียวใน
ความผิดตอไปนี้ เวนแตความผิดตามมาตรา ๑๓ คือ 

(๑) ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษปรับหรือจําคุกไมเกินหกเดือน 
หรือทั้งปรับทั้งจํา ซึ่งโทษจําคุกไมเกินหกเดือนที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ใหเปนอํานาจของ
อธิบดี ถาเกิดในจังหวัดอื่นใหเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด 

(๒) ความผิดที่มีโทษปรับหรือโทษจําคุกเกินหกเดือน แตไมเกินหนึ่งป หรือทั้ง
ปรับทั้งจํา ซึ่งโทษจําคุกเกินหกเดือนแตไมเกินหนึ่งป ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ ซึ่ง
ประกอบดวยอธิบดี อธิบดีกรมการปกครองและอธิบดีกรมตํารวจ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

ถาผูตองหาใชค าปรับตามที่ เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ผูมี อํานาจ
เปรียบเทียบกําหนดแลว ใหถือวาเปนอันคุมผูตองหามิใหถูกฟองรองตอไปในกรณีแหงความผิด
นั้น 

ถาผูมีอํานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งเห็นวาไมควรใชอํานาจเปรียบเทียบ หรือ
เมื่อเปรียบเทียบแลว ผูตองหาไมยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือยอมแลวแตไมชําระคาปรับภายใน
ระยะเวลาที่ผูมีอํานาจเปรียบเทียบกําหนด ใหดําเนินการฟองรองตอไป และในกรณีนี้ หามมิให
ดําเนินการเปรียบเทียบตามกฎหมายอื่นอีก 
 

มาตรา ๓ ตรี๖  บุคคลใดจะตองเสียเงินเพิ่มภาษีอากรตามบทบัญญัติแหง
ประมวลรัษฎากรนี้และบุคคลนั้นยินยอมและชําระเงินเพิ่มภาษีอากรตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
กฎกระทรวงแลว ใหถือวาเปนอันคุมบุคคลนั้นมิใหตองรับผิดเสียเงินเพิ่มภาษีอากร 
 

มาตรา ๓ จัตวา๗  ในกรณีที่บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรกําหนดใหบุคคลไป
เสียภาษีอากร ณ ที่วาการอําเภอ รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหไปเสีย ณ 
                                                 

๕ มาตรา ๓ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๒๕) พ.ศ.๒๕๒๕ 

๖ มาตรา ๓ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.
๒๔๙๔ 

๗๗ มาตรา ๓ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ.๒๔๙๔ 



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 
 

สํานักงานแหงอ่ืนก็ได ในกรณีเชนวานี้ การเสียภาษีอากรนั้นใหถือวาเปนการสมบูรณเมื่อไดรับ
ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งหัวหนาสํานักงานแหงนั้นไดลงลายมือช่ือรับเงินแลว 
 

มาตรา ๓ เบญจ๘  เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวามีการหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากร ให
อธิบดีมีอํานาจเขาไปหรือออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาพนักงานสรรพากรเขาไปในสถานที่หรือ
ยานพาหนะใดเพื่อทําการตรวจคน ยึดหรืออายัดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่น ที่เก่ียวกับ หรือ
สันนิษฐานวาเก่ียวกับภาษีอากรที่จะตองเสียไดทั่วราชอาณาจักร 

ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหผูวาราชการจังหวัดหรือสรรพากรเขต 
มีอํานาจเชนเดียวกับอธิบดีตามวรรคหนึ่ง สําหรับในเขตทองที่จังหวัดหรือเขตนั้น 

การทําการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองทําในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึง
พระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลาทําการของผูประกอบกิจการนั้น 
 

มาตรา ๓ ฉ๙  บรรดาบัญชี เอกสาร และหลักฐานตาง ๆ ซึ่งเก่ียวกับหรือ
สันนิษฐานวาเก่ียวกับภาษีอากรที่จะตองเสีย ถาทําเปนภาษาตางประเทศ เจาพนักงานประเมิน
หรือพนักงานเจาหนาที่จะสั่งใหบุคคลใดที่มีหนาที่รับผิดชอบจัดการแปลเปนภาษาไทยใหเสร็จ
ภายในเวลาที่สมควรก็ได 
 

มาตรา ๓ สัตต๑๐  เพ่ือประโยชนแหงการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
การตรวจสอบและรับรองบัญชี จะกระทําไดก็แตโดยบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี 

บุคคลที่จะขอใบอนุญาตจากอธิบดีตามความในวรรคกอน ตองเปนผูที่มี
คุณสมบัติและปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

บุคคลใดไดรับใบอนุญาตดังกลาวแลว ถาฝาฝนระเบียบที่อธิบดีกําหนด อธิบดี
อาจพิจารณาสั่งถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

บทบัญญัติแหงมาตรานี้จะใชบังคับในเขตจังหวัดใด ใหอธิบดีประกาศโดยอนุมัติ
รัฐมนตรี 

การประกาศ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

                                                 
๘ มาตรา ๓ เบญจ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๒๕) พ.ศ.๒๕๒๕ 
๙ มาตรา ๓ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 

๒๔๙๖ 
๑๐ มาตรา ๓ สัตต เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) 

พ.ศ. ๒๔๙๖ 



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 
 

มาตรา ๓ อัฏฐ๑๑  กําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการหรือแจงรายการตาง ๆ 
ก็ดี กําหนดเวลาการอุทธรณก็ดี หรือกําหนดเวลาการเสียภาษีอากรตามที่กําหนดไวในประมวล
รัษฎากรนี้ก็ดี ถาผูมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกําหนดเวลาดังกลาวมิไดอยูในประเทศไทย หรือมีเหตุ
จําเปนจนไมสามารถจะปฏิบัติตามกําหนดเวลาได เมื่ออธิบดีพิจารณาเห็นเปนการสมควรจะให
ขยายหรือใหเล่ือนกําหนดเวลาออกไปอีกตามความจําเปนแกกรณีก็ได  

กําหนดเวลาตาง ๆ ที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากรนี้ เมื่อรัฐมนตรีเห็นเปนการ
สมควร จะขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลานั้นออกไปอีกตามความจําเปนแกกรณีก็ได 
 

มาตรา ๓ นว๑๒  ผูใดรูอยูแลวไมอํานวยความสะดวกหรือขัดขวางเจาพนักงาน
ผูกระทําการตามหนาที่ ตามความในมาตรา ๓ เบญจ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาพัน
บาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 

มาตรา ๓ ทศ๑๓  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังเจาพนักงานประเมินหรือพนักงาน
เจาหนาที่ตามความในมาตรา ๓ ฉ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 

มาตรา ๓ เอกาทศ๑๔  เพ่ือประโยชนในการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร อธิบดีมีอํานาจกําหนดใหผูมีหนาที่เสียภาษีอากร และผูมีหนาที่จายเงินไดมีและใชเลข
ประจําตัวในการปฏิบัติการ ตามประมวลรัษฎากรไดตามหลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดีกําหนด 
ทั้งนี้ โดยอนุมัติรัฐมนตรี 

การกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๓ ทวาทศ๑๕  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามความใน
มาตรา ๓ เอกาทศ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 

                                                 
๑๑ มาตรา ๓ อัฏฐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) 

พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๑๒ มาตรา ๓ นว เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 

๒๔๙๖ 
๑๓ มาตรา ๓ ทศ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 

๒๔๙๖ 
๑๔ มาตรา ๓ เอกาทศ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.๒๕๒๕ 
๑๕ มาตรา ๓ ทวาทศ เพ่ิมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน 

พุทธศักราช ๒๕๒๐ 



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 ๓ เตรส๑๖  ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีใหอธิบดีมี
อํานาจออกคําส่ังใหผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ ซึ่งไมมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายตาม
ลักษณะ ๒ หักภาษี ณ ที่จายตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและอัตราที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ในการนี้
ใหนํามาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ และ
มาตรา ๖๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๓ จตุทศ๑๗  ในกรณีที่ตองหักภาษี ณ ที่จายตามบทบัญญัติแหงประมวล
รัษฎากร ใหผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย หักภาษี ณ ที่จายและนําสงกอนไมวาการจายเงินนั้นจะ
เกิดข้ึนจากคําส่ังหรือคําบังคับของศาลหรือตามกฎหมายหรือเหตุอ่ืนใดก็ตาม 
 

มาตรา ๔๑๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามประมวลรัษฎากร
นี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานประเมินและเจาพนักงานอื่นโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากับออกกฎกระทรวง 

(๑) ใหใชหรือใหยกเลิกแสตมปโดยกําหนดใหนํามาแลกเปล่ียนกับแสตมปที่
ใชไดภายในเวลาและเงื่อนไขที่กําหนดแตตองใหเวลาไมนอยกวาหกสิบวัน 

(๒) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรนี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
มาตรา ๔ ทวิ๑๙  คนตางดาวผูใดจะเดินทางออกจากประเทศไทยตองเสียภาษี

อากรที่คางชําระและหรือที่จะตองชําระ แมจะยังไมถึงกําหนดชําระ หรือจัดหาประกันเงินภาษี
อากรใหเสร็จสิ้นตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรนี้กอนออกเดินทาง 
 

มาตรา ๔ ตรี๒๐  ใหคนตางดาวซึ่งจะเดินทางออกจากประเทศไทยยื่นคํารองตาม
แบบที่อธิบดีกําหนด เพ่ือขอรับใบผานภาษีอากรภายในกําหนดเวลาไมเกินสิบหาวันกอนออก
เดินทาง ไมวามีเงินภาษีอากรที่ตองชําระหรือไม 
                                                 

๑๖ มาตรา ๓ เตรส เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ.๒๕๒๑ 

๑๗ มาตรา ๓ จตุทศ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๒๖ 

๑๘
 มาตรา ๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๐) 

พ.ศ.๒๕๑๓ 
๑๙ มาตรา ๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.

๒๕๐๒ 
๒๐ มาตรา ๔ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.

๒๕๐๒ 



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 
 

การยื่นคํารองตามความในวรรคกอน ถาผูย่ืนคํารองมีภูมิลําเนาหรือพักอยูในเขต
จังหวัดพระนครหรือจังหวัดธนบุรี ใหย่ืนตออธิบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ถามีภูมิลําเนาหรือพัก
อยูในเขตจังหวัดอื่นใหย่ืนตอผูวาราชการจังหวัดนั้นหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

คนตางดาวผูใดไมย่ืนคํารองขอรับใบผานภาษีอากรตามความในวรรคกอน หรือ
ย่ืนคํารองแลวแตยังไมไดรับใบผานภาษีอากร เดินทางออกจากประเทศไทยหรือพยายามเดินทาง
ออกจากประเทศ นอกจากจะมีความผิดตามบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรนี้ ใหคนตางดาวผูนั้น
เสียเงินเพิ่มรอยละ ๒๐ ของเงินภาษีอากรที่จะตองเสียทั้งส้ินอีกดวย เงินเพิ่มตามมาตรานี้ใหถือ
เปนคาภาษีอากร 
 

มาตรา ๔ จัตวา๒๑  บทบัญญัติมาตรา ๔ ทวิ และมาตรา ๔ ตรี ไมใชบังคับแกคน
ตางดาวผูเดินทางผานประเทศไทย หรือเขามา และอยูในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่ง หรือหลาย
ระยะรวมกันไมเกินเกาสิบวันในปภาษีใด โดยไมมีเงินไดพึงประเมิน หรือคนตางดาวที่อธิบดี
ประกาศกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
 

มาตรา ๔ เบญจ๒๒  ใหผูรับคํารองตามมาตรา ๔ ตรี ตรวจสอบวาผูย่ืนคํารองมี
ภาษีอากรที่จะตองเสียตามมาตรา ๔ ทวิ หรือไม ถาไมมีก็ใหออกใบผานภาษีอากรตามแบบที่
อธิบดีกําหนดใหแกผูย่ืนคํารอง 

ถาในการตรวจสอบตามความในวรรคกอนปรากฏวา ผูย่ืนคํารองมีเงินภาษีอากร
ที่ตองเสียตามมาตรา ๔ ทวิ และผูย่ืนคํารองไดนําเงินภาษีอากรมาชําระครบถวนแลวก็ดี หรือไม
อาจชําระไดทั้งหมดหรือไดชําระแตบางสวน และผูย่ืนคํารองไดจัดหาผูค้ําประกันหรือหลักประกัน
ที่อธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายเห็นสมควรมาเปนประกันเงินคาภาษีอากร
นั้นแลวก็ดี ใหอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายออกใบผานภาษีอากรให 
 

มาตรา ๔ ฉ๒๓  ในกรณีที่ผูรับคํารองตามมาตรา ๔ ตรี พิจารณาเห็นวาผูย่ืนคํา
รองมีเหตุผลสมควรจะตองเดินทางออกจากประเทศไทยเปนการรีบดวนและชั่วคราว และผูย่ืนคํา
รองมีหลักประกันหรือหลักทรัพยอยูในประเทศไทยพอคุมคาภาษีอากรที่คาง หรือที่ตองชําระ ให
อธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายออกใบผานภาษีอากรให 
 

                                                 
๒๑

 มาตรา ๔ จัตวา แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ
ท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๗ 

๒๒ มาตรา ๔ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) 
พ.ศ.๒๕๐๒ 

๒๓ มาตรา ๔ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.
๒๕๐๒ 



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 
 

มาตรา ๔ สัตต๒๔  ภายใตบังคับมาตรา ๔ อัฏฐ ใบผานภาษีอากรใหมีอายุใชได
สิบหาวันนับแตวันออก ถามีการขอตออายุใบผานภาษีอากรกอนสิ้นอายุ อธิบดีหรือผูวาราชการ
จังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายจะตออายุใหอีกสิบหาวันก็ได 

 
มาตรา ๔ อัฏฐ๒๕  คนตางดาวซึ่งมีความจําเปนตองเดินทางเขาออกประเทศไทย

เปนปกติธุระเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพจะยื่นคํารองตออธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย แลวแตกรณีขอใหออกใบผานภาษีอากรใหใชเปนประจําก็ได ถาผูรับคํา
รองพิจารณาเห็นวาคนตางดาวผูนั้นมีความจําเปนดังที่รองขอ และมีหลักประกันหรือหลักทรัพย
อยูในประเทศไทยพอคุมคาภาษีอากรที่คางหรือที่จะตองชําระแลวจะออกใบผานภาษีอากรใหตาม
แบบที่อธิบดีกําหนดก็ได ใบผานภาษีอากรเชนวานี้ใหมีกําหนดเวลาใชไดตามที่ระบุในใบผานภาษี
อากรนั้น แตตองไมเกินกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันออก 
 

มาตรา ๔ นว๒๖  คนตางดาวผูใดเดินทางออกจากประเทศไทย โดยไมมีใบผาน
ภาษีอากร ซึ่งตองมีตามความในประมวลรัษฎากรนี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 

คนตางดาวผูใดพยายามกระทําการเชนวานั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน 
 

มาตรา ๔ ทศ๒๗  ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายสั่งใหดอกเบี้ยแกผูไดรับคืน
เงินภาษีอากรในอัตรารอยละ ๑ ตอเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีอากรที่ไดรับคืนโดยไม
คิดทบตน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

ดอกเบี้ยที่ใหตามวรรคหนึ่ง มิใหเกินกวาจํานวนเงินภาษีอากรที่ไดรับคืนและให
จายจากเงินภาษีอากรที่จัดเก็บไดตามประมวลรัษฎากรนี้ 
 

ลักษณะ ๒ 
ภาษีอากรฝายสรรพากร 

   
 

                                                 
๒๔ มาตรา ๔ สัตต เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) 

พ.ศ.๒๕๐๒ 
๒๕ มาตรา ๔ อัฏฐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) 

พ.ศ.๒๕๐๒ 
๒๖ มาตรา ๔ นว เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.

๒๕๐๒ 
๒๗ มาตรา ๔ ทศ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๒๕) พ.ศ.๒๕๒๕ 



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 
 

หมวด ๑ 
บทเบด็เสร็จทั่วไป 
   

 
มาตรา ๕  ภาษีอากรซึ่งบัญญัติไวในลักษณะนี้ ใหอยูในอํานาจหนาที่และการ

ควบคุมของกรมสรรพากร 
 

มาตรา ๖  ในกรณีทั้งปวง ซึ่งคณะบุคคลเปนผูมีหนาที่และคณะนั้นมิใชนิติบุคคล 
ใหผูอํานวยการหรือผูจัดการคณะนั้นเปนผูรับผิดชอบ 
 

มาตรา ๗  บรรดารายการ รายงาน หรือเอกสารอื่น ซึ่งบริษัทหรือหางหุนสวนจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตองทําย่ืนนั้น ใหกรรมการหรือผูเปนหุนสวนหรือผูจัดการเปนผูลงลายมือ
ช่ือ 
 

มาตรา ๘๒๘  หมายเรียก หนังสือแจงใหเสียภาษีอากร หรือหนังสืออ่ืนซึ่งมีถึง
บุคคลใดตามลักษณะนี้ ใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือใหเจาพนักงานสรรพากร
นําไปสง ณ ภูมิลําเนา หรือถ่ินที่อยู หรือสํานักงานของบุคคลนั้น ในระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระ
อาทิตยตกหรือในเวลาทําการของบุคคลนั้น ถาไมพบผู รับ ณ ภูมิลําเนา หรือถ่ินที่อยูหรือ
สํานักงานของผูรับ จะสงใหแกบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว และอยู หรือทํางานในบานหรือ
สํานักงานที่ปรากฏวาเปนของผูรับนั้นก็ได 

กรณีไมสามารถสงตามวิธี ในวรรคหนึ่ ง ได  หรือบุคคลนั้นออกไปนอก
ราชอาณาจักร ใหใชวิธีปดหมาย หนังสือแจง หรือหนังสืออ่ืน แลวแตกรณี ในที่ซึ่งเห็นไดงาย ณ ที่
อยู หรือสํานักงานของบุคคลนั้น หรือบานที่บุคคลนั้นมีช่ืออยูในทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการ
ทะเบียนราษฎรครั้งสุดทาย หรือโฆษณาขอความยอในหนังสือพิมพที่จําหนายเปนปกติในทองที่
นั้นก็ได 

เมื่อไดปฏิบัติตามวิธีดังกลาวขางตนแลว ใหถือวาเปนอันไดรับแลว 
 

มาตรา ๙๒๙  เวนแตจะมีบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน ถาจําเปนตองคํานวณเงินตรา
ตางประเทศเปนเงินตราไทยเพื่อปฏิบัติการตามลักษณะนี้ ใหคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนซึ่ง
กระทรวงการคลังประกาศเปนคราว ๆ 
 
                                                 

๒๘
 มาตรา ๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ.๒๕๒๙ 
๒๙ มาตรา ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) 

พ.ศ.๒๔๙๔ 



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 ๙ ทวิ๓๐  เวนแตจะมีบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน ถาจะตองตีราคาทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดเปนเงิน ใหถือราคาหรือคาอันพึงมีในวันที่ไดรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น 
 

มาตรา ๑๐  เจาพนักงานผูใดโดยหนาที่ราชการตามลักษณะนี้ไดรูเร่ืองกิจการ
ของผูเสียภาษีอากร หรือของผูอ่ืนที่เก่ียวของ หามมิใหนําออกแจงแกผูใดหรือยังใหทราบกันไป
โดยวิธีใด เวนแตจะมีอํานาจที่จะทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย 
 

มาตรา ๑๐ ทวิ๓๑  เพ่ือประโยชนในการจัดเก็บภาษีอากร อธิบดีมีอํานาจเปดเผย
รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

(๑)๓๒ ช่ือผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ฐานภาษีมูลคาเพ่ิมหรือ
จํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมที่ถูกประเมินเพิ่มเติมของผูประกอบการจดทะเบียนนั้น 

(๒) ช่ือผูเสียภาษีอากรและจํานวนภาษีอากรที่เสีย 
(๓) ช่ือผูสอบบัญชี และพฤติการณของผูสอบบัญชีเก่ียวกับการตรวจสอบและ

รับรองบัญชีตามมาตรา ๓ สัตต 
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๑๑  เวนแตจะมีบทบัญญัติหรืออธิบดีจะสั่งเปนอยางอ่ืน ใหนําเงินภาษี

อากรไปเสีย ณ ที่วาการอําเภอ และการเสียภาษีอากรนั้นใหถือวาเปนการสมบูรณเมื่อไดรับ
ใบเสร็จรับเงินซึ่งนายอําเภอไดลงลายมือช่ือรับเงินแลว 
 

มาตรา ๑๑ ทวิ๓๓  ถาผูเสียภาษีอากรตองการขอใบแทนใบเสร็จที่เจาพนักงานได
ออกใหไปแลว ใหขอรับได ณ ที่วาการอําเภอ โดยเสียคาธรรมเนียมฉบับละ ๕๐ สตางค 
 

มาตรา ๑๒๓๔  ภาษีอากรซึ่งตองเสียหรือนําสงตามลักษณะนี้ เมื่อถึงกําหนดชําระ
แลว ถามิไดเสียหรือนําสง ใหถือเปนภาษีอากรคาง 
                                                 

๓๐ มาตรา ๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.
๒๔๙๔ 

๓๑ มาตรา ๑๐ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๒๕) พ.ศ.๒๕๒๕ 

๓๒ มาตรา ๑๐ ทวิ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.๒๕๓๔ 

๓๓ มาตรา ๑๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 
๒๔๘๒ 

๓๔ มาตรา ๑๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๑) พ.ศ.๒๕๒๕ 



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 
 

เพ่ือใหไดรับชําระภาษีอากรคาง ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดและขาย
ทอดตลาดทรัพยสินของผูตองรับผิดเสียภาษีอากรหรือนําสงภาษีอากรไดทั่วราชอาณาจักร โดยมิ
ตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือส่ังอํานาจดังกลาว อธิบดีจะมอบใหรองอธิบดีหรือสรรพากรเขตก็
ได 

ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมี
อํานาจเชนเดียวกับอธิบดีตามวรรคสอง ภายในเขตทองที่จังหวัดหรืออําเภอนั้น แตสําหรับ
นายอําเภอนั้น จะใชอํานาจสั่งขายทอดตลาดไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 

วิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงโดยอนุโลม สวนวิธีการอายัดใหปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติ
รัฐมนตรี 

เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดดังกลาว ใหหักคาธรรมเนียม คาใชจาย ในการยึด
และขายทอดตลาดและเงินภาษีอากรคาง ถามีเงินเหลือใหคืนแกเจาของทรัพยสิน 

ผูตองรับผิดเสียภาษีอากรตามวรรคสอง ใหหมายความรวมถึงผูเปนหุนสวน
จําพวกไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนนิติบุคคลดวย๓๕ 
 

มาตรา ๑๒ ทวิ๓๖  เมื่อไดมีคําส่ังยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๒ แลว หามผูใด
ทําลาย ยายไปเสีย ซอนเรน หรือโอนไปใหแกบุคคลอื่นซึ่งทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัดดังกลาว 
 

มาตรา ๑๒ ตรี๓๗  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา ๑๒ ใหผูมีอํานาจ
ตามมาตรา ๑๒ หรือสรรพากรจังหวัดมีอํานาจ 

(๑) ออกหมายเรียกผูตองรับผิดชําระภาษีอากรคาง และบุคคลใดๆ ที่มีเหตุอัน
ควรเชื่อวาจะเปนประโยชนแกการจัดเก็บภาษีอากรคางมาใหถอยคํา 

(๒) ส่ังบุคคลดังกลาวใน (๑) ใหนําบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนอันจําเปนแก
การจัดเก็บภาษีอากรคางมาตรวจสอบ 

(๓) ออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาพนักงานสรรพากรทําการตรวจคนหรือยึดบัญชี 
เอกสาร หรือหลักฐานอื่นของบุคคลดังกลาวใน (๑)  

การดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันนับแต
วันไดรับหมายเรียกหรือคําส่ัง การออกคําส่ังและทําการตาม (๓) ตองเปนไปตามระเบียบที่อธิบดี
กําหนด 
                                                 

๓๕ มาตรา ๑๒ วรรคหก เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๓๖ มาตรา ๑๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) 
พ.ศ.๒๕๒๕ 

๓๗ มาตรา ๑๒ ตรี เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) 
พ.ศ.๒๕๒๕ 



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 
 

 
มาตรา ๑๓  เจาพนักงานผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มีความผิดตองระวาง

โทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท หรือจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 

หมวด ๑ ทว ิ
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษอีากร๓๘ 

   
 

มาตรา ๑๓ ทวิ  ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ประกอบดวยปลัด
กระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรม
สรรพสามิต ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ผูทรงคุณวุฒิอีกจํานวนสามคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ 

ใหคณะกรรมการแตงตั้งขาราชการสังกัดกระทรวงการคลังเปนเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการ 
 

มาตรา ๑๓ ตรี  ใหกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา ๑๓ ทวิ มีวาระอยูใน
ตําแหนงคราวละสามป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได 
 

มาตรา ๑๓ จัตวา  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๓ ตรี 
กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือเปนบุคคล

ลมละลาย 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งผู อ่ืนเปน

กรรมการแทน 
กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามวรรคสอง อยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลา

ของผูซึ่งตนแทน 
 
                                                 

๓๘ หมวด ๑ ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร มาตรา ๑๓ ทวิ มาตรา ๑๓ ตรี มาตรา ๑๓ 
จัตวา มาตรา ๑๓ เบญจ มาตรา ๑๓ ฉ มาตรา ๑๓ สัตต และมาตรา ๑๓ อัฏฐ เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไข
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๒๕ 



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 
 

มาตรา ๑๓ เบญจ  การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรตองมีกรรมการ
มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปน
ประธานในที่ประชุม 

มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้
ขาด 
 

มาตรา ๑๓ ฉ  ใหกรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรเปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

มาตรา ๑๓ สัตต  คณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ ทวิ มีอํานาจ 
(๑) กําหนดขอบเขตในการใชอํานาจของเจาพนักงานประเมินและพนักงาน

เจาหนาที่ 
(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการตรวจสอบและประเมินภาษี

อากร 
(๓) วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับภาษีอากรที่กรมสรรพากรขอความเห็น 
(๔) ใหคําปรึกษาหรือเสนอแนะแกรัฐมนตรีในการจัดเก็บภาษีอากร 
การกําหนดตาม (๑) และ (๒) เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหเจาพนักงานประเมินและพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติตาม 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรตาม (๓) ใหเปนที่สุดและในกรณี

ที่มีการเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยในภายหลัง คําวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงนั้นมิใหมีผลใชบังคับยอนหลัง 
เวนในกรณีที่มีคําพิพากษาอันถึงที่สุดมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัย ก็ใหเจาพนักงาน
ประเมินหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการตามคําพิพากษาในสวนที่เปนโทษยอนหลังได
เฉพาะบุคคลซึ่งเปนคูความในคดีนั้น 
 

มาตรา ๑๓ อัฏฐ  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง ซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดที่ตอง
วินิจฉัยตามมาตรา ๑๓ สัตต (๓) จะเขารวมประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้นมิได 
 

หมวด ๒ 
วิธีการเกี่ยวแกภาษีอากรประเมิน 

   
 

มาตรา ๑๔  ภาษีอากรประเมิน คือที่มีระบุไวในหมวดนั้น ๆ วาเปนภาษีอากร
ประเมิน 



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 
 

 
มาตรา ๑๕๓๙  เวนแตจะมีบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนในหมวดตาง ๆ แหงลักษณะนี้ 

ใหใชบทบัญญัติในหมวดนี้บังคับแกการภาษีอากรประเมินทุกประเภท 
 

มาตรา ๑๖๔๐  “เจาพนักงานประเมิน” หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตั้ง 
 

สวน ๑ 
การยื่นรายการและการเสียภาษีอากร 

   
 

มาตรา ๑๗  การย่ืนรายการ ใหย่ืนภายในเวลาที่กําหนดไวในหมวดวาดวยภาษี
อากรตาง ๆ และตามแบบแสดงรายการที่อธิบดีกําหนด 

ถาอธิบดีตองการรายงานประจําป หรือบัญชีงบดุลหรือบัญชีอ่ืนๆ ประกอบแบบ
แสดงรายการใดก็ใหส่ังเรียกได กับใหอธิบดีมีอํานาจสั่งผูตองเสียภาษีอากรใหมีสมุดบัญชีพิเศษ 
และใหกรอกขอความที่ตองการลงในสมุดบัญชีนั้นได เพ่ือสะดวกแกการคํานวณเงินภาษีอากรที่
ตองเสียตามลักษณะนี้ เมื่ออธิบดีมีคําส่ังตามที่วามานี้ ผูย่ืนรายการหรือผูตองเสียภาษีอากรตอง
ปฏิบัติตาม 

เพ่ือประโยชนในการจัดเก็บภาษีอากร 
(๑) ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งบุคคลเปนการทั่วไปใหมีบัญชีพิเศษ 

และใหกรอกขอความที่ตองการลงในบัญชีนั้น คําส่ังเชนวานี้ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๒) ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดใหผูย่ืนรายการหรือผูตองเสียภาษีอากรจัดทําบัญชี

งบดุล หรือบัญชีอ่ืน ๆ แสดงรายการหรือแจงขอความใดๆ และย่ืนตอเจาพนักงานประเมิน พรอม
กับการยื่นรายการตามแบบแสดงรายการที่อธิบดีกําหนด๔๑ 
 

มาตรา ๑๘  รายการที่ ย่ืนเพื่อเสียภาษีอากรนั้น ใหอําเภอหรือเจาพนักงาน
ประเมินเปนผูประเมินตามที่กําหนดไวในหมวดภาษีอากรนั้นๆ และเมื่อไดประเมินแลวใหแจง
จํานวนภาษีอากรที่ประเมินไปยังผูตองเสียภาษี ในกรณีนี้จะอุทธรณการประเมินก็ได 

ในกรณีที่ผูตองเสียภาษีอากรถึงแกความตายเสียกอนไดรับแจงจํานวนภาษีอากร
                                                 

๓๙ มาตรา ๑๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๘) พ.ศ.๒๕๐๔ 

๔๐ มาตรา ๑๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒ 

๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ที่ประเมิน ใหอําเภอหรือเจาพนักงานประเมินแจงจํานวนภาษีอากรที่ประเมินไปยังผูจัดการมรดก
หรือไปยังทายาทหรือผูอ่ืนที่ครอบครองทรัพยมรดกแลวแตกรณี๔๒ 

ถาเมื่อประเมินแลว ไมตองเรียกเก็บหรือเรียกคืนภาษีอากร การแจงจํานวนภาษี
อากรเปนอันงดไมตองกระทํา แตอําเภอหรือเจาพนักงานประเมินยังคงดําเนินการตามมาตรา ๑๙ 
มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ได๔๓ 

การประเมินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหนํามาตรา ๒๗ มาใชบังคับโดย
อนุโลม๔๔ 
 

มาตรา ๑๘ ทวิ๔๕  ในกรณีจําเปนเพื่อรักษาผลประโยชนในการจัดเก็บภาษีอากร 
เจาพนักงานประเมินมีอํานาจที่จะประเมินเรียกเก็บภาษีจากผูตองเสียภาษีกอนถึงกําหนดเวลายื่น
รายการได เมื่อไดประเมินแลวใหแจงจํานวนภาษีที่ตองเสียไปยังผูตองเสียภาษี และใหผูตองเสีย
ภาษีชําระภาษีภายในเจ็ดวันนับแตวันไดรับแจงการประเมิน ในกรณีนี้จะอุทธรณการประเมินก็ได 

ภาษีที่ประเมินเรียกเก็บตามความในวรรคกอน ใหถือเปนเครดิตของผูตองเสีย
ภาษีในการคํานวณภาษี 

ในการใชอํานาจตามความในมาตรานี้ เจาพนักงานประเมินจะสั่งใหย่ืนรายการ
ตามแบบที่อธิบดีกําหนดดวยก็ได 
 

มาตรา ๑๘ ตรี๔๖  ภายใตบังคับมาตรา ๑๘ ทวิ ในกรณีเจาพนักงานประเมินได
ประเมินใหเสียภาษี บุคคลผูมีหนาที่เสียภาษีจะตองชําระภาษีนั้นพรอมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
ตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงการประเมิน 
 

มาตรา ๑๙๔๗  เวนแตจะมีบทบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน กรณีที่เจาพนักงานประเมิน
มีเหตุอันควรเชื่อวา ผูใดแสดงรายการตามแบบที่ย่ืนไมถูกตองตามความจริงหรือไมบริบูรณ ให

                                                 
๔๒

 มาตรา ๑๘ วรรคสอง เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ
ท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๔๓ มาตรา ๑๘ วรรคสาม เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ
ท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๔๔ มาตรา ๑๘ วรรคสี่ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.๒๕๒๕ 

๔๕ มาตรา ๑๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ.๒๔๙๗ 

๔๖มาตรา ๑๘ ตรี เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) 
พ.ศ.๒๕๒๗ 

๔๗
 มาตรา ๑๙  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เจาพนักงานประเมินมีอํานาจออกหมายเรียกผูย่ืนรายการนั้นมาไตสวน และออกหมายเรียกพยาน
กับสั่งใหผูย่ืนรายการหรือพยานนั้นนําบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นอันควรแกเร่ืองมาแสดงได แต
ตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันสงหมาย ทั้งนี้ การออกหมายเรียกดังกลาวจะตอง
กระทําภายในเวลาสองปนับแตวันที่ไดย่ืนรายการ ไมวาการยื่นรายการนั้นจะไดกระทําภายในเวลา
ที่กฎหมายกําหนด หรือเวลาท่ีรัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเล่ือนออกไปหรือไม ทั้งนี้ แลวแตวัน
ใดจะเปนวันหลัง เวนแตกรณีปรากฏหลักฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาผูย่ืนรายการมีเจตนา
หลีกเล่ียงภาษีอากร หรือเปนกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการคืนภาษีอากร อธิบดีจะอนุมัติให
ขยายเวลาการออกหมายเรียกดังกลาวเกินกวาสองปก็ได แตตองไมเกินหาปนับแตวันที่ไดย่ืน
รายการ แตกรณีขยายเวลาเพื่อประโยชนในการคืนภาษีอากรใหขยายไดไมเกินกําหนดเวลาตามที่
มีสิทธิขอคืนภาษีอากร 
 

มาตรา ๒๐๔๘  เมื่อไดจัดการตามมาตรา ๑๙ และทราบขอความแลว เจาพนกังาน
ประเมินมีอํานาจที่จะแกจํานวนเงินที่ประเมินหรือที่ย่ืนรายการไวเดิมโดยอาศัยพยานหลักฐานที่
ปรากฏ และแจงจํานวนเงินที่ตองชําระอีกไปยังผูตองเสียภาษีอากร ในกรณีนี้จะอุทธรณการ
ประเมินก็ได 
 

มาตรา ๒๑๔๙  ถาผูตองเสียภาษีอากรไมปฏิบัติตามหมายหรือคําส่ังของเจา
พนักงานประเมินตามมาตรา ๑๙ หรือไมยอมตอบคําถามเมื่อซักถามโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเงินภาษีอากรตามที่รูเห็นวาถูกตองและแจงจํานวนเงินซึ่ง
ตองชําระไปยังผูตองเสียภาษีอากร ในกรณีนี้หามมิใหอุทธรณการประเมิน 

 
มาตรา ๒๒๕๐  ในการประเมินตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ ผูตองเสียภาษี

ตองรับผิดเสียเบี้ยปรับหนึ่งเทาของจํานวนเงินภาษีที่ตองชําระอีก 
 

มาตรา ๒๓๕๑  ผูใดไมย่ืนรายการใหอําเภอหรือเจาพนักงานประเมินแลวแตกรณี 
มีอํานาจออกหมายเรียกตัวผูนั้นมาไตสวน และออกหมายเรียกพยานกับสั่งใหผูที่ไมย่ืนรายการ
หรือพยานนั้นนําบัญชีหรือพยานหลักฐานอื่นอันควรแกเร่ืองมาแสดงได แตตองใหเวลาลวงหนา
                                                 

๔๘ มาตรา ๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ.๒๔๙๔ 

๔๙ มาตรา ๒๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒ 

๕๐ มาตรา ๒๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๒๕) พ.ศ.๒๕๒๕ 

๕๑ มาตรา ๒๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ.๒๔๙๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันสงหมาย 
 

มาตรา ๒๔๕๒  เมื่อไดจัดการตามมาตรา ๒๓ และทราบขอความแลวอําเภอหรือ
เจาพนักงานประเมินแลวแตกรณี มีอํานาจประเมินเงินภาษีอากรและแจงจํานวนภาษีอากรที่ตอง
ชําระไปยังผูตองเสียภาษีอากร ในกรณีนี้จะอุทธรณการประเมินก็ได 
 

มาตรา ๒๕๕๓  ถาผูไดรับหมายหรือคําส่ังของอําเภอหรือเจาพนักงานประเมิน 
แลวแตกรณี ไมปฏิบัติตามหมายหรือคําส่ังของอําเภอหรือเจาพนักงานประเมินตามมาตรา ๒๓ 
หรือไมยอมตอบคําถามเมื่อซักถาม โดยไมมีเหตุผลอันสมควร อําเภอหรือเจาพนักงานประเมินมี
อํานาจประเมินเงินภาษีอากรตามที่รูเห็นวาถูกตอง และแจงจํานวนภาษีอากรไปยังผูตองเสียภาษี
อากรในกรณีนี้หามมิใหอุทธรณการประเมิน 
 

มาตรา ๒๖๕๔  เวนแตจะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนในลักษณะนี้ ในการประเมินตาม
มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ผูตองเสียภาษีตองรับผิดเสียเบี้ยปรับอีกสองเทาของจํานวนเงินภาษีที่
ตองชําระ 
 

มาตรา ๒๗๕๕  บุคคลใดไมเสียหรือนําสงภาษีภายในกําหนดเวลาตามที่บัญญัติไว
ในหมวดตาง ๆ แหงลักษณะนี้เก่ียวกับภาษีอากรประเมิน ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ ๑.๕ ตอเดือน
หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ตองเสียหรือนําสงโดยไมรวมเบี้ยปรับ 

ในกรณีอธิบดีอนุมัติใหขยายกําหนดเวลาชําระหรือนําสงภาษีและไดมีการชําระ
หรือนําสงภาษีภายในกําหนดเวลาที่ขยายใหนั้น เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งใหลดลงเหลือรอยละ 
๐.๗๕ ตอเดือนหรือเศษของเดือน 

การคํานวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเร่ิมนับเมื่อพนกําหนดเวลา
การยื่นรายการหรือนําสงภาษีจนถึงวันชําระหรือนําสงภาษี แตเงินเพิ่มที่คํานวณไดมิใหเกินจํานวน
ภาษีที่ตองเสียหรือนําสง ไมวาภาษีที่ตองเสียหรือนําสงนั้นจะเกิดจากการประเมินหรือคําส่ังของเจา
พนักงานหรือคําวินิจฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาของศาล 
 
                                                 

๕๒ มาตรา ๒๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 
๒๔๘๒ 

๕๓ มาตรา ๒๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒ 

๕๔ มาตรา ๒๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๒๕) พ.ศ.๒๕๒๕ 

๕๕
 มาตรา ๒๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๑๓) พ.ศ.๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๗ ทวิ๕๖  เบี้ยปรับตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๖ และเงินเพิ่มตาม
มาตรา ๒๗ ใหถือเปนเงินภาษี 

เบี้ยปรับตามวรรคหนึ่ง อาจงดหรือลดลงไดตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดย
อนุมัติรัฐมนตรี ระเบียบดังกลาวนี้ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๒๗ ตรี๕๗  เวนแตจะมีบทบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน การขอคืนภาษีอากร
และภาษีที่ถูกหักไว ณ ที่จาย และนําสงแลวเปนจํานวนเงินเกินกวาที่ควรตองเสียภาษี หรือที่ไมมี
หนาที่ตองเสีย ใหผูมีสิทธิขอคืนยื่นคํารองขอคืนภายในสามปนับแตวันสุดทายแหงกําหนดเวลายื่น
รายการภาษีตามที่กฎหมายกําหนด เวนแต 

(๑) ในกรณีผูมีสิทธิขอคืนไดย่ืนรายการ เมื่อพนเวลาที่กฎหมายกําหนด หรือได
ย่ืนรายการภายในเวลาที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเล่ือนออกไป ใหผูมีสิทธิขอคืนยื่นคํารองขอ
คืนภายในสามปนับแตวันที่ไดย่ืนรายการ 

(๒) ในกรณีผูมีสิทธิขอคืนอุทธรณการประเมินตามหมวดนี้ หรือเปนคดีในศาล 
ใหผูมีสิทธิขอคืนยื่นคํารองขอคืนภายในสามปนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณการประเมิน
เปนหนังสือ หรือนับแตวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี 

คํารองขอคืนตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดและใหผูมีสิทธิขอ
คืนยื่นคํารองขอคืน ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่ผูมีสิทธิขอคืนมีภูมิลําเนาหรือ ณ สถานที่อ่ืนตามที่
อธิบดีกําหนด 
 

มาตรา ๒๗ จัตวา๕๘  เพ่ือประโยชนในการคืนภาษีอากรตามบทบัญญัติแหง
ประมวลรัษฎากร เจาพนักงานประเมินอาจสงหนังสือแจงความแกผูมีสิทธิขอคืน หรือบุคคลอื่นที่
เก่ียวของมาใหถอยคํา หรือสงเอกสาร หรือหลักฐานอันควรแกเร่ืองเพ่ือประกอบการพิจารณาได
ตามที่เห็นสมควร 
 

สวน ๒ 
การอุทธรณ 

   
 

มาตรา ๒๘  การอุทธรณนั้น ใหอุทธรณตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
                                                 

๕๖
 มาตรา ๒๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) 

พ.ศ.๒๕๒๕ 
๕๗

 มาตรา ๒๗ ตรี  เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) 
พ.ศ.๒๕๓๔ 

๕๘
 มาตรา ๒๗ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) 

พ.ศ.๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๒๙  ในการอุทธรณการประเมินภาษีอากรที่อําเภอมีหนาที่ประเมิน ให

อุทธรณไดตามเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
(๑) ใหอุทธรณการประเมินของอําเภอตอเจาพนักงานประเมินภายในกําหนดสิบ

หาวัน นับแตวันไดรับแจงการประเมิน 
(๒)๕๙ เวนแตในกรณีหามอุทธรณตามความในมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๕ ให

อุทธรณการประเมินของเจาพนักงานประเมินตอผูวาราชการจังหวัดภายในกําหนดสิบหาวนั นบัแต
วันไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือรับแจงการประเมินตามความในมาตรา ๑๘ ทวิ มาตรา ๒๐ 
หรือมาตรา ๒๔ 

(๓) เวนแตในกรณีหามอุทธรณตามมาตรา ๓๓ ใหอุทธรณคําวินิจฉัยอุทธรณ
ของขาหลวงประจําจังหวัดตอศาลภายในกําหนด ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ 
 

มาตรา ๓๐๖๐  ในการอุทธรณการประเมินภาษีอากรที่อําเภอไมมีหนาที่ประเมิน 
ใหอุทธรณภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงการประเมิน โดยใหอุทธรณตามเกณฑ
และวิธีการดังตอไปนี้ 

(๑) เวนแตในกรณีหามอุทธรณตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๕ 
(ก) ถาเจาพนักงานประเมินผูทําการประเมินมีสํานักงานอยูในเขตจังหวัดพระ

นครหรือจังหวัดธนบุรี ใหอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณซึ่งประกอบดวยอธิบดีหรือ
ผูแทน ผูแทนกรมอัยการและผูแทนกรมมหาดไทย 

(ข) ถาเจาพนักงานประเมินผูทําการประเมินมีสํานักงานอยูในเขตจังหวัดอื่น ให
อุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ซึ่งประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดหรือผูแทน 
สรรพากรเขตหรือผูแทน และอัยการจังหวัดหรือผูแทน 

(๒) เวนแตในกรณีหามอุทธรณตามมาตรา ๓๓ ใหอุทธรณคําวินิจฉัยอุทธรณ
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตอศาลภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคํา
วินิจฉัยอุทธรณ  

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตาม (ก) จะมีหลายคณะก็ได๖๑ 
 
มาตรา ๓๑๖๒  การอุทธรณไมเปนการทุเลาการเสียภาษีอากร ถาไมเสียภาษีอากร

                                                 
๕๙ มาตรา ๒๙ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ

ท่ี ๑๒) พ.ศ.๒๔๙๗ 
๖๐ มาตรา ๓๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒ 
๖๑ มาตรา ๓๐ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดใหถือเปนภาษีอากรคางตามมาตรา ๑๒ เวนแตกรณีที่ผูอุทธรณ
ไดรับอนุมัติจากอธิบดีใหรอคําวินิจฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาได ก็ใหมีหนาที่ชําระภายในสามสิบ
วันนับแตวันไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณหรือไดรับทราบคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี 

ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณใหเสียภาษีอากรเพิ่มขึ้น ผูอุทธรณจะตองชําระ
ภายในกําหนดเวลาเชนเดียวกับวรรคกอน 
 

มาตรา ๓๒๖๓  เพ่ือการวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ เจา
พนักงานประเมิน ผูวาราชการจังหวัดหรือกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ แลวแต
กรณี มีอํานาจออกหมายเรียกผูอุทธรณมาไตสวนออกหมายเรียกพยาน กับสั่งใหผูอุทธรณหรือ
พยานนั้นนําสมุดบัญชี หรือพยานหลักฐานอยางอ่ืนอันควรแกเร่ืองมาแสดงได แตตองใหเวลา
ลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันสงหมาย 
 

มาตรา ๓๓๖๔  ผูอุทธรณคนใดไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําส่ังตามมาตรา 
๓๒ หรือไมยอมตอบคําถามเมื่อซักถาม โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ผูนั้นหมดสิทธิที่จะอุทธรณคํา
วินิจฉัยอุทธรณตอไป 
 

มาตรา ๓๔๖๕  คําวินิจฉัยอุทธรณของผูมีหนาที่พิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๒๙ 
หรือมาตรา ๓๐ ใหทําเปนหนังสือและใหสงไปยังผูอุทธรณ 
 

สวน ๓ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๓๕๖๖  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๕๐ ทวิ หรือมาตรา ๕๑ เวน

แตจะแสดงวาไดมีเหตุสุดวิสัย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
                                                                                                                                            

๖๒ มาตรา ๓๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๘) พ.ศ.๒๕๐๔ 

๖๓ มาตรา ๓๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒ 

๖๔ มาตรา ๓๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒ 

๖๕ มาตรา ๓๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒ 

๖๖ มาตรา ๓๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ.๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๕ ทวิ๖๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๒ ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป 

และปรับไมเกินสองแสนบาท 
ในกรณีผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการ 

ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่งดวย เวนแตจะ
พิสูจนไดวา ตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น 
 

มาตรา ๓๖๖๘  ผูใดโดยรูอยูแลวหรือจงใจไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําส่ังของ
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือสรรพากรจังหวัด เจาพนักงานประเมิน ผูวาราชการจังหวัด 
หรือกรรมการ ที่ออกตามมาตรา ๑๒ ตรี มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๓๒ หรือไมยอม
ตอบคําถามเมื่อซักถาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 
 

มาตรา ๓๗๖๙  ผูใด 
(๑) โดยรูอยูแลวหรือโดยจงใจ แจงขอความเท็จ หรือใหถอยคําเท็จหรือตอบ

คําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากร
ตามลักษณะนี้ หรือ 

(๒) โดยความเท็จ โดยฉอโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดทํานองเดียวกัน 
หลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรตามลักษณะนี้ 

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสอง
แสนบาท 
 

มาตรา ๓๗ ทวิ๗๐  ผูใดโดยเจตนาละเลย ไมย่ืนรายการที่ตองย่ืนตามลักษณะนี้ 
เพ่ือหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากร ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท หรือ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 

หมวด ๓ 
                                                 

๖๗ มาตรา ๓๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) 
พ.ศ.๒๕๒๕ 

๖๘ มาตรา ๓๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๑) พ.ศ.๒๕๒๕ 

๖๙ มาตรา ๓๗ แกไขแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒ 

๗๐ มาตรา ๓๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) 
พ.ศ.๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาษีเงินได 
   

 
สวน ๑ 

ขอความทั่วไป 
   

 
มาตรา ๓๘  ภาษีเงินไดนี้อยูในประเภทภาษีอากรประเมิน และใหเจาพนักงาน

ประเมินเปนผูประเมินเกี่ยวกับภาษีในหมวดนี้ 
 

มาตรา ๓๙๗๑  ในหมวดนี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
“เงินไดพึงประเมิน”๗๒ หมายความวาเงินไดอันเขาลักษณะพึงเสียภาษีในหมวดนี้ 

เงินไดที่กลาวนี้ใหหมายความรวมตลอดถึงทรัพยสินหรือประโยชนอยางอ่ืนที่ไดรับ ซึ่งอาจคิด
คํานวณไดเปนเงิน เงินคาภาษีอากรที่ผูจายเงินหรือผูอ่ืนออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตาง ๆ 
ตามมาตรา ๔๐ และเครดิตภาษีตามมาตรา ๔๗ ทวิ ดวย  

“บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน” หมายความวา บริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลตั้งแตสองนิติบุคคลขึ้นไปซึ่งมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑) ผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนเกินกวาก่ึงจํานวนผูถือหุน หรือผูเปนหุนสวนใน
นิติบุคคลหนึ่งเปนผูถือหุน หรือเปนหุนสวนเกินกวาก่ึงจํานวนผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนในอีกนิติ
บุคคลหนึ่ง 
 

(๒) ผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวน ซึ่งถือหุนหรือเปนหุนสวนในนิติบุคคลหนึ่งมี
มูลคาเกินกวารอยละหาสิบของทุนทั้งหมด ถือหุนหรือเปนหุนสวนในอีกนิติบุคคลหนึ่งมีมูลคาเกิน
กวารอยละหาสิบของทุนทั้งหมด 

(๓) นิติบุคคลหนึ่งถือหุนหรือเปนหุนสวนในอีกนิติบุคคลหนึ่งเกินกวารอยละหา
สิบของทุนทั้งหมด หรือ 

(๔) บุคคลเกินกวาก่ึงจํานวนกรรมการหรือผูเปนหุนสวน ซึ่งมีอํานาจจัดการใน
นิติบุคคลหนึ่ง เปนกรรมการหรือเปนผูเปนหุนสวนซึ่งมีอํานาจจัดการในอีกนิติบุคคลหนึ่ง 

“ปภาษี” หมายความวา ปประดิทิน 

                                                 
๗๑ มาตรา ๓๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒ 
๗๒ มาตรา ๓๙ นิยามคําวา “เงินไดพึงประเมิน” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไข

เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“บริษัทจดทะเบียน”๗๓ หมายความวา บริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

“บริษัทจัดการกิจการลงทุน”๗๔ หมายความวา บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการจัดการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความ
ปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน 

“กองทุนรวม”๗๕ หมายความวาคณะบุคคลซึ่งเขารวมในกองทุนซึ่งจัดตั้งและ
ดําเนินการโดยบริษัทจัดการกิจการลงทุนตามโครงการในการประกอบกิจการจัดการลงทุนตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน 

“บริษัทเงินทุน”๗๖ หมายความวา บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน  

“บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล”๗๗ หมายความวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย หรือที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ และใหหมายความ
รวมถึง 

(๑) กิจการซึ่งดําเนินการเปนทางคาหรือหากําไรโดยรัฐบาลตางประเทศ องคการ
ของรัฐบาลตางประเทศ หรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ 

(๒) กิจการรวมคา ซึ่งไดแกกิจการที่ดําเนินการรวมกันเปนทางคาหรือหากําไร
ระหวางบริษัทกับบริษัท บริษัทกับหางหุนสวนนิติบุคคล หางหุนสวนนิติบุคคลกับหางหุนสวนนิติ
บุคคล หรือระหวางบริษัทและ/หรือหางหุนสวนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใชนิติ
บุคคล หางหุนสวนสามัญ หรือนิติบุคคลอื่น 

(๓)๗๘ มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได แตไมรวมถึงมูลนิธิหรือ
สมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) 

                                                 
๗๓ มาตรา ๓๙ นิยามคําวา “บริษัทจดทะเบียน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม

ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ.๒๕๑๗ 
๗๔ มาตรา ๓๙ นิยามคําวา “บริษัทจัดการกิจการลงทุน” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

แกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ.๒๕๑๗ 
๗๕ มาตรา ๓๙ นิยามคําวา “กองทุนรวม” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม

ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ.๒๕๑๗ 
๗๖ มาตรา ๓๙ นิยามคําวา “บริษัทเงินทุน” เพ่ิมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ 

๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐ 
๗๗ มาตรา ๓๙ นิยามคําวา “บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล” เพ่ิมโดยพระราชกําหนด

แกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๒๑ 
๗๘ มาตรา ๓๙ นิยามคําวา “บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล” (๓) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติ

แกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔)๗๙ นิติบุคคลที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

“ขาย”๘๐ หมายความรวมถึง ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในอสังหาริมทรัพย ไมวาดวยวิธีใด และไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไม แตไมรวมถึง 

(๑) ขาย  แลกเปล่ียน  ให  หรือโอนกรรมสิทธิ์ห รือสิทธิครอบครองใน
อสังหาริมทรัพยใหแกสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่มิใชบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตาม
หลักเกณฑ เง่ือนไข และราคาหรือมูลคาตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

(๒) การโอนโดยทางมรดกใหแกทายาทซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน
อสังหาริมทรัพย 

“ราคาขาย”๘๑ หมายความรวมถึง ราคาที่เจาพนักงานประเมินกําหนดตามมาตรา 
๔๙ ทวิ 

“ สิทธิครอบครอง”๘๒ หมายความถึง  สิทธิครอบครองในการถือครอง
อสังหาริมทรัพย 
 

สวน ๒ 
การเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดา 

   
 

มาตรา ๔๐๘๓  เงินไดพึงประเมินนั้น คือ เงินไดประเภทดังตอไปนี้รวมตลอดถึง
เงินคาภาษีอากรที่ผูจายเงินหรือผูอ่ืนออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตาง ๆ ดังกลาว ไมวาใน
ทอดใด 

(๑) เงินไดเนื่องจากการจางแรงงานไมวาจะเปนเงินเดือน คาจาง เบี้ยเลี้ยง โบนัส 
เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินคาเชาบาน เงินที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานที่นายจาง
ใหอยูโดยไมเสียคาเชา เงินที่นายจางจายชําระหนี้ใด ๆ ซึ่งลูกจางมีหนาที่ตองชําระ และเงิน 

                                                 
๗๙ มาตรา ๓๙ นิยามคําวา “บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล” (๔) เพ่ิมโดยพระราชกําหนด

แกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๒๙ 
๘๐ มาตรา ๓๙ นิยามคําวา “ขาย” เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๒๕ 
๘๑ มาตรา ๓๙ นิยามคําวา “ราคาขาย” เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวล

รัษฎากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๒๕ 
๘๒ มาตรา ๓๙ นิยามคําวา “สิทธิครอบครอง” เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติม

ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๒๕ 
๘๓ มาตรา ๔๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทรัพยสิน หรือประโยชนใด ๆ บรรดาที่ไดเนื่องจากการจางแรงงาน 
(๒) เงินไดเนื่องจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา หรือจากการรับทํางานให ไมวา

จะเปนคาธรรมเนียม คานายหนา คาสวนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทํา เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส 
เงินคาเชาบาน เงินที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานที่ผูจายเงินไดใหอยูโดยไมเสียคาเชา 
เงินที่ผูจายเงินไดจายชําระหนี้ใด ๆ ซึ่งผูมีเงินไดมีหนาที่ตองชําระ และเงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนใด ๆ บรรดาที่ไดเนื่องจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา หรือจากการรับทํางานใหนั้น ไม
วาหนาที่หรือตําแหนงงาน หรืองานที่รับทําใหนั้นจะเปนการประจําหรือช่ัวคราว 

(๓)๘๔ คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์หรือสิทธิอยางอ่ืน เงินป หรือเงินไดมี
ลักษณะเปนเงินรายปอันไดมาจากพินัยกรรม นิติกรรมอยางอ่ืน หรือคําพิพากษาของศาล  

(๔) เงินไดที่เปน 
(ก)๘๕ ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยตั๋วเงิน 

ดอกเบี้ยเงินกูยืม ไมวาจะมีหลักประกันหรือไม ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว 
ณ ที่จายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียมเฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จาย 
ตามกฎหมายดังกลาว หรือผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายตั๋วเงินหรือตราสารแสดง
สิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออกและจําหนายครั้งแรกใน
ราคาต่ํากวาราคาไถถอน รวมทั้งเงินไดที่มีลักษณะทํานองเดียวกันกับดอกเบี้ย ผลประโยชนหรือ
คาตอบแทนอื่น ๆ ที่ไดจากการใหกูยืมหรือจากสิทธิเรียกรองในหนี้ทุกชนิดไมวาจะมีหลักประกัน
หรือไมก็ตาม 

(ข)๘๖ เงินปนผล เงินสวนแบงของกําไร หรือประโยชนอ่ืนใดที่ไดจากบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคล กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย
จัดตั้งข้ึนสําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม เงินปนผล
หรือเงินสวนแบงของกําไรที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินได
ปโตรเลียมเฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายดังกลาว  

เพ่ือประโยชนในการคํานวณเงินไดตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่บุตรชอบดวย
กฎหมายที่ยังไมบรรลุนิติภาวะเปนผูมีเงินได และความเปนสามีภริยาของบิดาและมารดาไดมีอยู
ตลอดปภาษี ใหถือวาเงินไดของบุตรดังกลาวเปนเงินไดของบิดา แตถาความเปนสามีภริยาของ
บิดาและมารดามิไดมีอยูตลอดปภาษี ใหถือวาเงินไดของบุตรดังกลาวเปนเงินไดของบิดาหรือของ

                                                 
๘๔ มาตรา ๔๐ (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ

ท่ี ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒ 
๘๕

 มาตรา ๔๐ (๔) (ก) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ.๒๕๓๔ 

๘๖ มาตรา ๔๐ (๔) (ข) วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ.๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มารดาผูใชอํานาจปกครอง หรือของบิดาในกรณีบิดามารดาใชอํานาจปกครองรวมกัน๘๗ 
ความในวรรคสองใหใชบังคับกับบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะซึ่งเปนผูมี

เงินไดดวยโดยอนุโลม๘๘  
(ค) เงินโบนัสที่จายแกผูถือหุน หรือผูเปนหุนสวนในบริษัท หรือหางหุนสวนนิติ

บุคคล 
(ง) เงินลดทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเฉพาะสวนที่จายไมเกินกวา

กําไรและเงินที่กันไวรวมกัน 
(จ) เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งตั้งจากกําไรที่ไดมาหรือ

เงินที่กันไวรวมกัน 
(ฉ) ผลประโยชนที่ไดจากการที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลควบเขากัน หรือ

รับชวงกัน หรือเลิกกัน ซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกินกวาเงินทุน 
(ช)๘๙ ผลประโยชนที่ไดจากการโอนการเปนหุนสวนหรือโอนหุน หุนกู พันธบัตร 

หรือตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอืน่เปนผู
ออกทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกินกวาที่ลงทุน  

(๕)๙๐ เงินหรือประโยชนอยางอ่ืนที่ไดเนื่องจาก 
(ก) การใหเชาทรัพยสิน 
(ข) การผิดสัญญาเชาซื้อทรัพยสิน 
(ค) การผิดสัญญาซื้อขายเงินผอน ซึ่งผูขายไดรับคืนทรัพยสินที่ซื้อขายนั้นโดยไม

ตองคืนเงินหรือประโยชนที่ไดรับไวแลว 
ในกรณี (ก) ถาเจาพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อวา ผูมีเงินไดแสดงเงินได

ต่ําไปไมถูกตองตามความเปนจริง เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเงินไดนั้นตามจํานวนเงิน
ที่ทรัพยสินนั้นสมควรใหเชาไดตามปกติ และใหถือวา จํานวนเงินที่ประเมินนี้เปนเงินไดพึง
ประเมินของผูมีเงินได ในกรณีนี้จะอุทธรณการประเมินก็ได ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติวาดวยการ
อุทธรณตามสวน ๒ หมวด ๒ ลักษณะ ๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณี (ข) และ (ค) ใหถือวาเงินหรือประโยชนที่ไดรับไวแลวแตวันทําสัญญา
จนถึงวันผิดสัญญาทั้งส้ิน เปนเงินไดพึงประเมินของปที่มีการผิดสัญญานั้น  

(๖) เงินไดจากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม 
                                                 

๘๗ มาตรา ๔๐ (๔) (ข) วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๘๘ มาตรา ๔๐ (๔) (ข) วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๘๙
 มาตรา ๔๐ (๔) (ช)  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ.๒๕๓๔ 
๙๐ มาตรา ๔๐ (๕) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ

ท่ี ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สถาปตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่น ซึ่งจะไดมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดชนิดไว 

(๗) เงินไดจากการรับเหมาท่ีผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหาสัมภาระในสวน
สําคัญนอกจากเครื่องมือ 

(๘) เงินไดจากการธุรกิจ การพาณิชย การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนสง 
หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไวใน (๑) ถึง (๗) แลว 

เงินคาภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ถาผูจายเงินหรือผูอ่ืนออกแทนใหสําหรับเงินได
ประเภทใด ไมวาทอดใด หรือในปภาษีใดก็ตาม ใหถือเปนเงินไดประเภทและของปภาษีเดียวกัน
กับเงินไดที่ออกแทนใหนั้น๙๑  
 

มาตรา ๔๐ ทวิ๙๒  ผูใดสงสินคาออกไปตางประเทศใหแกหรือตามคําส่ังของ
สํานักงานใหญ สาขา ตัวการ ตัวแทน นายจางหรือลูกจาง ใหถือวาการที่ไดสงสินคาไปนั้นเปนการ
ขายในประเทศไทยดวย และใหถือราคาสินคาตามราคาตลาดในวันที่สงไป เปนเงินไดพึงประเมิน
ในปที่สงไปนั้น 

ความในวรรคกอนมิใหใชบังคับในกรณีที่สินคานั้น 
(๑) เปนของที่สงไปเปนตัวอยางหรือเพ่ือการวิจัยโดยเฉพาะ 
(๒) เปนของผานแดน 
(๓) เปนของที่นําเขามาในราชอาณาจักร แลวสงกลับออกไปใหผูสงเขามาภายใน

หนึ่งปนับแตวันที่สินคานั้นเขามาในราชอาณาจักร 
(๔) เปนของที่สงออกไปนอกราชอาณาจักร แลวสงกลับคืนเขามาใหผูสงใน

ราชอาณาจักรภายในหนึ่งปนับแตวันที่สงสินคาออกไปนอกราชอาณาจักร 
 

มาตรา ๔๑๙๓  ผูมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ ในปภาษีที่ลวงมาแลว
เนื่องจากหนาที่งานหรือกิจการที่ทําในประเทศไทย หรือเนื่องจากกิจการของนายจางในประเทศ
ไทย หรือเนื่องจากทรัพยสินที่อยูในประเทศไทยตองเสียภาษีตามบทบัญญัติในสวนนี้ ไมวาเงินได
นั้นจะจายในหรือนอกประเทศ 

ผูอยูในประเทศไทย มีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ ในปภาษีที่ลวงมาแลว
เนื่องจากหนาที่งานหรือกิจการที่ทําในตางประเทศ หรือเนื่องจากทรัพยสินที่อยูในตางประเทศ 
ตองเสียภาษีเงินไดตามบทบัญญัติในสวนนี้ เมื่อนําเงินไดพึงประเมินนั้นเขามาในประเทศไทย 
                                                 

๙๑ มาตรา ๔๐ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๓) พ.ศ.๒๕๒๗ 

๙๒ มาตรา ๔๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) 
พ.ศ.๒๕๐๒ 

๙๓ มาตรา ๔๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ.๒๔๙๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูใดอยูในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะ รวมเวลาทั้งหมดถึงหนึ่ง
รอยแปดสิบวันในปภาษีปใด ใหถือวาผูนั้นเปนผูอยูในประเทศไทย 
 

มาตรา  ๔๑  ทวิ ๙๔  ในกรณีการโอนกรรมสิทธิ์ห รือสิทธิครอบครองใน
อสังหาริมทรัพยโดยไมมีคาตอบแทน ใหถือวาผูโอนเปนผูมีเงินได และตองเสียภาษีตาม
บทบัญญัติในสวนนี้ 
 

มาตรา ๔๒๙๕  เงินไดพึงประเมินประเภทตอไปนี้ ใหไดรับยกเวนไมตองรวม
คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได 

(๑) คาเบี้ยเลี้ยง หรือคาพาหนะ ซึ่งลูกจาง หรือผูรับหนาที่หรือตําแหนงงาน 
หรือผูรับทํางานใหไดจายไปโดยสุจริตตามความจําเปนเฉพาะในการที่ตองปฏิบัติการตามหนาที่
ของตน และไดจายไปทั้งหมดในการนั้น 

(๒) คาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามอัตราที่รัฐบาลกําหนดไวโดยพระราช
กฤษฎีกาวาดวยอัตราคาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

(๓)๙๖ เงินคาเดินทางซึ่งนายจางจายใหลูกจาง เฉพาะสวนที่ลูกจางไดจายทั้งหมด
โดยจําเปนเพื่อการเดินทางจากตางถ่ินในการเขารับงานเปนครั้งแรก หรือในการกลับถิ่นเดิมเมื่อ
การจางไดส้ินสุดลงแลว แตขอยกเวนนี้มิใหรวมถึงเงินคาเดินทางที่ลูกจางไดรับในการกลับถิ่นเดิม 
และในการเขารับงานของนายจางเดิมภายในสามรอยหกสิบหาวัน นับแตวันที่การจางครั้งกอนได
ส้ินสุดลง  

(๔)  ในกรณีที่ น ายจ า งและ ลูกจ า ง ได ทํ า สัญญากัน โดยสุ จ ริ ตก อนใช
พระราชบัญญัติภาษีเงินได พุทธศักราช ๒๔๗๕ มีขอกําหนดวา นายจางจะชําระเงินบําเหน็จ เงิน
คาธรรมเนียม เงินคานายหนา หรือเงินโบนัสใหแกลูกจางเปนจํานวนเดียวเมื่อการงานท่ีจางได
ส้ินสุดลงแลว แมเงินเต็มจํานวนนั้นจะไดชําระภายหลังที่ใชบทบัญญัติในสวนนี้ก็ดี เงินบําเหนจ็เงิน
คาธรรมเนียม เงินคานายหนา หรือเงินโบนัสสวนที่เปนคาจางแรงงานอันไดทําในเวลากอนใช
พระราชบัญญัติภาษีเงินได พุทธศักราช ๒๔๗๕ นั้น ไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได 

(๕) เงินเพิ่มพิเศษประจําตําแหนง และเงินคาเชาบาน หรือบานที่ใหอยูโดยไม
ตองเสียคาเชา สําหรับขาราชการสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ 

(๖) เงินไดจากการขาย หรือสวนลดจากการซื้ออากรแสตมป หรือแสตมป
ไปรษณียากรของรัฐบาล 
                                                 

๙๔ มาตรา ๔๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.
๒๕๒๕ 

๙๕ มาตรา ๔๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๙๖ มาตรา ๔๒ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ
ท่ี ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) เบี้ยประชุมกรรมาธิการหรือกรรมการ หรือคาสอน คาสอบที่ทางราชการ
หรือสถานศึกษาของทางราชการจายให 

(๘)๙๗ ดอกเบี้ยดังตอไปนี้ 
(ก) ดอกเบี้ยสลากออมสิน หรือดอกเบี้ยเงินฝากออมสินของรัฐบาลเฉพาะ

ประเภทฝากเผื่อเรียก 
(ข) ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพยที่ไดรับจากสหกรณ 
(ค) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรที่ตองจายคืนเมื่อทวงถามประเภท

ออมทรัพย เฉพาะกรณีที่ผูมีเงินไดไดรับดอกเบี้ยดังกลาวในจํานวนรวมกันทั้งส้ินไมเกินหนึ่งหมื่น
บาทตลอดปภาษีนั้นทั้งนี้ ตามหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๙)๙๘ การขายสังหาริมทรัพยอันเปนมรดก หรือสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยมิได
มุงในทางการคาหรือหากําไร แตไมรวมถึงเรือกําปน เรือที่มีระวางตั้งแตหกตันขึ้นไป เรือกลไฟ
หรือเรือยนตที่มีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไปหรือแพ 

(๑๐) เงินไดที่ไดรับจากการอุปการะ โดยหนาที่ธรรมจรรยา เงินไดที่ไดรับจาก
การรับมรดก หรือจากการใหโดยเสนหาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแหงขนบธรรมเนียมประเพณี 

(๑๑)๙๙ รางวัลเพ่ือการศึกษาหรือคนควาในวิทยาการ รางวัลสลากกินแบงหรือ
สลากออมสินของรัฐบาล รางวัลที่ทางราชการจายใหในการประกวดหรือแขงขัน ซึ่งผูรับมิไดมี
อาชีพในการประกวดหรือแขงขัน หรือสินบลรางวัลที่ทางราชการจายใหเพ่ือประโยชนในการ
ปราบปรามการกระทําความผิด 

(๑๒) บํานาญพิเศษ บําเหน็จพิเศษ บํานาญตกทอด หรือบําเหน็จตกทอด 
(๑๓) คาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด เงินที่ไดจากการประกันภัยหรือการ

ฌาปนกิจสงเคราะห 
(๑๔)๑๐๐ เงินสวนแบงของกําไรจากหางหุนสวนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติ

บุคคลซึ่งตองเสียภาษีตามบทบัญญัติในสวนนี้ แตไมรวมถึงเงินสวนแบงของกําไรจากกองทุนรวม 
(๑๕)๑๐๑ เงินไดของชาวนาที่ไดจากการขายขาวอันเกิดจากกสิกรรมที่ตนและหรือ

ครอบครัวไดทําเอง 
                                                 

๙๗
 มาตรา ๔๒ (๘) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ

ท่ี ๒๙) พ.ศ.๒๕๓๔ 
๙๘ มาตรา ๔๒ (๙) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ

ท่ี ๙) พ.ศ.๒๕๒๕ 
๙๙ มาตรา ๔๒ (๑๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒ 
๑๐๐ มาตรา ๔๒ (๑๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๒๙ 
๑๐๑ มาตรา ๔๒ (๑๕) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ.๒๕๐๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๖) เงินไดที่ไดรับจากกองมรดกซึ่งตองเสียภาษีตามความในมาตรา ๕๗ ทวิ 
(๑๗) เงินไดตามที่จะไดกําหนดยกเวนโดยกฎกระทรวง 
(๑๘) ๑๐๒ รางวัลสลากบํารุงกาชาดไทย เงินไดจากการขายหรือสวนลดจากการซื้อ

สลากบํารุงกาชาดไทย 
(๑๙) ๑๐๓ ดอกเบี้ยที่ไดรับตามมาตรา ๔ ทศ 
(๒๐) ๑๐๔ (ยกเลิก) 
(๒๑) ๑๐๕ (ยกเลิก) 
(๒๒) ๑๐๖ (ยกเลิก) 
(๒๓)๑๐๗ เงินไดจากการขายหนวยลงทุนในกองทุนรวม 
(๒๔)๑๐๘ เงินไดของกองทุนรวม 
(๒๕)๑๐๙ เงินประโยชนทดแทนที่ผูประกันตนไดรับจากกองทุนประกันสังคมตาม

กฎหมายวาดวยการประกันสังคม  
 

มาตรา ๔๒ ทวิ๑๑๐  เงินไดพึงประเมินตามความในมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) 
ยอมใหหักคาใชจายเปนการเหมาไดรอยละ ๔๐ แตรวมกันตองไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

ในกรณีสามีภริยาตางฝายตางมีเงินไดตามวรรคหนึ่ง และความเปนสามีภริยาไดมี
อยูตลอดปภาษี ใหตางฝายตางหักคาใชจายไดตามเกณฑในวรรคหนึ่ง 

                                                 
๑๐๒ มาตรา ๔๒ (๑๘) เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๑๐๓ มาตรา ๔๒ (๑๙) เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๑๐๔ มาตรา ๔๒ (๒๐) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๒๖) พ.ศ.๒๕๒๕ 
๑๐๕

 มาตรา ๔๒ (๒๑) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๒๙) พ.ศ.๒๕๓๔ 

๑๐๖ มาตรา ๔๒ (๒๒) ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๔) พ.ศ.๒๕๒๙ 

๑๐๗ มาตรา ๔๒ (๒๓) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๒๑) พ.ศ.๒๕๑๗ 

๑๐๘ มาตรา ๔๒ (๒๔) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๑) 
พ.ศ.๒๕๑๗ 

๑๐๙
 มาตรา ๔๒ (๒๕) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๗) 

พ.ศ.๒๕๓๓ 
๑๑๐

 มาตรา ๔๒ ทวิ  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ
ท่ี ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๔๒ ตรี๑๑๑  เงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๓) เฉพาะที่เปนคาแหง

ลิขสิทธิ์ยอมใหหักคาใชจายเปนการเหมาไดรอยละ ๔๐ แตตองไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
ในกรณีที่สามีภริยาตางฝายตางมีเงินไดตามวรรคหนึ่ง และความเปนสามีภริยาได

มีอยูตลอดปภาษี ใหตางฝายตางหักคาใชจายตามเกณฑในวรรคหนึ่ง 
 

มาตรา ๔๓๑๑๒  เงินไดพึงประเมินตามความในมาตรา ๔๐ (๕) ยอมใหหัก
คาใชจายไดตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๔๑๑๓  เงินไดพึงประเมินตามความในมาตรา ๔๐ (๖) ยอมใหหัก
คาใชจายไดตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๕๑๑๔  เงินไดพึงประเมินตามความในมาตรา ๔๐ (๗) ยอมใหหัก
คาใชจายไดตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๖๑๑๕  เงินไดพึงประเมินตามความในมาตรา ๔๐ (๘) ยอมใหหัก
คาใชจายไดตามที่จะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๗๑๑๖  เงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ เมื่อไดหักตามมาตรา ๔๒ ทวิ 
ถึงมาตรา ๔๖ แลว เพ่ือเปนการบรรเทาภาระภาษี ใหหักลดหยอนไดอีกดังตอไปนี้ 

(๑) ลดหยอนใหสําหรับ 

                                                 
๑๑๑มาตรา ๔๒ ตรี เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน 

พุทธศักราช ๒๕๒๐ และวรรคหนึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔ 

 
๑๑๒ มาตรา ๔๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๑๒) พ.ศ.๒๔๙๗ 
๑๑๓ มาตรา ๔๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๑๒) พ.ศ.๒๔๙๗ 
๑๑๔ มาตรา ๔๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๑๒) พ.ศ.๒๔๙๗ 
๑๑๕ มาตรา ๔๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๑๑๖ มาตรา ๔๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. 

๒๕๐๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ก)๑๑๗ ผูมีเงินได ๓๐,๐๐๐ บาท 
(ข)๑๑๘ สามีหรือภริยาของผูมีเงินได ๓๐,๐๐๐ บาท 
(ค)๑๑๙ บุตรชอบดวยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผูมีเงินไดรวมทั้งบุตรชอบ

ดวยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดดวย 
(๑) ที่เกิดกอนหรือใน พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือที่ไดรับเปนบุตรบุญธรรมกอน พ.ศ. 

๒๕๒๒ คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
(๒) ที่เกิดหลัง พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือที่ไดรับเปนบุตรบุญธรรมในหรือหลัง พ.ศ. 

๒๕๒๒ คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท แตรวมกันตองไมเกินสามคน 
ในกรณีผูมีเงินไดมีบุตรทั้งตาม (๑) และ (๒) การหักลดหยอนสําหรับบุตรใหนํา

บุตรตาม (๑) ทั้งหมดมาหักกอน แลวจึงนําบุตรตาม (๒) มาหัก เวนแต ในกรณีผูมีเงินไดมีบุตร
ตาม (๑) ที่มีชีวิตอยูรวมเปนจํานวนตั้งแตสามคนขึ้นไป จะนําบุตรตาม (๒) มาหักไมได แตถา
บุตรตาม (๑) จํานวนไมถึงสามคน ใหนําบุตรตาม (๒) มาหักไดโดยเมื่อรวมกับบุตรตาม (๑) 
แลวตองไมเกินสามคน 

การนับจํานวนบุตรใหนับเฉพาะบุตรที่มีชีวิตอยูตามลําดับอายุสูงสุดของบุตรโดย
ใหนับรวมทั้งบุตรที่ไมอยูในเกณฑไดรับการหักลดหยอนดวย 

การหักลดหยอนสําหรับบุตร ใหหักไดเฉพาะบุตรซึ่งมีอายุไมเกินยี่สิบหาปและยัง
ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยหรือช้ันอุดมศึกษา หรือซึ่งเปนผู เยาวหรือศาลส่ังใหเปนคนไร
ความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถอันอยูในความอุปการะเลี้ยงดู แตมิใหหักลดหยอน
สําหรับบุตรดังกลาวที่มีเงินไดพึงประเมินในปภาษีที่ลวงมาแลวตั้งแต ๑๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป โดย
เงินไดพึงประเมินนั้นไมเขาลักษณะตามมาตรา ๔๒ 

การหักลดหยอนสําหรับบุตรดังกลาว ใหหักไดตลอดปภาษี ไมวากรณีที่จะหักได
นั้นจะมีอยูตลอดปภาษีหรือไม และในกรณีบุตรบุญธรรมนั้นใหหักลดหยอนในฐานะบุตรบุญธรรม
ไดแตฐานะเดียว 

(ง)๑๒๐ เบี้ยประกันภัยที่ผูมีเงินไดจายไปในปภาษีสําหรับการประกันชีวิตของผูมี
เงินไดตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กรมธรรมประกันชวีติมี
กําหนดเวลาตั้งแตสิบปข้ึนไป และการประกันชีวิตนั้นไดเอาประกันไวกับผูรับประกันภัยที่ประกอบ
กิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร  
                                                 

๑๑๗
 มาตรา ๔๗ (๑) (ก) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๑๘

 มาตรา ๔๗ (๑) (ข) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๑๙
 มาตรา ๔๗ (๑) (ค) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๒๐ มาตรา ๔๗ (๑) (ง) วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบ

เรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๓๗ เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดมีการประกันชีวิต และความเปนสามีภริยาได
มีอยูตลอดปภาษี ใหหักลดหยอนไดดวยสําหรับเบี้ยประกันที่จายสําหรับการประกันชีวิตของสามี
หรือภริยานั้นตามเกณฑในวรรคหนึ่ง๑๒๑ 

(จ) ๑๒๒ (ยกเลิก) 
(ฉ)๑๒๓ บุตรของผูมีเงินไดซึ่งมีสิทธิหักลดหยอนตามเงื่อนไขใน (ค) และยัง

ศึกษาอยูในสถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยสถาบันศึกษาเอกชน 
หรือโรงเรียนราษฎรตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนราษฎร ใหหักลดหยอนเพ่ือการศึกษาไดอีกคน
ละ ๒,๐๐๐ บาท 

(ช)๑๒๔ เงินสะสมที่จายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวงตามมาตรา ๖๕ ตรี (๒) ตามจํานวนที่จายจริงแตไม
เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท  

ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดจายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพตาม
วรรคหนึ่ง และความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษีใหหักลดหยอนไดดวยสําหรับเงินสะสมของ
สามีหรือภริยาที่จายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพนั้นตามเกณฑในวรรคหนึ่ง  

(ซ)๑๒๕ ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่ผูมีเงินไดจายใหแกธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น 
บริษัทประกันชีวิต สหกรณหรือนายจาง สําหรับการกูยืมเงินเพื่อซื้อ เชาซื้อ หรือสรางอาคารอยู
อาศัย โดยจํานองอาคารที่ซื้อหรือสรางเปนประกันการกูยืมนั้นตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา อาคารดังกลาวใหหมายความรวมถึงอาคารพรอมที่ดินดวย 

(ฌ)๑๒๖ เงินสมทบที่ผูประกันตนจายเขากองทุนประกันสังคมตามกฎหมายวา
ดวยการประกันสังคม ตามจํานวนที่จายจริง  

ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมีเงินได ซึ่งเปนผูประกันตนจายเงินสมทบเขากองทุน
ประกันสังคมตามวรรคหนึ่ง และความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษี ใหหักลดหยอนไดดวย 
สําหรับเงินสมทบของสามี หรือภริยาที่จายเขากองทุนประกันสังคมดังกลาวตามเกณฑในวรรค
                                                 

๑๒๑
 ความในวรรคนี้ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๑๖ 

๑๒๒ มาตรา ๔๗ (๑) (จ) ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔ 

๑๒๓ มาตรา ๔๗ (๑) (ฉ) เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๙) พ.ศ.๒๕๒๕ 

๑๒๔ มาตรา ๔๗ (๑) (ช) แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ 
ฉบับที่ ๓๗ เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๔ 

๑๒๕ มาตรา ๔๗ (๑) (ซ) แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ 
ฉบับที่ ๓๗ เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๔ 

๑๒๖ มาตรา ๔๗ (๑) (ฌ) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๒๗) พ.ศ.๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หนึ่ง๑๒๗ 
(ญ)๑๒๘ คาอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผูมีเงินได รวมทั้งบิดามารดาของสามี

หรือภริยาของผูมีเงินไดคนละสามหมื่นบาทโดยบุคคลดังกลาวตองมีอายุหกสิบปข้ึนไป มรีายไดไม
เพียงพอแกการยังชีพ และอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของผูมีเงินได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

คาอุปการะเลี้ยงดูตามวรรคหนึ่ง ใหหักลดหยอนสําหรับเงินไดพึงประเมิน
ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่จะตองย่ืนรายการในป พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป 

(๒)๑๒๙ ในกรณีสามีภริยาตางฝายตางมีเงินได ถาความเปนสามีภริยาไดมีอยู
ตลอดปภาษี การหักลดหยอนตาม (๑) (ก) และ (ข) ใหหักลดหยอนรวมกันได ๖๐,๐๐๐ บาท 
แตถาความเปนสามีภริยามิไดมีอยูตลอดปภาษี ใหตางฝายตางหักลดหยอนไดตาม (๑) (ก) และ
สําหรับการหักลดหยอนตาม (ค) (ฉ) และ (ซ) ใหตางฝายตางหักไดก่ึงหนึ่งตามเกณฑที่กําหนด
ไวในแตละกรณี  

(๓)๑๓๐ ในกรณีผูมีเงินไดมิไดเปนผูอยูในประเทศไทย การหักลดหยอนตาม (๑) 
(ข) (ค) และ (ฉ) ใหหักไดเฉพาะสามีหรือภริยาและบุตรที่อยูในประเทศไทย  

(๔) ในกรณีผูมีเงินไดถึงแกความตายในระหวางปภาษี ใหหักลดหยอนไดเสมือน
ผูตายมีชีวิตอยูตลอดปภาษีที่ผูนั้นถึงแกความตาย  

(๕)๑๓๑ ในกรณีผูมีเงินไดเปนกองมรดก ใหหักลดหยอนได ๓๐,๐๐๐ บาท 
(๖) ๑๓๒ ในกรณีผูมีเงินไดเปนหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล 

ใหหักลดหยอนไดตาม (๑) (ก) สําหรับผูเปนหุนสวนหรือบุคคลในคณะบุคคลแตละคนซึ่งเปนผู
อยูในประเทศไทย แตรวมกันตองไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

(๗)๑๓๓ เมื่อไดหักลดหยอนตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แลว เหลือ

                                                 
๑๒๗

 มาตรา ๔๗ (๑) (ฌ) วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๒๘
 มาตรา ๔๗ (๑) (ญ) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๓๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๒๙ มาตรา ๔๗ (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔ 
๑๓๐ มาตรา ๔๗ (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๒๕ 
๑๓๑ มาตรา ๔๗ (๕) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔ 
๑๓๒ มาตรา ๔๗ (๖) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔ 
๑๓๓ มาตรา ๔๗ (๗) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๐๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เทาใดใหหักลดหยอนไดอีกสําหรับเงินบริจาคดังตอไปนี้ โดยใหหักไดเทาจํานวนที่บริจาค แตตอง
ไมเกินรอยละ ๑๐ ของเงินที่เหลือนั้น 

(ก) เงินที่บริจาคแกสถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ 
(ข) เงินที่บริจาคเปนสาธารณประโยชนแกองคการหรือสถานสาธารณกุศลหรือ

แกสถานพยาบาลและสถานศึกษาอ่ืนนอกจากที่กลาวใน (ก) ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๔๗ ทวิ๑๓๔  ใหผูมีเงินไดตามมาตรา ๔๐ (๔) (ข) ซึ่งไดรับจากบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ไดรับเครดิตในการคํานวณภาษี โดยใหนํา
อัตราภาษีเงินไดที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นตองเสียหารดวยผลตางของหนึ่งรอยลบดวย
อัตราภาษีเงินไดดังกลาวนั้นไดผลลัพธเทาใดใหคูณดวยจํานวนเงินปนผลหรือเงินสวนแบงของ
กําไรที่ไดรับ ผลลัพธที่ไดเปนเครดิตในการคํานวณภาษี ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ผูจายเงินไดประกอบกิจการที่ตองเสียภาษีเงินไดหลายอัตรา ผูจายเงินไดตองระบุในหนังสือ
รับรองการหักภาษี ณ ที่จายใหชัดเจนวาเงินไดที่จายนั้นจํานวนใดไดมาจากกิจการที่ตองเสียภาษี
เงินไดในอัตราใด 

เครดิตภาษีที่คํานวณไดตามความในวรรคหนึ่งใหนํามารวมคํานวณเปนเงินไดพึง
ประเมินเพื่อเสียภาษีเงินไดตามเกณฑในมาตรา ๔๘ เปนเงินภาษีทั้งส้ินเทาใด ใหนําเครดิตภาษีที่
คํานวณไดดังกลาวหักออกจากภาษีที่ตองเสีย ถายังขาดหรือเหลือเทาใด ใหผูมีเงินไดเสียภาษี
สําหรับจํานวนที่ขาด หรือมีสิทธิไดรับเงินจํานวนที่เหลือนั้นคืน๑๓๕ 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิใหใชบังคับแกผูมีเงินไดซึ่งมิไดมีภูมิลําเนาอยู
ในประเทศไทย และมิไดเปนผูอยูในประเทศไทย๑๓๖ 

ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูจายเงินไดแสดงขอความที่กําหนดให
ตองระบุในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายตามวรรคหนึ่งไมถูกตองอันเปนเหตุใหเครดิตภาษี
ที่คํานวณไดมีจํานวนเกินกวาที่ผูมีเงินไดพึงไดรับ ใหผูจายเงินไดรับผิดรวมกับผูมีเงินไดเทากับ
จํานวนเงินที่ไดรับคืนเกินไปหรือที่ชําระไวไมครบ และถาผูจายเงินไดหรือผูมีเงินไดไมชําระเงิน
ดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานประเมิน ใหถือวาเงินจํานวนที่เรียก
ใหชําระเปนภาษีอากรคาง ในกรณีที่เจาพนักงานประเมินตรวจสอบพบวา เครดิตภาษีที่คํานวณได
มีจํานวนนอยกวาที่ผูมีเงินไดพึงไดรับใหแจงผูมีเงินไดทราบถึงสิทธิที่จะไดรับเงินที่เหลือนั้นคืน

                                                 
๑๓๔

 มาตรา ๔๗ ทวิ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ.๒๕๔๐ 

๑๓๕
 มาตรา ๔๗ ทวิ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวล

รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๓๖

 มาตรา ๔๗ ทวิ วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามกฎหมาย๑๓๗ 
 

มาตรา ๔๘๑๓๘  เงินไดพึงประเมินตองเสียภาษีเงินไดดังตอไปนี้ 
(๑)๑๓๙ เงินไดพึงประเมินเมื่อไดหักตามมาตรา ๔๒ ทวิ ถึงมาตรา ๔๗ หรือ

มาตรา ๕๗ เบญจแลว เหลือเทาใดเปนเงินไดสุทธิ ตองเสียภาษีในอัตราที่กําหนดในบัญชีอัตรา
ภาษีเงินไดทายหมวดนี้  

(๒)๑๔๐ สําหรับผูมีเงินไดพึงประเมินตั้งแต ๖๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปการคํานวณภาษี
ตาม (๑) ใหเสียไมนอยกวารอยละ ๐.๕ ของยอดเงินไดพึงประเมิน  

การนับจํานวนเงินไดพึงประเมินตาม (๒) ไมรวมถึงเงินไดพึงประเมินตาม
มาตรา ๔๐ (๑)๑๔๑  

(๓)๑๔๒ ผูมีเงินไดจะเลือกเสียภาษีในอัตรารอยละ ๑๕.๐ ของเงินไดโดยไมตอง
นําไปรวมคํานวณภาษีตาม (๑) และ (๒) ก็ได สําหรับเงินไดตามมาตรา ๔๐ (๔) (ก) และ (ช) 
ดังตอไปนี้ 

(ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร ดอกเบี้ยเงิน
ฝากสหกรณ ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยตั๋วเงินที่ไดจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคล
อ่ืน ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่ไดจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ดอกเบี้ยที่ไดจาก
สถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งข้ึนสําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริม
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม 

(ข) ผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิใน
หนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออก 

(ค) ผลประโยชนที่ไดจากการโอนพันธบัตร หุนกู หรือตั๋วเงินหรือตราสารแสดง
สิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออกทั้งนี้ เฉพาะที่ตีราคาเปน
เงินไดเกินกวาที่ลงทุน 

                                                 
๑๓๗

 มาตรา ๔๗ ทวิ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๓๒) พ.ศ.๒๕๔๐ 

๑๓๘ มาตรา ๔๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๘) พ.ศ.๒๕๐๔ 

๑๓๙ มาตรา ๔๘ (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๗ 
พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐ 

๑๔๐ มาตรา ๔๘ (๒) วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔ 

๑๔๑ มาตรา ๔๘ (๒) วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๒๑ 

๑๔๒ มาตรา ๔๘ (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ.๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูมีเงินไดซึ่งเปนผูอยูในประเทศไทยจะเลือกเสียภาษีในอัตรารอยละ ๑๐.๐ ของ
เงินได โดยไมตองนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (๑) และ (๒) ก็ได สําหรับเงินไดตามมาตรา ๔๐ 
(๔) (ข) ที่ไดรับจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย กองทุนรวมหรือ
สถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งข้ึนสําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริม
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม๑๔๓  

(๔)๑๔๔ ผูมีเงินไดจะเลือกเสียภาษีโดยไมตองนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (๑) 
และ (๒) ก็ได เฉพาะเงินไดตามมาตรา ๔๐ (๘) ที่ไดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยอันเปน
มรดกหรืออสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยมิไดมุงในทางการคาหรือหากําไร ดังตอไปนี้ 

(ก) เงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยอันเปนมรดกหรืออสังหาริมทรัพยที่ไดรับ
จากการใหโดยเสนหา ใหหักคาใชจายรอยละ ๕๐ ของเงินได เหลือเทาใดถือเปนเงินไดสุทธิ แลว
หารดวยจํานวนปที่ถือครองไดผลลัพธเปนเงินเทาใด ใหคํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได ได
เทาใดใหคูณดวยจํานวนปที่ถือครอง ผลลัพธที่ไดเปนเงินภาษีที่ตองเสีย 

(ข) เงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยทางอื่นนอกจาก (ก) ใหหัก
คาใชจายไดตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา เหลือเทาใดถือเปนเงินไดสุทธิ แลวหารดวย
จํานวนปที่ถือครอง ไดผลลัพธเปนเงินเทาใด ใหคํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได ไดเทาใดใหคูณ
ดวยจํานวนปที่ถือครอง ผลลัพธที่ไดเปนเงินภาษีที่ตองเสีย 

ในกรณีที่เสียภาษีโดยไมนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (๑) และ (๒) เมื่อคํานวณ
ภาษีแลวตองเสียไมเกินรอยละ ๒๐ ของราคาขาย๑๔๕  

ในกรณีที่เสียภาษีโดยนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (๑) และ (๒) ใหหักคาใชจาย
รอยละ ๕๐ ของเงินไดตาม (ก) หรือตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตาม (ข) แลวแตกรณี
เหลือเทาใดนําไปรวมคํานวณภาษีกับเงินไดอยางอ่ืน 

คําวา “จํานวนปที่ถือครอง” ใน (ก) หรือ (ข) หมายถึง จํานวนปนับตั้งแตปที่ได
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย ถึงปที่โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน
อสังหาริมทรัพยนั้น ถาเกินสิบปใหนับเพียงสิบป และเศษของปใหนับเปนหนึ่งป 

(๕)๑๔๖ ผูมีเงินไดจะเลือกเสียภาษีโดยไมตองนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (๑) 
และ (๒) ก็ได สําหรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) ซึ่งเปนเงินที่นายจางให
ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ซึ่งไดคํานวณจายจากระยะเวลาที่ทํางานและไดจายตาม
                                                 

๑๔๓
 มาตรา ๔๘ (๓) วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๔๔ มาตรา ๔๘ (๔) เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) 

พ.ศ.๒๕๒๕ 
๑๔๕ มาตรา ๔๘ (๔) วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวล

รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๒๙ 
๑๔๖ มาตรา ๔๘ (๕) เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) 

พ.ศ.๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด โดยใหนําเงินไดพึงประเมินดังกลาวหักคาใชจาย
เปนจํานวนเทากับ ๗,๐๐๐ บาท คูณดวยจํานวนปที่ทํางานแตไมเกินเงินไดพึงประเมิน เหลือ
เทาใดใหหักคาใชจายอีกรอยละ ๕๐ ของเงินที่เหลือนั้นแลวคํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได 

ในกรณีเงินไดพึงประเมินดังกลาวจายในลักษณะเงินบําเหน็จจํานวนหนึ่งและเงิน
บํานาญอีกจํานวนหนึ่ง ใหถือวาเฉพาะเงินที่จายในลักษณะเงินบําเหน็จเปนเงินซึ่งนายจางจายให
ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานและใหลดคาใชจายจํานวน ๗,๐๐๐ บาท ลงเหลือ ๓,๕๐๐ บาท 

จํานวนปที่ทํางานตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเงินบําเหน็จหรือเงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน ที่ทางราชการจาย ใหถือจํานวนปที่ใชเปนเกณฑคํานวณเงินบําเหน็จหรือเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกันนั้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับของทางราชการ 

ในการคํานวณจํานวนปที่ทํางาน นอกจากกรณีตามวรรคสาม เศษของป ถาถึง
หนึ่งรอยแปดสิบสามวันใหถือเปนหนึ่งป ถาไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบสามวันใหปดทิ้ง 
 

มาตรา ๔๘ ทวิ๑๔๗  ใหองคการของรัฐบาลเสียภาษีเงินไดแทนผูขายสินคาทอด
หนึ่งทอดใดหรือทุกทอดที่ซื้อสินคาขององคการของรัฐบาล ตามวิธีการ อัตรา และประเภทสินคา
ตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ทั้งนี้ เฉพาะสําหรับเงินไดจากการขายสินคานั้น 

ภาษีที่เสียแทนตามวรรคหนึ่งใหถือเปนเครดิตของผูเสียภาษีในการคํานวณ
ภาษี๑๔๘ 

 
มาตรา ๔๘ ตรี๑๔๙  (ยกเลิก) 

 
มาตรา ๔๙๑๕๐  ในกรณีที่ผูมีเงินไดมิไดย่ืนรายการเงินได หรือเจาพนักงาน

ประเมินพิจารณาเห็นวา ผูมีเงินไดย่ืนรายการเงินไดต่ํากวาจํานวนที่ควรตองย่ืน ใหเจาพนักงาน
ประเมินโดยอนุมัติอธิบดีมีอํานาจที่จะกําหนดจํานวนเงินไดสุทธิข้ึน ทั้งนี้ โดยถือเงินหรือทรัพยสิน
ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์หรือเขามาอยูในครอบครองของผูมีเงินได หรือรายจายของผูมีเงินไดหรือฐานะ
ความเปนอยู หรือพฤติการณของผูมีเงินได หรือสถิติเงินไดของผูมีเงินไดเอง หรือของผูอ่ืนที่
กระทํากิจการทํานองเดียวกับของผูมีเงินไดเปนหลักในการพิจารณา แลวทําการประเมินแจง
จํานวนเงินที่ตองชําระไปยังผูตองเสียภาษี ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๖ มาใช
                                                 

๑๔๗ มาตรา ๔๘  ทวิ แกไขเ พ่ิมเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๗ 
พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐ 

๑๔๘ มาตรา ๔๘ ทวิ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ
ท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๑๔๙
 มาตรา ๔๘ ตรี ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) 

พ.ศ.๒๕๓๔ 
๑๕๐ มาตรา ๔๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๔๙ ทวิ๑๕๑  ในกรณีที่เปนการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน
อสังหาริมทรัพยโดยมีหรือไมมีคาตอบแทน ไมวาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดของ
อสังหาริมทรัพยนั้นจะเปนอยางไรก็ตาม ใหเจาพนักงานประเมินกําหนดราคาขายอสังหาริมทรัพย
นั้นโดยถือตามราคาประเมินทุนทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเปนราคาที่ใชอยูในวันที่มีการโอนนั้น 
 

มาตรา ๕๐๑๕๒  ใหบุคคล หางหุนสวน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผูจายเงิน
ไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ หักภาษีเงินไดไวทุกคราวที่จายเงินไดพึงประเมินตามวิธีดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) ใหคูณเงินไดพึง
ประเมินที่จายดวยจํานวนคราวที่จะตองจาย เพ่ือใหไดจํานวนเงินเสมือนหนึ่งวาไดจายทั้งป แลว
คํานวณภาษีตามเกณฑในมาตรา ๔๘ เปนเงินภาษีทั้งส้ินเทาใดใหหารดวยจํานวนคราวที่จะตอง
จาย ไดผลลัพธเปนเงินเทาใดใหหักเปนเงินภาษีไวเทานั้น 

ถาการหารดวยจํานวนคราวที่จะตองจายตามความในวรรคกอนไมลงตัว เหลือ
เศษเทาใด ใหเพ่ิมเงินเทาจํานวนที่เหลือเศษนั้นรวมเขากับเงินภาษีที่จะตองหักไวครั้งสุดทายในป
นั้น เพ่ือใหยอดเงินภาษีที่หักรวมทั้งปเทากับจํานวนภาษีที่จะตองเสียทั้งป  

ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) ซึ่งเปนเงินที่นายจางจาย
ใหครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ซึ่งไดคํานวณจายจากระยะเวลาที่ทํางานและไดจายตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด ใหคํานวณภาษีตามเกณฑในมาตรา ๔๘ (๕) เปน
เงินภาษีทั้งส้ินเทาใดใหหักเปนเงินภาษีไวเทานั้น๑๕๓ 

ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) นอกจากที่ระบุไวในวรรคสามที่
จายใหแกผูรับซึ่งมิไดเปนผูอยูในประเทศไทย ใหคํานวณหักในอัตรารอยละ ๑๕.๐ ของเงินได๑๕๔  

(๒)๑๕๕ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๓) และ (๔) ใหคํานวณหัก
ตามอัตราภาษีเงินได เวนแต 
                                                 

๑๕๑
 มาตรา ๔๙ ทวิ  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ

ท่ี ๒๘) พ.ศ.๒๕๓๔ 
๑๕๒ มาตรา ๕๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒ 
๑๕๓ มาตรา ๕๐ (๑) วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๕๔

 มาตรา ๕๐ (๑) วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๕๕ มาตรา ๕๐ (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ก) ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๓) และ (๔) นอกจากที่ระบุไว
ใน (ข) (ค) (ง) และ (จ) ที่จายใหแกผูรับซึ่งมิไดเปนผูอยูในประเทศไทย ใหคํานวณหักในอัตรา
รอยละ ๑๕.๐ ของเงินได 

(ข) ในกรณีเงินไดพึงประเมินที่ระบุในมาตรา ๔๘ (๓) (ก) และ (ค) ใหคาํนวณ
หักในอัตรารอยละ ๑๕.๐ ของเงินได 

(ค) ในกรณีเงินไดพึงประเมินที่ระบุในมาตรา ๔๘ (๓) (ข) ใหถือวาผูออกตั๋ว
เงิน ผูออกตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้ หรือนิติบุคคลผูโอนตั๋วเงินหรือตราสารดังกลาว ใหแกผูมี
หนาที่เสียภาษีเงินไดตามสวนนี้เปนผูจายเงินไดพึงประเมิน และใหเรียกเก็บภาษีเงินไดจากผูมีเงิน
ไดในอัตรารอยละ ๑๕.๐ ของเงินไดและใหถือวาภาษีที่เรียกเก็บนั้นเปนภาษีที่หักไว 

(ง) ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) (ก) ที่มิไดระบุใน (ข) และ 
(ค) แหงมาตรานี้ ถาผูจายเงินไดมิใชเปนนิติบุคคล และจายใหแกผูรับซึ่งเปนผูอยูในประเทศไทย 
ไมตองหักภาษีตามมาตรานี้ 

(จ) ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) (ข) ใหคํานวณหักในอัตรา
รอยละ ๑๐.๐ ของเงินได 

(๓)๑๕๖ ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๕) และ (๖) ที่จายใหแกผูรับ
ซึ่งมิไดเปนผูอยูในประเทศไทย ใหคํานวณหักในอัตรารอยละ ๑๕.๐ ของเงินได  

(๔)๑๕๗ นอกจากกรณีตาม (๕) ในกรณีผูจายเงินตามมาตรานี้เปนรัฐบาล 
องคการของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองคการบริหารราชการสวนทองถ่ินอื่น ซึ่งจายเงินได
พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แตไมรวมถึงการจายคาซื้อพืชผลทางการ
เกษตรใหกับผูรับรายหนึ่ง ๆ มีจํานวนรวมทั้งส้ินตั้งแต ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป แมการจายนั้นจะได
แบงจายครั้งหนึ่ง ๆ ไมถึง ๑๐,๐๐๐ บาทก็ดี ใหคํานวณหักในอัตรารอยละ ๑ ของยอดเงินไดพึง
ประเมิน แตเฉพาะเงินไดในการประกวดหรือแขงขันใหคํานวณหักตามอัตราภาษีเงินได  

(๕)๑๕๘ ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๘) เฉพาะท่ีจายใหแกผูรับซึ่ง
ขายอสังหาริมทรัพย ใหคํานวณหักดังตอไปนี้ 

(ก) สําหรับอสังหาริมทรัพยอันเปนมรดกหรืออสังหาริมทรัพยที่ไดรับจากการให
โดยเสนหา ใหคํานวณภาษีตามเกณฑในมาตรา ๔๘ (๔) (ก) เปนเงินภาษีทั้งส้ินเทาใด ใหหักเปน
เงินภาษีไวเทานั้น 

(ข) สําหรับอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยทางอื่นนอกจาก (ก) ใหหักคาใชจายเปน
การเหมาตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แลวคํานวณภาษีตามเกณฑในมาตรา ๔๘ (๔) (ข) 
                                                 

๑๕๖ มาตรา ๕๐ (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔ 

๑๕๗ มาตรา ๕๐ (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๗ 

๑๕๘ มาตรา ๕๐ (๕) เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ.๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เปนเงินภาษีทั้งส้ินเทาใด ใหหักเปนเงินภาษีไวเทานั้น 
(๖)๑๕๙ ในกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดยไม

มีคาตอบแทน ใหผูโอนหักภาษีตามเกณฑใน (๕) โดยถือวาผูโอนเปนผูจายเงินได  
 

มาตรา ๕๐ ทวิ๑๖๐  ใหผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี 
ณ ที่จายที่ไดหักไวแลวในปภาษี ใหแกผูถูกหักภาษี ณ ที่จายสองฉบับมีขอความตรงกัน ในกรณี
และตามกําหนดเวลา ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีตามมาตรา ๓ เตรส ใหออกในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จาย 
(๒) ในกรณีตามมาตรา ๕๐ (๑) ใหออกภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธของปถัด

จากปภาษี หรือภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ผูถูกหักภาษี ณ ที่จายออกจากงานในระหวางปภาษี 
(๓) ในกรณีตามมาตรา ๕๐ (๒) (๓) หรือ (๔) ใหออกในทันทีทุกครั้งที่มีการ

หักภาษี ณ ที่จาย  
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ใหใชตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
อธิบดีมีอํานาจยกเวนการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายไดในกรณีที่

เห็นสมควร 
 

มาตรา ๕๑๑๖๑  เจาพนักงานประเมินอาจสงหนังสือแจงความแกบุคคล หาง
หุนสวน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลใหย่ืนบัญชีจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) 
(๒) (๓) (๔) และ (๗) หรือพยานหลักฐานอื่นอันควรแกเร่ืองเพ่ือตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่
จายไดตามที่เห็นสมควร และผูไดรับหนังสือแจงความตองปฏิบัติตามภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับหนังสือแจงความ 
 

มาตรา ๕๒๑๖๒  บุคคล หางหุนสวน บริษัท สมาคมหรือคณะบุคคลซึ่งมีหนาที่หัก
ภาษีตามมาตรา ๕๐ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ตองนําเงินภาษีที่ตนมีหนาที่ตองหักไปสง ณ ที่วา
การอําเภอภายในเจ็ดวันนับแตวันที่จายเงินไมวาตนจะไดหักภาษีไวแลวหรือไม 

ภาษีที่คํานวณหักไวตามมาตรา ๕๐ (๕) และ (๖) ใหผูมีหนาที่หักภาษีนําสงตอ
พนักงานเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่มีการจดทะเบียนและหามพนักงาน
                                                 

๑๕๙ มาตรา ๕๐ (๖) เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ.๒๕๒๕ 

๑๖๐ มาตรา ๕๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ.๒๕๒๑ 

๑๖๑ มาตรา ๕๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๘) พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๑๖๒
 มาตรา ๕๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๙) พ.ศ.๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เจาหนาที่ลงนามรับรูยอมใหทําหรือบันทึกไวจนกวาจะไดรับเงินภาษีที่นําสงไวครบถวนถูกตอง
แลว และในกรณีที่ไมมีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ใหนําสงตามวรรคหนึ่ง๑๖๓ 

ภาษีหัก ณ ที่จายตามวรรคสองใหสงเปนรายไดแผนดินตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนด 
 

มาตรา ๕๒ ทวิ๑๖๔  กอนถึงกําหนดเวลายื่นรายการตามความในมาตรา ๕๖ ผูมี
เงินไดพึงประเมินประเภทที่ไมตองถูกหักภาษี ณ ที่จายถามีเงินไดพึงประเมินตั้งแต ๑๐,๐๐๐ 
บาท ข้ึนไป จะนําภาษีตามเกณฑในมาตรา ๔๘ ไปชําระตออําเภอ ณ ที่วาการอําเภอ พรอมกับยื่น
รายการตามแบบที่อธิบดีกําหนดก็ได 

ภาษีที่ชําระตามความในวรรคกอน ใหถือเปนเครดิตของผูตองเสียภาษีในการ
คํานวณภาษี 
 

มาตรา ๕๓๑๖๕  ในกรณีรัฐบาลหรือองคการรัฐบาลเปนผูจายเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา ๔๐ ใหเปนหนาที่ของเจาพนักงานผูจายเงินที่จะตรวจสอบใหแนวา จํานวนเงินภาษีที่
จะตองหักตามมาตรา ๕๐ นั้น ไดคํานวณและจดไวในฎีกาเบิกเงินแลว และใหเปนหนาที่ที่จะหัก
เงินจํานวนนั้นกอนจาย แตถามิไดมีการตั้งฎีกาเบิกเงิน ก็ใหเจาพนักงานผูจายเงินปฏิบัติตาม
มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๙ โดยอนุโลม 
 

มาตรา ๕๔๑๖๖  ถาผูจายเงินตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๓ มิไดหักและนําเงินสง 
หรือไดหักและนําเงินสงแลวแตไมครบจํานวนที่ถูกตอง ผูจายเงินตองรับผิดรวมกับผูมีเงินไดใน
การเสียภาษีที่ตองชําระตามจํานวนเงินภาษีที่มิไดหักและนําสงหรือตามจํานวนที่ขาดไป แลวแต
กรณี 

ในกรณีที่ผูจายเงินไดหักเงินภาษีไวตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๓ แลว ใหผูมี
เงินไดซึ่งตองเสียภาษีพนความรับผิดที่จะตองชําระเงินภาษีเทาจํานวนที่ผูจายเงินไดหักไวแลวนั้น 
และใหผูจายเงินรับผิดชําระเงินภาษีจํานวนนั้นแตฝายเดียว 
 

มาตรา ๕๕  อํานาจการเก็บเงินภาษีโดยวิธีหักไวตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๓ 
                                                 

๑๖๓ มาตรา ๕๒ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๑๖๔ มาตรา ๕๒ ทวิ เพ่ิมความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๒) พ.ศ.๒๔๙๗ 

๑๖๕ มาตรา ๕๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๑) พ.ศ.๒๔๙๗ 

๑๖๖ มาตรา ๕๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มิใหเปนเหตุเส่ือมสิทธิของเจาพนักงานประเมินในการที่จะเรียกเก็บเงินภาษีนั้นโดยวิธีอ่ืน 
 

มาตรา ๕๖๑๖๗  ใหบุคคลทุกคนเวนแตผูเยาว หรือผูที่ศาลส่ังใหเปนคนไร
ความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ ย่ืนรายการเกี่ยวกับเงินไดพึงประเมินที่ตนไดรับใน
ระหวางปภาษีที่ลวงมาแลวพรอมทั้งขอความอื่น ๆ ภายในเดือนมีนาคมทุก ๆ ป ตามแบบที่
อธิบดีกําหนดตอเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง ถาบุคคลนั้น 

(๑) ไมมีสามีหรือภริยาและมีเงินไดพึงประเมินในปภาษีที่ลวงมาแลวเกิน 
๓๐,๐๐๐ บาท 

(๒)ไมมีสามีหรือภริยาและมีเงินไดพึงประเมินในปภาษีที่ลวงมาแลวเฉพาะตาม
มาตรา ๔๐ (๑) ประเภทเดียวเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

(๓) มีสามีหรือภริยาและมีเงินไดพึงประเมินในปภาษีที่ลวงมาแลวเกิน ๖๐,๐๐๐ 
บาท หรือ 

(๔) มีสามีหรือภริยาและมีเงินไดพึงประเมินในปภาษีที่ลวงมาแลวเฉพาะตาม
มาตรา ๔๐ (๑) ประเภทเดียวเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ในกรณีหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลมีเงินไดพึงประเมนิในป
ภาษีที่ลวงมาแลวเกินจํานวนตาม (๑) ใหผูอํานวยการหรือผูจัดการยื่นรายการเกี่ยวกับเงินไดพึง
ประเมินในชื่อของหางหุนสวนหรือคณะบุคคลนั้นที่ไดรับในระหวางปภาษีที่ลวงมาแลวภายใน
กําหนดเวลา และตามแบบเชนเดียวกับวรรคกอน การเสียภาษีในกรณีเชนนี้ ใหผูอํานวยการหรือ
ผูจัดการรับผิดเสียภาษีในชื่อของหางหุนสวนหรือคณะบุคคลนั้นจากยอดเงินไดพึงประเมินทั้งส้ิน
เสมือนเปนบุคคลธรรมดาคนเดียวไมมีการแบงแยก ทั้งนี้ ผูเปนหุนสวนหรือบุคคลในคณะบุคคล
แตละตนไมจําตองย่ืนรายการเงินไดสําหรับจํานวนเงินไดพึงประเมินดังกลาวเพื่อเสียภาษีอีก แต
ถาหางหุนสวนหรือคณะบุคคลนั้นมีภาษีคางชําระ ใหผูเปนหุนสวนหรือบุคคลในคณะบุคคลทุกคน
รวมรับผิดในเงินภาษีที่คางชําระนั้นดวย 
 

มาตรา ๕๖ ทวิ๑๖๘  เพ่ือประโยชนในการจัดเก็บภาษีกอนถึงกําหนดเวลาตาม
มาตรา ๕๖ ใหผูมีหนาที่ย่ืนรายการตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๗ ทวิ และมาตรา ๕๗ 
ตรี ย่ืนรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนดแสดงรายการเงินไดเฉพาะตามมาตรา ๔๐ (๕) (๖) (๗) 
หรือ (๘) ไมวาจะมีเงินไดประเภทอื่นรวมอยูดวยหรือไม ที่ไดรับตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือน
มิถุนายน ภายในเดือนกันยายนของทุกปภาษี 

เงินไดตามมาตรา ๔๐ (๕) ตามวรรคหนึ่ง ไมรวมถึงเงินกินเปลา เงินชวยคา
                                                 

๑๖๗
 มาตรา ๕๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗ และวรรคหนึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔  

๑๖๘ มาตรา ๕๖ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ
ท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กอสราง เงินคาซอมแซม คาแหงอาคารหรือโรงเรือนที่ไดรับกรรมสิทธิ์ 
การยื่นรายการตามวรรคหนึ่ง ใหคํานวณภาษีตามมาตรา ๔๘ โดยหักลดหยอน

ตามมาตรา ๔๗ ใหก่ึงหนึ่ง และชําระภาษีถามีพรอมกับการยื่นรายการนั้นเจาพนักงานตามมาตรา 
๕๖ 

ภาษีที่ชําระตามวรรคสาม ใหถือเปนเครดิตในการคํานวณภาษีที่ตองชําระตาม
มาตรา ๕๗ จัตวา 
 

มาตรา ๕๗๑๖๙  ถาผูมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๕๖ วรรค ๑ เปนผูเยาว ผูที่
ศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถหรือเปนผูอยูในตางประเทศ ใหเปน
หนาที่ของผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล ผูพิทักษ หรือผูจัดการกิจการอันกอใหเกิดเงินไดพึง
ประเมินนั้น แลวแตกรณีตองปฏิบัติตามมาตรา ๕๖ วรรค ๑ และเปนตัวแทนในการชําระภาษี 
 

มาตรา ๕๗ ทวิ๑๗๐  ถาผูมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๕๖ วรรค ๑ ถึงแกความ
ตายเสียกอนที่ผูนั้นไดปฏิบัติตามมาตรา ๕๖ วรรค ๑ หรือกอนที่ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล
หรือผูพิทักษไดปฏิบัติตามมาตรา ๕๗ ใหเปนหนาที่ของผูจัดการมรดกหรือทายาท หรือผู
ครอบครองทรัพยมรดก แลวแตกรณีปฏิบัติแทน และโดยเฉพาะในการยื่นรายการเงินไดพึง
ประเมินของผูตายนั้น ใหรวมเงินไดพึงประเมินของผูตายและของกองมรดกที่ไดรับตลอดปภาษีที่
ผูนั้นถึงแกความตาย เปนยอดเงินไดพึงประเมินที่จะตองย่ืนทั้งส้ิน 

สําหรับในปตอไป ถากองมรดกของผูตายยังมิไดแบง และมีเงินไดพึงประเมินใน
ปภาษีที่ลวงมาแลวเกินจํานวนตามมาตรา ๕๖ (๑) ใหผูจัดการมรดกหรือทายาทหรือผูครอบครอง
ทรัพยมรดก แลวแตกรณี มีหนาที่จะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในสวนนี้ในชื่อกองมรดกของ
ผูตาย๑๗๑ 
 

มาตรา ๕๗ ตรี๑๗๒  ในการเก็บภาษีเงินไดจากสามีและภริยานั้น ถาสามีและภริยา
อยูรวมกันตลอดปภาษีที่ลวงมาแลว ใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามี และ
ใหสามีมีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี แตถาภาษีคางชําระและภริยาไดรับ
แจงลวงหนาไมนอยกวา ๗ วันแลว ใหภริยารวมรับผิดในการเสียภาษีที่คางชําระนั้นดวย 
                                                 

๑๖๙ มาตรา ๕๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๘) พ.ศ.๒๕๐๔ 

๑๗๐ มาตรา ๕๗ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ
ท่ี ๑๘) พ.ศ.๒๕๐๔ 

๑๗๑ มาตรา ๕๗ ทวิ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๗ 

๑๗๒ มาตรา ๕๗ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ.๒๔๘๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาสามีหรือภริยามีความประสงคจะยื่นรายการแยกกันก็ใหทําไดโดยแจงใหเจา
พนักงานประเมินทราบภายในเวลาซึ่งกําหนดใหย่ืนรายการ แตการแยกกันยื่นรายการนั้น ไมทําให
ภาษีที่ตองเสียเปลี่ยนแปลงอยางใด 

ถาเห็นสมควร เจาพนักงานประเมินอาจแบงภาษีออกตามสวนของเงินไดพึง
ประเมินที่สามีและภริยาแตละฝายไดรับ และแจงใหสามีและภริยาเสียภาษีเปนคนละสวนก็ได แต
ถาภาษีสวนของฝายใดคางชําระ และอีกฝายหนึ่งไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวา ๗ วันแลว ใหอีก
ฝายหนึ่งนั้นรวมรับผิดในการเสียภาษีที่คางชําระนั้นดวย 

การที่สามีภริยาอยูตางทองที่กัน หรือตางคนตางอยูเปนครั้งคราวยังคงถือวาอยู
รวมกัน 
 

มาตรา ๕๗ จัตวา๑๗๓  ภายใตบังคับมาตรา ๖๔ การย่ืนรายการตามมาตรา ๕๖ 
มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๗ ทวิ มาตรา ๕๗ ตรี หรือมาตรา ๕๗ เบญจ ถามีภาษีตองเสีย ใหชําระตอ
อําเภอ ณ ที่วาการอําเภอทองที่ภายในกําหนดเวลา พรอมกับการยื่นรายการ 
 

มาตรา ๕๗ เบญจ๑๗๔  ถาภริยามีเงินไดพึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐ (๑) ในป
ภาษีที่ลวงมาแลว ไมวาจะมีเงินไดพึงประเมินอื่นดวยหรือไม ภริยาจะแยกยื่นรายการและเสียภาษี
ตางหากจากสามีเฉพาะสวนที่เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) โดยมิใหถือวาเปนเงินได
ของสามีตามมาตรา ๕๗ ตรี ก็ได 

ในกรณีที่ภริยาแยกยื่นรายการตามวรรคหนึ่ง ใหสามีและภริยาตางฝายตางหัก
ลดหยอนไดดังนี้ 

(๑) สําหรับผูมีเงินไดตามมาตรา ๔๗ (๑) (ก) 
(๒) สําหรับบุตรที่หักลดหยอนไดตามอัตราที่กําหนดไวในมาตรา ๔๗ (๑) (ค) 

และ (ฉ) คนละกึ่งหนึ่ง 
(๓) สําหรับเบี้ยประกันภัยตามมาตรา ๔๗ (๑) (ง) วรรคหนึ่ง 
(๔)๑๗๕ สําหรับเงินสมทบที่ผูประกันตนจายเขากองทุนประกันสังคมตามมาตรา 

๔๗ (๑) (ฌ)  
(๕) สําหรับเงินสะสมที่จายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามมาตรา ๔๗ (๑) (ช) 
(๖) สําหรับดอกเบี้ยเงินกูยืมตามมาตรา ๔๗ (๑) (ซ) ก่ึงหนึ่ง 
(๗) สําหรับเงินบริจาคสวนของตนตามมาตรา ๔๗ (๗)  

                                                 
๑๗๓ มาตรา ๕๗ จัตวา แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.๒๕๒๕ 
๑๗๔

 มาตรา ๕๗ เบญจ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๒๙ 

๑๗๕ มาตรา ๕๗ เบญจ วรรคสอง (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีผูมีเงินไดมิไดเปนผูอยูในประเทศไทย การหักลดหยอนตาม (๒) ใหหัก
ไดเฉพาะบุตรที่อยูในประเทศไทย 

ถาสามีและภริยามีเงินไดพึงประเมินในปภาษีที่ลวงมาแลวเฉพาะตามมาตรา ๔๐ 
(๑) ประเภทเดียวรวมกันไมเกินจํานวนตามมาตรา ๕๖ (๔) ไมวาแตละฝายจะมีเงินไดเปนจาํนวน
เทาใด สามีและภริยาไมตองย่ืนรายการเงินไดพึงประเมิน 
 

มาตรา ๕๘๑๗๖  ภายในเดือนมกราคมทุก ๆ ป 
(๑) ใหหัวหนาสวนราชการในกระทรวง ทบวง กรม หัวหนาสวนราชการตาม

ทองที่ หรือองคการรัฐบาล ย่ืนรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนดไปยังเจาพนักงานประเมิน แสดง
รายการจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แตถาอธิบดีเห็นสมควรจะยกเวนไมตองปฏิบัติก็ได 

(๒) ใหบุคคล หางหุนสวน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล ผูมีหนาที่หักภาษีเงิน
ไดตามมาตรา ๕๐ ย่ืนรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนดตอเจาพนักงานประเมินแสดงรายการ
เก่ียวกับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) (๒) และ (๔) 
 

มาตรา ๕๙  พรอมกับการนําเงินภาษีสงตามมาตรา ๕๒ ใหบุคคล หางหุนสวน 
บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลอื่นยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนดแสดงการหักภาษีเปนราย
ตัวผูมีเงินไดพึงประเมิน 
 

มาตรา ๖๐๑๗๗  เพ่ือประโยชนแหงการคํานวณยอดเงินไดพึงประเมินของผูตอง
เสียภาษี ใหถือวาเงินภาษีที่ไดหักและนําสงตามความในมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ 
เปนเงินไดพึงประเมินที่ผูตองเสียภาษีไดรับ สวนจํานวนเงินภาษีที่หักและนําสงไวนั้น ใหถือเปน
เครดิตของผูตองเสียภาษีในการคํานวณภาษี 
 

มาตรา ๖๐ ทวิ๑๗๘  ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีตามหมวดนี้ 
เจาพนักงานประเมินมีอํานาจที่จะประเมินเรียกเก็บภาษีจากบุคคลใด ๆ กอนถึงกําหนดเวลายื่น
รายการตามความในมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๗ ทวิ แลวแตกรณีก็ได เมื่อไดประเมิน
แลวใหแจงจํานวนภาษีที่ประเมินไปยังผูตองเสียภาษี ในกรณีนี้จะอุทธรณการประเมินก็ได 

ภาษีที่ประเมินเรียกเก็บตามความในวรรคกอน ใหถือเปนเครดิตของผูตองเสีย
ภาษีในการคํานวณภาษีจากยอดเงินไดสุทธิทั้งป 
                                                 

๑๗๖ มาตรา ๕๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ
ท่ี ๑๑) พ.ศ.๒๔๙๗ 

๑๗๗ มาตรา ๖๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๒) พ.ศ.๒๔๙๗ 

๑๗๘ มาตรา ๖๐ ทวิ เพ่ิมความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๖๑๑๗๙ บุคคลใดมีช่ือในหนังสือสําคัญใด ๆ แสดงวา  
(๑) เปนเจาของทรัพยสินอันระบุไวในหนังสือสําคัญและทรัพยสินนั้นกอใหเกิด

เงินไดพึงประเมิน หรือ 
(๒) เปนผูไดรับเงินไดพึงประเมินโดยหนังสือสําคัญเชนวานั้น 
เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเรียกเก็บภาษีทั้งหมดจากผูมีช่ือในหนังสือ

สําคัญนั้นก็ได แตถาบุคคลนั้นตองโอนเงินไดพึงประเมินใหแกบุคคลอื่น บุคคลนั้นมีสิทธิหักเงิน
ภาษีจากจํานวนเงินซึ่งตองโอนใหแกบุคคลอื่นตามสวน 
 

มาตรา  ๖๒๑๘๐  ในกรณีผู ยั งไมบรรลุนิติภาวะ  ผูที่ศาลสั่ งให เปนคนไร
ความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ ผูที่ถึงแกความตาย บุคคลที่ตั้งตัวแทนจัดการทรัพยสิน
หรือผูรับประโยชนจากทรัสต เปนผูมีเงินไดสุทธิถึงจํานวนตองเสียภาษี ผูแทนโดยชอบธรรม ผู
อนุบาล ผูพิทักษ ผูจัดการมรดก ทายาทหรือผูอ่ืนที่ครอบครองทรัพยมรดก ตัวแทนหรือทรัสตี 
แลวแตกรณีเปนผูมีหนาที่ตองปฏิบัติการตามบทบัญญัติแหงสวนนี้ แทนผูยังไมบรรลุนิติภาวะ ผูที่
ศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ ผูที่ถึงแกความตาย บุคคลที่ตั้ง
ตัวแทน หรือผูรับประโยชนจากทรัสตนั้น 
 

มาตรา ๖๓  บุคคลใดถูกหักภาษีไว ณ ที่จายและนําสงแลวเปนจํานวนเงินเกิน
กวาที่ควรตองเสียภาษีตามสวนนี้ บุคคลนั้นมีสิทธิไดรับเงินจํานวนที่เกินนั้นคืน แตตองย่ืนคํารอง
ตอเจาพนักงานประเมินภายใน ๓ ป นับแตวันสุดทายแหงปซึ่งไดถูกหักภาษีเกินไป 
 

มาตรา ๖๔๑๘๑  เวนแตกรณีตามมาตรา ๑๘ ทวิ ถาภาษีที่ตองเสียตามบทบัญญัติ
แหงสวนนี้มีจํานวนตั้งแต ๓,๐๐๐ บาทขึ้นไป ผูตองเสียภาษีจะชําระเปนสามงวด ๆ ละเทา ๆ กัน 
ก็ได คือ 

(๑) ในกรณีที่ตองเสียตามมาตรา ๕๖ ตรี หรือมาตรา ๕๗ จัตวา งวดที่หนึ่งตอง
ชําระตามกําหนดในมาตราดังกลาว งวดที่สองตองชําระภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ตองชําระงวด
ที่หนึ่ง และงวดที่สามตองชําระภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองชําระงวดที่สอง 

(๒) ในกรณีอ่ืน งวดที่หนึ่งตองชําระภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงจํานวน
ภาษีที่ประเมิน งวดที่สองตองชําระภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองชําระงวดที่หนึ่ง และ
                                                 

๑๗๙ มาตรา ๖๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๑๘๐ มาตรา ๖๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๑๘๑ มาตรา ๖๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๑) พ.ศ.๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

งวดที่สามตองชําระภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองชําระงวดที่สอง 
การชําระภาษีตาม (๑) ถาไมชําระภาษีงวดใดงวดหนึ่งภายในเวลาที่กําหนดไว ผู

ตองเสียภาษีหมดสิทธิที่จะชําระภาษีเปนรายงวดตอไป และตองเสียเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๗ 
สําหรับงวดที่ไมชําระและงวดตอ ๆ ไป๑๘๒ 

การชําระภาษีตาม (๒) ไมเปนเหตุใหยกเวนการเสียเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๗ 
และถาไมชําระภาษีงวดใดงวดหนึ่งภายในเวลาที่กําหนดไว ผูตองเสียภาษีหมดสิทธิที่จะชําระภาษี
เปนรายงวดตอไป๑๘๓ 
 

สวน ๓ 
การเก็บภาษีจากบริษัท และหางหุนสวนนติิบคุคล๑๘๔ 

   
 

มาตรา ๖๕๑๘๕  เงินไดที่ตองเสียภาษีตามความในสวนนี้คือกําไรสุทธิซึ่งคํานวณได
จากรายไดจากกิจการ หรือเนื่องจากกิจการที่กระทําในรอบระยะเวลาบัญชี หักดวยรายจายตาม
เง่ือนไขที่ระบุไวในมาตรา ๖๕ ทวิ และ มาตรา ๖๕ ตรี และรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาวใหมี
กําหนดสิบสองเดือน เวนแตในกรณีดังตอไปนี้จะนอยกวาสิบสองเดือนก็ได คือ 

(ก) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเริ่มตั้งใหม จะถือวันเริ่มตั้งถึงวันหนึ่งวันใด
เปนรอบระยะเวลาบัญชีแรกก็ได 

(ข) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลอาจยื่นคํารองตออธิบดี ขอเปลี่ยนวัน
สุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีเชนวานี้ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตสุดแต
จะเห็นสมควร คําส่ังเชนวานั้นตองแจงใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูย่ืนคํารองทราบภายใน
เวลาอันสมควร และในกรณีที่อธิบดีส่ังอนุญาต ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นถือปฏิบัติ
ตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกําหนด 

การคํานวณรายไดและรายจายตามวรรคหนึ่งใหใชเกณฑสิทธิ์ โดยใหนํารายไดที่
เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด แมวาจะยังไมไดรับชําระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มารวม
คํานวณเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และใหนํารายจายทั้งส้ินที่เก่ียวกับรายไดนั้น แมจะยัง
มิไดจายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมคํานวณเปนรายจายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  
                                                 

๑๘๒ มาตรา ๖๔ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๑๘๓ มาตรา ๖๔ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๓) พ.ศ.๒๕๒๗ 

๑๘๔ สวนที่ ๓ การเก็บภาษีจากบริษัทและหางหุนสวนนิติ บุคคล แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๔๙๔ 

๑๘๕ มาตรา ๖๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๓) พ.ศ.๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีจําเปน ผูมีเงินไดจะขออนุมัติตออธิบดีเพ่ือเปลี่ยนแปลงเกณฑสิทธิ และ
วิธีการทางบัญชีเพ่ือคํานวณรายไดและรายจายตามวรรคสองก็ได และเมื่อไดรับอนุมัติจากอธิบดี
แลว ใหถือปฏิบัติตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกําหนดเปนตนไป 
 

มาตรา ๖๕ ทวิ๑๘๖ การคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิในสวนนี้ใหเปนไปตาม
เง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(๑) รายการที่ระบุไวในมาตรา ๖๕ ตรี ไมใหถือเปนรายจาย 
(๒)๑๘๗ คาสึกหรอและคาเส่ือมราคาของทรัพยสิน ใหหักไดตามหลักเกณฑ 

วิธีการ เง่ือนไข และอัตราที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
การหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาดังกลาว ใหคํานวณหักตามสวนเฉลี่ยแหง

ระยะเวลาที่ไดทรัพยสินนั้นมา 
(๓)๑๘๘ ราคาทรัพยสินอื่นนอกจาก (๖) ใหถือตามราคาที่พึงซื้อทรัพยสินนั้นได

ตามปกติ และในกรณีที่มีการตีราคาทรัพยสินเพิ่มขึ้น หามมิใหนําราคาที่ตีราคาเพิ่มขึ้นมารวม
คํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ สวนทรัพยสินรายการใดมีสิทธิหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคา 
ก็ใหหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาในการคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิตามหลักเกณฑ 
วิธีการ เง่ือนไข และอัตราเดิมที่ใชอยูกอนตีราคาทรัพยสินเพิ่มขึ้น โดยใหหักเพียงเทาที่ระยะเวลา
และมูลคาตนทุนที่เหลืออยูสําหรับทรัพยสินนั้นเทานั้น  

(๔)๑๘๙ ในกรณีโอนทรัพยสิน ใหบริการ หรือใหกูยืมเงิน โดยไมมีคาตอบแทน 
คาบริการหรือดอกเบี้ย หรือมีคาตอบแทน คาบริการหรือดอกเบี้ยต่ํากวาราคาตลาดโดยไมมีเหตุ
อันสมควร เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินคาตอบแทน คาบริการหรือดอกเบี้ยนั้นตามราคา
ตลาดในวันที่โอนใหบริการ หรือใหกูยืมเงิน  

(๕)๑๙๐ เงินตรา ทรัพยสินหรือหนี้สินซึ่งมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่
เหลืออยูในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ใหคํานวณคาหรือราคาเปนเงินตราไทย ดังนี้ 

(ก) กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนอกจาก (ข) ใหคํานวณคาหรือราคา
ของเงินตราหรือทรัพยสินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อ ซึ่งธนาคาร
                                                 

๑๘๖ มาตรา ๖๕ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ
ท่ี ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒ 

๑๘๗ มาตรา ๖๕ ทวิ (๒) วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.๒๕๒๕ 

๑๘๘ มาตรา ๖๕ ทวิ (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔ 

๑๘๙ มาตรา ๖๕ ทวิ (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๒๑ 

๑๙๐มาตรา ๖๕ ทวิ (๕) วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แหงประเทศไทยไดคํานวณไว และใหคํานวณคาหรือราคาของหนี้สินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัว
เฉล่ียที่ธนาคารพาณิชยขาย ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว 

(ข) กรณีธนาคารพาณิชย หรือสถาบันการเงินอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนดให
คํานวณคาหรือราคาของเงินตรา ทรัพยสินหรือหนี้สินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยระหวาง
อัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชยที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว 

เงินตรา ทรัพยสินหรือหนี้สินซึ่งมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่รับมา
หรือจายไปในระหวางรอบระยะเวลาบัญชี ใหคํานวณคาหรือราคาเปนเงินตราไทยตามราคาตลาด
ในวันที่รับมาหรือจายไปนั้น 

(๖) ราคาสินคาคงเหลือในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีใหคํานวณตาม
ราคาทุนหรือราคาตลาดแลวแตอยางใดจะนอยกวา และใหถือราคานี้เปนราคาสินคาคงเหลือยกมา
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีใหมดวย 

การคํานวณราคาทุนตามวรรคกอน เมื่อไดคํานวณตามหลักเกณฑใดตามวิชาการ
บัญชี ใหใชหลักเกณฑนั้นตลอดไป เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิบดีจึงจะเปลี่ยนหลักเกณฑได 

(๗) การคํานวณราคาทุนของสินคาที่สงเขามาจากตางประเทศนั้นเจาพนักงาน
ประเมินมีอํานาจประเมินโดยเทียบเคียงกับราคาทุนของสินคาประเภทและชนิดเดียวกับที่สงเขาไป
ในประเทศอื่นได 

(๘) ถาราคาทุนของสินคาเปนเงินตราตางประเทศ ใหคํานวณเปนเงินตราไทย 
ตามอัตราแลกเปลี่ยนในทองตลาดของวันที่ไดสินคานั้นมา เวนแตเงินตราตางประเทศนั้นจะแลก
ไดในอัตราทางราชการ ก็ใหคํานวณเปนเงินตราไทยตามอัตราทางราชการนั้น 

(๙)๑๙๑ การจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ จะกระทําไดตอเมื่อเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง แตถาไดรับชําระหนี้ในรอบระยะเวลา
บัญชีใด ใหนํามาคํานวณเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

หนี้สูญรายใดไดนํามาคํานวณเปนรายไดแลว หากไดรับชําระในภายหลังก็มิให
นํามาคํานวณเปนรายไดอีก  

(๑๐)๑๙๒ สําหรับบริษัทจํากัดที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ใหนําเงินปนผลที่ไดจาก
บริษัทจํากัดที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย กองทุนรวมหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของ
ประเทศไทยจัดตั้งข้ึนสําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม 
และเงินสวนแบงกําไรที่ไดจากกิจการรวมคา มารวมคํานวณเปนรายไดเพียงกึ่งหนึ่งของจํานวนที่
ได เวนแตบริษัทจํากัดที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังตอไปนี้ ไมตองนําเงินปนผลที่ไดจากบริษัท
จํากัดที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของ
ประเทศไทยจัดตั้งข้ึนสําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม 
                                                 

๑๙๑ มาตรา ๖๕ ทวิ (๙) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.๒๕๒๕ 

๑๙๒ มาตรา ๖๕ ทวิ (๑๐) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ.๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และเงินสวนแบงกําไรที่ไดจากกิจการรวมคา มารวมคํานวณเปนรายได 
(ก) บริษัทจดทะเบียน 
(ข) บริษัทจํากัดนอกจาก (ก) ซึ่งถือหุนในบริษัทจํากัดผูจายเงินปนผลไมนอย

กวารอยละ ๒๕ ของหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจํากัด ผูจายเงินปนผลและบริษัทจํากัดผู
จายเงินปนผลไมไดถือหุนในบริษัทจํากัด ผูรับเงินปนผลไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม 

ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับในกรณีที่บริษัทจํากัดหรือบริษัทจดทะเบียนมี
เงินไดที่เปนเงินปนผลและเงินสวนแบงกําไรดังกลาว โดยถือหุนหรือหนวยลงทุนที่กอใหเกิดเงิน
ปนผลและเงินสวนแบงกําไรนั้นไวไมถึงสามเดือนนับแตวันที่ไดหุนหรือหนวยลงทุนนั้นมาถึงวันมี
เงินไดดังกลาว หรือไดโอนหุนหรือหนวยลงทุนนั้นไปกอนสามเดือนนับแตวันที่มีเงินได 

เงินปนผลที่ไดจากการลงทุนของกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามมาตรา ๖๕ ตรี (๒) 
ไมใหถือเปนเงินปนผลหรือเงินสวนแบงกําไรตามความในวรรคสอง 

(๑๑)๑๙๓ ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมาย
วาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม ใหนํามารวมคํานวณเปนรายไดเพียงเทาที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ 
ที่จายตามกฎหมายดังกลาว 

(๑๒)๑๙๔ เงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไร ที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ 
ที่จายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม ใหนํามารวมคํานวณเปนรายไดเพียงเทาที่เหลือ
จากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายดังกลาว และถาผูรับเปนบริษัทจดทะเบียนหรือเปนบริษัท
ที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยและไมเขาลักษณะตามมาตรา ๗๕ ใหนําบทบัญญัติของ (๑๐) มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

(๑๓)๑๙๕ มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่ งมีรายไดไมตองนําเ งิน
คาลงทะเบียนหรือคาบํารุงที่ไดรับจากสมาชิกหรือเงินหรือทรัพยสินที่ไดรับจากการรับบริจาคหรือ
จากการใหโดยเสนหา แลวแตกรณี มารวมคํานวณเปนรายได 

(๑๔)๑๙๖ ภาษีขายซึ่งบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เปนผูประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไดรับหรือพึงไดรับ และภาษีมูลคาเพ่ิมที่มิใชภาษีตามมาตรา ๘๒/๑๖ ซึ่ง
ไดรับคืนเนื่องจากการขอคืนตามหมวด ๔ ไมตองนํามารวมคํานวณเปนรายได  
 

มาตรา ๖๕ ตรี  รายการตอไปนี้ไมใหถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ 
                                                 

๑๙๓ มาตรา ๖๕ ทวิ (๑๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ.๒๕๒๒ 

๑๙๔ มาตรา ๖๕ ทวิ (๑๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ.๒๕๒๒ 

๑๙๕ มาตรา ๖๕ ทวิ (๑๓) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๒๕) พ.ศ.๒๕๒๕ 

๑๙๖ มาตรา ๖๕ ทวิ (๑๔) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๓๐) พ.ศ.๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)๑๙๗ เงินสํารองตาง ๆ นอกจาก 
(ก) เงินสํารองจากเบี้ยประกันภัยเพื่อสมทบทุนประกันชีวิตที่กันไวกอนคํานวณ

กําไร เฉพาะสวนที่ไมเกินรอยละ ๖๕ ของจํานวนเบี้ยประกันภัยที่ไดรับในรอบระยะเวลาบัญชี
หลังจากหักเบี้ยประกันภัยซึ่งเอาประกันตอออกแลว  

ในกรณีตองใชเงินตามจํานวนซึ่งเอาประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันชีวิตราย
ใด ไมวาเต็มจํานวนหรือบางสวน เงินที่ใชไปเฉพาะสวนที่ไมเกินเงินสํารองตามวรรคกอนสําหรับ
กรมธรรมประกันชีวิตรายนั้นจะถือเปนรายจายไมได 

ในกรณีเลิกสัญญาตามกรมธรรมประกันชีวิตรายใด ใหนําเงินสํารองตามวรรค
แรกจํานวนที่มีอยูสําหรับกรมธรรมประกันชีวิตรายนั้นกลับมารวมคํานวณเปนรายไดในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เลิกสัญญา 

(ข) เงินสํารองจากเบี้ยประกันภัยเพื่อสมทบทุนประกันภัยอื่นที่กันไวกอนคํานวณ
กําไร เฉพาะสวนที่ไมเกินรอยละ ๔๐ ของจํานวนเบี้ยประกันภัยที่ไดรับในรอบระยะเวลาบัญชี
หลังจากหักเบี้ยประกันภัยซึ่งเอาประกันตอออกแลว และเงินสํารองที่กันไวนี้จะตองถือเปนรายได
ในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีปถัดไป 

(ค)๑๙๘ เงินสํารองที่กันไวเปนคาเผื่อหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับหนี้จาก
การใหสินเชื่อที่ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ไดกัน
ไวตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยหรือกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ 
หลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร แลวแตกรณี ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่ตั้งเพ่ิมขึ้นจากเงินสํารอง
ประเภทดังกลาวที่ปรากฏในงบดุลของรอบระยะเวลาบัญชีกอน 

เงินสํารองสวนที่ตั้งเพ่ิมขึ้นตามวรรคหนึ่ง และไดนํามาถือเปนรายจายในการ
คํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิไปแลวในรอบระยะเวลาบัญชีใด ตอมาหากมีการตั้งเงินสํารอง
ประเภทดังกลาวลดลง ใหนําเงินสํารองสวนที่ตั้งลดลงซึ่งไดถือเปนรายจายไปแลวนั้น มารวม
คํานวณเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีที่ตั้งเงินสํารองลดลงนั้น 

(๒)๑๙๙ เงินกองทุน เวนแตกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง  

(๓)๒๐๐ รายจายอันมีลักษณะเปนการสวนตัว การใหโดยเสนหาหรือการกุศล เวน
แตรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพ่ือการสาธารณประโยชนตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติ
                                                 

๑๙๗ มาตรา ๖๕ ตรี (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒ 

๑๙๘ มาตรา ๖๕ ตรี (๑) (ค) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๗)  พ.ศ.๒๕๔๐ 

๑๙๙ มาตรา ๖๕ ตรี (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.๒๕๒๕ 

๒๐๐ มาตรา ๖๕ ตรี (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รัฐมนตรี ใหหักไดในสวนที่ไมเกินรอยละ ๒ ของกําไรสุทธิ และรายจายเพื่อการศึกษาหรือเพ่ือการ
กีฬา ตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ใหหักไดอีกในสวนที่ไมเกินรอยละ ๒ ของกําไรสุทธิ  

(๔)๒๐๑ คารับรองหรือคาบริการสวนที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง  

(๕) รายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน หรือรายจายในการตอเติม เปลี่ยนแปลง 
ขยายออก หรือทําใหดีข้ึนซึ่งทรัพยสิน แตไมใชเปนการซอมแซมใหคงสภาพเดิม 

(๖)๒๐๒ เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร คาปรับทางอาญา ภาษีเงินไดของ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  

(๖ ทวิ)๒๐๓ ภาษีมูลคาเพ่ิมที่ชําระหรือพึงชําระ และภาษีซื้อของบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลที่เปนผูประกอบการจดทะเบียน เวนแตภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีซื้อของ
ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งตองเสียตามมาตรา ๘๒/๑๖ ภาษีซื้อที่ตองหามนํามาหักในการ
คํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๕ (๔) หรือภาษีซื้ออ่ืนตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  

(๗) การถอนเงินโดยปราศจากคาตอบแทนของผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนนิติ
บุคคล 

(๘) เงินเดือนของผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนเฉพาะสวนที่จายเกินสมควร 
(๙) รายจายซึ่งกําหนดขึ้นเองโดยไมมีการจายจริง หรือรายจายซึ่งควรจะไดจาย

ในรอบระยะเวลาบัญชีอ่ืน เวนแตในกรณีที่ไมสามารถจะลงจายในรอบระยะเวลาบัญชีใด ก็อาจลง
จายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ถัดไปได 

(๑๐) คาตอบแทนแกทรัพยสินซึ่งบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเปนเจาของ
เองและใชเอง 

(๑๑) ดอกเบี้ยที่คิดใหสําหรับเงินทุน เงินสํารองตาง ๆ หรือเงินกองทุนของ
ตนเอง 

(๑๒)๒๐๔ ผลเสียหายอันอาจไดกลับคืนเนื่องจากการประกันหรือสัญญาคุมกันใด 
ๆ หรือผลขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีกอน ๆ เวนแตผลขาดทุนสุทธิยกมาไมเกินหาปกอน
รอบระยะเวลาปปจจุบัน  

(๑๓) รายจายซึ่งมิใชรายจายเพื่อหากําไรหรือเพ่ือกิจการโดยเฉพาะ 
(๑๔) รายจายซึ่งมิใชรายจายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ 

                                                 
๒๐๑ มาตรา ๖๕ ตรี (๔) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๒๑ 
๒๐๒ มาตรา ๖๕ ตรี (๖) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.๒๕๒๕ 
๒๐๓ มาตรา ๖๕ ตรี (๖ ทวิ) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๓๐) พ.ศ.๒๕๓๔ 
๒๐๔ มาตรา ๖๕ ตรี (๑๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๕) คาซื้อทรัพยสินและรายจายเกี่ยวกับการซื้อหรือขายทรัพยสินในสวนที่เกิน
ปกติโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

(๑๖) คาของทรัพยากรธรรมชาติที่สูญหรือส้ินไปเนื่องจากกิจการที่ทํา 
(๑๗) คาของทรัพยสินนอกจากสินคาที่ตีราคาต่ําลง ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา 

๖๕ ทวิ 
(๑๘)๒๐๕ รายจายซึ่งผูจายพิสูจนไมไดวาใครเปนผูรับ 
(๑๙)๒๐๖ รายจายใด ๆ ที่กําหนดจายจากผลกําไรที่ไดเมื่อส้ินสุดรอบระยะเวลา

บัญชีแลว 
(๒๐)๒๐๗ รายจายที่มีลักษณะทํานองเดียวกับที่ระบุไวใน (๑) ถึง (๑๙) ตามที่จะ

ไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๕ จัตวา๒๐๘  ใหองคการของรัฐบาลเสียภาษีเงินไดแทนผูขายสินคาทอด
หนึ่งทอดใดหรือทุกทอดซึ่งเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ซื้อสินคาจากองคการของรัฐบาล
ตามวิธีการ อัตรา และประเภทสินคาที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เฉพาะสําหรับเงินไดจากการ
ขายสินคานั้น 

ภาษีที่เสียแทนตามวรรคหนึ่งใหถือเปนเครดิตของผูเสียภาษีในการคํานวณภาษี 
 

มาตรา ๖๖  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยหรือที่
ตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศและกระทํากิจการในประเทศไทย ตองเสียภาษีตามบทบัญญัติ
ในสวนนี้ 

บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศและกระทํา
กิจการในที่อ่ืน ๆ รวมทั้งในประเทศไทย ใหเสียภาษีในกําไรสุทธิจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่
ไดกระทําในประเทศไทยในรอบระยะเวลาบัญชีและการคํานวณกําไรสุทธิใหปฏิบัติเชนเดียวกับ
มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๕ ทวิ แตถาไมสามารถจะคํานวณกําไรสุทธิดังกลาวแลวได ใหนํา 
บทบัญญัติวาดวยการประเมินภาษีตามมาตรา ๗๑ (๑) มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

                                                 
๒๐๕ มาตรา ๖๕ ตรี (๑๘) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๒๐๖ มาตรา ๖๕ ตรี (๑๙) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๒๐๗ มาตรา ๖๕ ตรี (๒๐) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๒๐๘ มาตรา ๖๕ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๖) 

พ.ศ.๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๖๗๒๐๙  การเสียภาษีตามความในสวนนี้ ใหเสียตามอัตราที่กําหนดไวใน
บัญชีอัตราภาษีเงินไดทายหมวดนี้ เวนแต ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามมาตรา 
๖๖ วรรคสอง กระทํากิจการขนสงผานประเทศตาง ๆ ใหเสียภาษีเฉพาะกิจการขนสงตามเกณฑ 
ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีรับขนคนโดยสาร ใหเสียภาษีในอัตรารอยละ ๓ ของคาโดยสาร 
คาธรรมเนียม และประโยชนอ่ืนใดที่เรียกเก็บในประเทศไทยกอนหักรายจายใด ๆ เนื่องในการรับ
ขนคนโดยสารนั้น 

(๒) ในกรณี รับขนของ  ให เ สียภาษี ในอัตรารอยละ  ๓  ของค าระวาง 
คาธรรมเนียม และประโยชนอ่ืนใดที่เรียกเก็บ ไมวาในหรือนอกประเทศไทยกอนหักรายจายใด ๆ 
เนื่องในการรับขนของออกจากประเทศไทยนั้น 
 

มาตรา ๖๗ ทวิ๒๑๐  เพ่ือประโยชนในการจัดเก็บภาษีกอนถึงกําหนดเวลาตาม
มาตรา ๖๘ ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนดพรอมกับชําระ
ภาษีตออําเภอ ณ ที่วาการอําเภอทองที่ภายในสองเดือนนับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาหก
เดือนนับแตวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ดังนี้ 

(๑) ในกรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนอกจากที่กลาวใน (๒) ใหจัดทํา
ประมาณการกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิซึ่งไดจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ไดกระทําหรือจะได
กระทําในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นแลวใหคํานวณและชําระภาษีจากจํานวนกึ่งหนึ่งของประมาณการ
กําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

(๒) ในกรณีบริษัทจดทะเบียน ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคาร
พาณิชย หรือบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวย
การประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร หรือบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด ใหคํานวณและชําระภาษีจากกําไร
สุทธิของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแตวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ตามเงื่อนไขที่ระบุไวใน
มาตรา ๖๕ ทวิ และมาตรา ๖๕ ตรี  

ภาษีที่ชําระตามวรรคหนึ่งใหถือเปนเครดิตในการคํานวณภาษีที่ตองชําระตาม
มาตรา ๖๘ 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีแรกหรือรอบระยะเวลาบัญชีสุดทายนอยกวาสิบสองเดือน 
 
                                                 

๒๐๙ มาตรา ๖๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๖) พ.ศ.๒๕๒๓ 

๒๑๐
 มาตรา ๖๗ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ

ท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ และวรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๓๑) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๖๗ ตรี๒๑๑  ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไมย่ืนรายการและ
ชําระภาษีตามมาตรา ๖๗ ทวิ (๑) หรือย่ืนรายการและชําระภาษีตามมาตรา ๖๗ ทวิ (๑) โดย
แสดงประมาณการกําไรสุทธิขาดไปเกินรอยละ ๒๕ ของกําไรสุทธิซึ่งไดจากกิจการหรือเนื่องจาก
กิจการที่กระทําในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นโดยไมมีเหตุอันสมควร บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
นั้นตองเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ ๒๐ ของจํานวนเงินภาษีที่ตองชําระตามมาตรา ๖๗ ทวิ (๑) หรือ
ของก่ึงหนึ่งของจํานวนเงินภาษีที่ตองเสียในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น หรือของภาษีที่ชําระขาด
แลวแตกรณี 

ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไมย่ืนรายการและชําระภาษีตามมาตรา 
๖๗ ทวิ (๒) หรือย่ืนรายการและชําระภาษีตามมาตรา ๖๗ ทวิ (๒) ไวไมถูกตองโดยไมมีเหตุอัน
สมควร ทําใหจํานวนภาษีที่ตองชําระขาดไป บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นตองเสียเงินเพิ่ม
อีกรอยละ ๒๐ ของจํานวนเงินภาษีที่ตองชําระตามมาตรา ๖๗ ทวิ (๒) หรือของภาษีที่ชําระขาด 
แลวแตกรณี 

เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหถือเปนคาภาษีและอาจลดลงไดตาม
ระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
 

มาตรา ๖๘๒๑๒  ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลา
บัญชี ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลยื่นรายการซึ่งจําเปนตองใชในการคํานวณภาษีในรอบ
ระยะเวลาบัญชีตามแบบที่อธิบดีกําหนด พรอมกับชําระภาษีตออําเภอ 
 

มาตรา ๖๘ ทวิ  เพ่ือประโยชนในการคํานวณภาษี ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลจัดทําบัญชีงบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุนในรอบระยะเวลาบัญชีตามมาตรา ๖๕  

บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง ซึ่งกระทํากิจการขนสง
ผานประเทศตาง ๆ ใหทําบัญชีรายรับกอนหักรายจายเกี่ยวกับคาโดยสาร คาระวาง คาธรรมเนียม
และประโยชนอ่ืนใด อันตองเสียภาษีแทนบัญชีงบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีเฉพาะกิจการขนสงดังกลาวแลว 
 

มาตรา ๖๙๒๑๓  ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลา
บัญชี ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลยื่นรายการซึ่งจําเปนตองใชในการคํานวณภาษีตาม
มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๕ ทวิ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ เก่ียวกับรายรับ รายจาย กําไรสุทธิและ
                                                 

๒๑๑
 มาตรา ๖๗ ตรี แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ

ท่ี ๓๑) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๑๒ มาตรา ๖๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒ 
๒๑๓ มาตรา ๖๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๒๕) พ.ศ.๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รายการอื่น ๆ ตอเจาพนักงานประเมินตามแบบที่อธิบดีกําหนด พรอมดวยบัญชีงบดุล บัญชีทํา
การ และบัญชีกําไรขาดทุน บัญชีรายรับรายจาย หรือบัญชีรายรับกอนหักรายจายที่มีบุคคลตาม
มาตรา ๓ สัตต ตรวจสอบและรับรองในรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาว แลวแตกรณี 
 

มาตรา ๖๙ ทวิ๒๑๔  ภายใตบังคับมาตรา ๗๐ ถารัฐบาล องคการของรัฐบาล 
เทศบาล สุขาภิบาล หรือองคการบริหารราชการสวนทองถ่ินอื่นเปนผูจายเงินไดพึงประเมินตาม
มาตรา ๔๐ ใหกับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใด ใหคํานวณหักภาษีเงินไดไว ณ ที่จายใน
อัตรารอยละ ๑ ภาษีที่หักไวนี้ใหถือเปนเครดิตในการคํานวณภาษีเงินไดของบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลตามรอบระยะเวลาบัญชีที่หักไวนั้น ในการนี้ใหนํามาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา 
๕๔ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๙ ตรี๒๑๕  ใหบุคคล หางหุนสวน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล ผู

จายเงินไดพึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐ (๘) เฉพาะที่จายใหกับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่ง
ขายอสังหาริมทรัพยคํานวณหักภาษีเงินไดไว ณ ที่จายในอัตรารอยละ ๑ แลวนําสงพนักงาน
เจาหนาที่ผูรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่มีการจดทะเบียน และใหนําความในมาตรา 
๕๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ภาษีที่หักไวและนําสงตามวรรคหนึ่งใหถือเปนเครดิตในการคํานวณภาษีเงินได
ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ถูกหักภาษีตามรอบระยะเวลาบัญชีที่หักไวนั้น 
 

มาตรา ๗๐๒๑๖  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายของ
ตางประเทศมิไดประกอบกิจการในประเทศไทยแตไดรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) 
(๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ที่จายจากหรือในประเทศไทย ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นเสีย
ภาษี โดยใหผูจายหักภาษีจากเงินไดพึงประเมินที่จายตามอัตราภาษีเงินไดสําหรับบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคล แลวนําสงอําเภอทองที่พรอมกับยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนดภายในเจ็ด
วันนับแตวันสิ้นเดือนของเดือนที่จายเงินไดพึงประเมินนั้นทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๕๔ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึน
ตามกฎหมายของตางประเทศ ไดรับเงินไดพึงประเมินที่เปนดอกเบี้ยจากรัฐบาลหรือสถาบัน
การเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งข้ึนสําหรับใหกู ยืมเงินเพื่อสงเสริม
                                                 

๒๑๔ มาตรา ๖๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) 
พ.ศ.๒๕๐๒ 

๒๑๕ มาตรา ๖๙ ตรี เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ.๒๕๒๕ 

๒๑๖ มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม๒๑๗ 
 
มาตรา ๗๐ ทวิ๒๑๘  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใดจําหนายเงินกําไรหรือเงิน

ประเภทอื่นใดที่กันไวจากกําไรหรือที่ถือไดวาเปนเงินกําไรออกไปจากประเทศไทย ใหเสียภาษีเงิน
ได โดยหักภาษีจากจํานวนเงินที่จําหนายนั้นตามอัตราภาษีเงินไดสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลแลวนําสงอําเภอทองที่พรอมกับยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนดภายในเจ็ดวันนับแตวัน
จําหนาย การจําหนายเงินกําไรตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึง 

(๑) การจําหนายเงินกําไร หรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไวจากกําไรหรือที่ถือไดวา
เปนเงินกําไร จากบัญชีกําไรขาดทุนหรือบัญชีอ่ืนใดไปชําระหนี้หรือหักกลบลบหนี้ หรือไปตั้งเปน
ยอดเจาหนี้ในบัญชีของบุคคลใดๆ ในตางประเทศ หรือ 

(๒) ในกรณีที่มิไดปรากฏขอเท็จจริงดังกลาวใน (๑) แตไดมีการขออนุญาตซื้อ
และโอนเงินตราตางประเทศซึ่งเปนเงินกําไรหรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไวจากกําไรหรือที่ถือไดวา
เปนเงินกําไร ออกไปตางประเทศ หรือ 

(๓) การปฏิบัติอยางอ่ืนซึ่งกอใหเกิดผลตาม (๑) หรือ (๒) 
 

มาตรา ๗๐ ตรี๒๑๙  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใด สงสินคาออกไป
ตางประเทศใหแกหรือตามคําส่ังของสํานักงานใหญ สาขา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใน
เครือเดียวกัน ตัวการ ตัวแทน นายจาง หรือลูกจางใหถือวาการที่ไดสงสินคาไปนั้นเปนการขายใน
ประเทศไทยดวย และใหถือราคาสินคาตามราคาตลาดในวันที่สงไปเปนรายไดในรอบระยะเวลา
บัญชีที่สงไปนั้น 

ความในวรรคกอนมิใหใชบังคับในกรณีที่สินคานั้น 
(๑) เปนของที่สงไปเปนตัวอยางหรือเพ่ือการวิจัยโดยเฉพาะ 
(๒) เปนของผานแดน 
(๓) เปนของที่นําเขามาในราชอาณาจักร แลวสงกลับออกไปใหผูสงเขามาภายใน

หนึ่งปนับแตวันที่สินคานั้นเขามาในราชอาณาจักร 
(๔) เปนของที่สงออกไปนอกราชอาณาจักร แลวสงกลับคืนเขามาใหผูสงใน

ราชอาณาจักรภายในหนึ่งปนับแตวันที่สงสินคาออกไปนอกราชอาณาจักร 
 

                                                 
๒๑๗ มาตรา ๗๐ วรรคสอง เพ่ิมโดย ประกาศคณะปฏิวัติ.ฉบับที่ ๒๐๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน 

พุทธศักราช.๒๕๑๕ 
๒๑๘

 มาตรา ๗๐ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ
ท่ี ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔ 

๒๑๙ มาตรา ๗๐ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) 
พ.ศ.๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๗๑๒๒๐  ในกรณีที่ 
(๑) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใด ไมย่ืนรายการซึ่งจําเปนตองใชในการ

คํานวณภาษีตามบทบัญญัติในสวนนี้ หรือมิไดทําบัญชีหรือทําไมครบตามที่กําหนดไวในมาตรา 
๑๗ หรือมาตรา ๖๘ ทวิ หรือไมนําบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นมาใหเจาพนักงานประเมินทํา
การไตสวนตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๓ เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษีในอัตรา
รอยละ ๕ ของยอดรายรับกอนหักรายจายใด ๆ หรือยอดขายกอนหักรายจายใด ๆ ของรอบ
ระยะเวลาบัญชีแลวแตอยางใดจะมากกวา ถายอดรายรับกอนหักรายจายหรือยอดขายกอนหัก
รายจายดังกลาวไมปรากฏ เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินโดยอาศัยเทียบเคียงกับยอดใน
รอบระยะเวลาบัญชีกอนนั้นขึ้นไป ถายอดในรอบระยะเวลาบัญชีกอนนั้นขึ้นไปไมปรากฏ ให
ประเมินไดตามที่เห็นสมควร 

(๒) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใด มิไดลงรายการหรือลงรายการไม
ครบถวน หรือไมตรงตามความจริงในบัญชีตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๖๘ ทวิ 
เปนเหตุใหไมตองเสียภาษี หรือเสียภาษีนอยลง เจาพนักประเมินมีอํานาจประเมินภาษีที่ขาดตาม
อัตราภาษีในมาตรา ๖๗ และอาจสั่งใหผูตองเสียภาษีเสียเงินเพิ่มขึ้นอีกสองเทาของจํานวนภาษีที่
ขาดก็ได 

(๓) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใด มิไดปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีซึ่งส่ัง
ตามมาตรา ๑๗ เจาพนักงานประเมินมีอํานาจสั่งใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นปฏิบัติ
ตามคําส่ังของอธิบดีใหเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําส่ังของเจาพนักงานประเมิน หรือ
ส่ังใหจัดบุคคลมาปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดี ณ สํานักงานของเจาพนักงานประเมินใหเสร็จภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวแลวก็ได ถาบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาวไมปฏิบัติตามหรือ
ปฏิบัติไมครบถวน เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษีในอัตราและตามวิธีการดังที่กลาวใน 
(๑) 

บทบัญญัติมาตรานี้ไมเปนการเสื่อมสิทธิที่เจาพนักงานประเมินจะประเมินใหเสีย
ภาษีตามบทบัญญัติในมาตราอื่น 

การประเมินตามความในมาตรานี้ จะอุทธรณการประเมินก็ได 
 

มาตรา ๗๒  ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเลิกกัน ใหผูชําระบัญชี
และผูจัดการมีหนาที่รวมกันแจงใหเจาพนักงานประเมินทราบการเลิกของบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลนั้นภายในสิบหาวันนับแตวันที่เจาพนักงานรับจดทะเบียนเลิก ถาบุคคลดังกลาวแลวไม
ปฏิบัติตามเจาพนักงานประเมินอาจสั่งใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นเสียเงินภาษีเพ่ิมขึ้น
อีก ๑ เทา ของจํานวนภาษีที่ตองเสีย เงินนี้ใหถือเปนคาภาษี 

ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเลิกกันดังกลาวแลว เพ่ือประโยชนใน
การคํานวณภาษี ใหถือวาวันที่เจาพนักงานรับจดทะเบียนเลิกเปนวันสุดทายของรอบระยะเวลา
                                                 

๒๒๐ มาตรา ๗๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน 
พุทธศักราช ๒๕๒๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชี ใหผูชําระบัญชีและผูจัดการมีหนาที่ และความรับผิดรวมกันในการยื่นรายการและเสียภาษี
ตามแบบและภายในกําหนดเวลาที่กําหนดไวในมาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ โดยอนุโลม 

ถาผู ชําระบัญชีและผูจัดการไมสามารถยื่นรายการ และเสียภาษีภายใน
กําหนดเวลาตามความในวรรคกอนได และไดย่ืนคํารองตออธิบดีภายในสามสิบวัน นับแตวันที่เจา
พนักงานรับจดทะเบียนเลิก เมื่ออธิบดีพิจารณาเห็นสมควรจะสั่งใหขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได 
เฉพาะกรณีที่มีการชําระบัญชีอธิบดีจะสั่งใหขยายรอบระยะเวลาบัญชีออกไปอีกดวยก็ได 

ในกรณีที่หางหุนสวนนิติบุคคลเลิกกันโดยไมมีการชําระบัญชี ใหผูจัดการหาง
หุนสวนนิติบุคคลมีหนาที่และความรับผิดเชนเดียวกับผูชําระบัญชีรวมกับผูเปนหุนสวนซึ่งมีอํานาจ
จัดการตามที่บัญญัติไวในสามวรรคกอน 
 

มาตรา ๗๓  ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลควบเขากันกับบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลอื่น เพ่ือประโยชนในการคํานวณภาษี ใหถือวาแตละบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลซึ่งควบเขากันนั้นไดเลิกกัน และใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใหมอันไดควบกันมี
หนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการ และเสียภาษีแทนแตละบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ซึ่งใหถือวาเลิกกันนั้นในกรณีดังกลาวนี้ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม และ
สําหรับกรณีบริษัทนิติบุคคล ใหกรรมการของบริษัทนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนใหมมีหนาที่ และความรับ
ผิดเชนเดียวกับผูชําระบัญชีตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๗๒ 
 

มาตรา ๗๔๒๒๑  ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเลิกกันหรือควบเขากัน
กับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลอื่น การคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือคํานวณภาษี ใหเปนไปตาม
วิธีการในมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๕ ทวิ และมาตรา ๖๖ เวนแต 

(๑)๒๒๒ การตีราคาทรัพยสิน 
(ก) ในกรณีที่เลิกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ใหตีตามราคาตลาดในวันเลิก 
(ข) ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลควบเขากันใหตีตามราคาตลาดใน

วันที่ควบเขากัน แตไมใหถือวาราคาดังกลาวเปนรายไดหรือรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิหรือ
ขาดทุนสุทธิของบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคลเดิมอันไดควบเขากันนั้น และใหบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลใหมอันไดควบเขากันถือราคาของทรัพยสินนั้นตามราคาที่ปรากฏในบัญชีของ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเดิมในวันที่ควบเขากัน เพ่ือประโยชนในการคํานวณกําไรสุทธิ
หรือขาดทุนสุทธิจนกวาจะไดมีการจําหนายทรัพยสินนั้นไป ทรัพยสินรายการใดมีสิทธิหักคาสึก
หรอและคาเส่ือมราคาก็ใหหักคาสึกหรอ และคาเส่ือมราคาในการคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุน
สุทธิตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเดิมใชอยูเพียง
                                                 

๒๒๑ มาตรา ๗๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๖) พ.ศ..๒๕๐๒ 

๒๒๒ มาตรา ๗๔ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ.๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เทาที่ระยะเวลาและมูลคาตนทุนที่เหลืออยูสําหรับทรัพยสินนั้นเทานั้น และหามมิใหนําผลขาดทุน
สุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเดิมมาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิหรือ
ขาดทุนสุทธิ 

(ค) ในกรณีที่มีการโอนกิจการระหวางบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดวยกัน
โดยที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ผูโอนกิจการตองจดทะเบียนเลิกและมีการชําระบัญชีใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่โอนกิจการนั้น ใหตีตามราคาตลาดในวันที่จดทะเบียนเลิกและใหนําความใน 
(ข) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

(๒) เงินสํารองหรือเงินกําไรยกมาจากรอบระยะเวลาบัญชีกอน ๆ เฉพาะสวนที่
ยังมิไดเสียภาษีเงินได ใหนํามารวมคํานวณเปนรายไดรอบระยะเวลาบัญชีสุดทายดวย 

(๓) ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลประกอบกิจการประกันภัยใหนํา
เงินสํารองซึ่งไดกันไวในรอบระยะเวลาบัญชีกอน ๆ ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๑) เฉพาะสวนที่ยังมิได
นํามาเปนรายได มารวมคํานวณเปนรายไดดวย  

บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามมาตรา 
๖๖ วรรคสอง เฉพาะที่กระทํากิจการขนสงผานประเทศตาง ๆ 
 

มาตรา ๗๕๒๒๓  (ยกเลิก) 
 

มาตรา ๗๖๒๒๔  (ยกเลิก) 
 

มาตรา ๗๖ ทวิ  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งตั้งข้ึนตามกฎหมายของ
ตางประเทศ มีลูกจาง หรือผูทําการแทน หรือผูทําการติดตอ ในการประกอบกิจการในประเทศ
ไทย ซึ่งเปนเหตุใหไดรับเงินไดหรือผลกําไรในประเทศไทย ใหถือวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลนั้นประกอบกิจการในประเทศไทย และใหถือวา บุคคลผูเปนลูกจางหรือผูทําการแทน หรือ
ผูทําการติดตอเชนวานั้นไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เปนตัวแทนของบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลซึ่งตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ และใหบุคคลนั้นมีหนาที่และความรับผิด
ในการยื่นรายการและเสียภาษีตามบทบัญญัติในสวนนี้ เฉพาะที่เก่ียวกับเงินไดหรือผลกําไรที่กลาว
แลว 

ในกรณีที่กลาวในวรรคแรก ถาบุคคลผูมีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการ
และเสียภาษีไมสามารถจะคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีตามบทบัญญัติในสวนนี้ได ใหนํา
บทบัญญัติวาดวยการประเมินภาษีตามมาตรา ๗๑ (๑) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีการประเมินตามความในมาตรานี้ จะอุทธรณการประเมินก็ได 
                                                 

๒๒๓ มาตรา ๗๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๖) 
พ.ศ.๒๕๒๕ 

๒๒๔ มาตรา ๗๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๖) 
พ.ศ.๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ตรี๒๒๕  (ยกเลิก) 

 
บัญชีอัตราภาษีเงินได 

   
 

(๑)๒๒๖ สําหรับบุคคลธรรมดา 
เงินไดสุทธิไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  รอยละ ๕ 
เงินไดสุทธิสวนที่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
แตไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  รอยละ ๑๐ 
เงินไดสุทธิสวนที่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
แตไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รอยละ ๒๐ 
เงินไดสุทธิสวนที่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
แตไมเกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท รอยละ ๓๐ 
เงินไดสุทธิสวนที่เกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท รอยละ ๓๗ 
(๒)๒๒๗ สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 
(ก) ภาษีจากกําไรสุทธิของบริษัท 
หรือหางหุนสวนนิติบุคคล  รอยละ ๓๐ 
(ข) ภาษีตามมาตรา ๗๐ นอกจากที่ 
ระบุใน (ค)  รอยละ ๑๕ 
(ค) ภาษีตามมาตรา ๗๐ เฉพาะกรณี  
การจายเงินไดพึงประเมิน ตาม 
มาตรา ๔๐(๔) (ข) รอยละ ๑๐ 
(ง) ภาษีตามมาตรา ๗๐ ทวิ  รอยละ ๑๐ 
(จ) ภาษีจากรายไดกอนหักรายจายใด ๆ  
ของมูลนิธิ หรือสมาคมที่ประกอบ 
กิจการซึ่งมีรายไดอันมิใชรายได  
ตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๑๓) รอยละ ๑๐ 

 
                                                 

๒๒๕ มาตรา ๗๖ ตรี แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ
ท่ี ๑๖) พ.ศ..๒๕๐๒ 

๒๒๖ บัญชีอัตราภาษีเงินได (๑) สําหรับบุคคลธรรมดา แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนด
แกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔ 

๒๒๗ บัญชีอัตราภาษีเงินได (๒) สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๔ 
ภาษีมูลคาเพ่ิม๒๒๘ 
   

 
สวน ๑ 

ขอความทั่วไป 
   

 
มาตรา ๗๗  ภาษีมูลคาเพ่ิมเปนภาษีอากรประเมิน 

 
มาตรา ๗๗/๑  ใหหมวดนี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
(๑) “บุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลหรือนิติ

บุคคล 
(๒) “บุคคลธรรมดา” หมายความรวมถึง กองมรดก 
(๓)“คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล” หมายความวา หางหุนสวนสามัญกองทุน หรือ

มูลนิธิที่มิใชนิติบุคคล และใหหมายความรวมถึงหนวยงาน หรือกิจการของเอกชนที่กระทําโดย
บุคคลธรรมตั้งแตสองคนข้ึนไปอันมิใชนิติบุคคล 

(๔) “นิติบุคคล” หมายความวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ตามมาตรา 
๓๙ องคการของรัฐบาล ตามมาตรา ๒ สหกรณ และองคกรอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปนนิติ
บุคคล 

(๕) “ผูประกอบการ” หมายความวา บุคคลซึ่งขายสินคาหรือใหบริการในทาง
ธุรกิจหรือวิชาชีพ ไมวาการกระทําดังกลาวจะไดรับประโยชนหรือไดรับคาตอบแทนหรือไม และไม
วาจะไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมแลวหรือไม 

(๖) “ผูประกอบการจดทะเบียน” หมายความวา ผูประกอบการที่ไดจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม ตามมาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๕/๑ หรือที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมชั่วคราว
ตามมาตรา ๘๕/๓ 

(๗) “ตัวแทน” หมายความรวมถึง บุคคลซึ่งทําสัญญาหรือมีหนาที่รับผิดชอบใน
การเก็บรักษาสินคา หาลูกคา หรือทําการใด ๆ อันเกี่ยวกับการประกอบกิจการในราชอาณาจักร
แทนผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักร 

(๘) “ขาย” หมายความวา จําหนาย จาย โอนสินคา ไมวาจะมีประโยชนหรือ
คาตอบแทนหรือไม และใหหมายความรวมถึง 

(ก) สัญญาใหเชาซื้อสินคา สัญญาซื้อขายผอนชําระที่กรรมสิทธิ์ในสินคายังไม
โอนไปยังผูซื้อเมื่อไดสงมอบสินคาใหผูซื้อแลว หรือสัญญาจะขายสินคาที่เปนไปตามหลักเกณฑ
                                                 

๒๒๘
 หมวด ๔ ภาษีมูลคาเพ่ิม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

รัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ (ยกเลิกหมวด ๔ ภาษีการคา (เดิม)) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
(ข) สงมอบสินคาใหตัวแทนเพื่อขาย 
(ค) สงสินคาออกนอกราชอาณาจักร 
(ง) นําสินคาไปใชไมวาประการใด ๆ เวนแตการนําสินคาไปใชเพ่ือการประกอบ

กิจการของตนเองโดยตรงตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 
(จ) มีสินคาขาดจากรายงานสินคาและวัตถุดิบตามมาตรา ๘๗ (๓) หรือมาตรา 

๘๗ วรรคสอง 
(ฉ) มีสินคาคงเหลือและหรือทรัพยสินที่ผูประกอบการมีไวในการประกอบ

กิจการ ณ วันเลิกประกอบกิจการ แตไมรวมถึงสินคาคงเหลือและหรือทรัพยสินดังกลาวของ
ผูประกอบการซึ่งไดควบเขากันหรือไดโอนกิจการทั้งหมดใหแกกัน ทั้งนี้ ผูประกอบการใหม อันได
ควบเขากันหรือผูรับโอนกิจการตองอยูในบังคับที่ตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๓ 

(ช) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๙) “สินคา” หมายความวา ทรัพยสินที่มีรูปรางและไมมีรูปรางที่อาจมีราคาและ

ถือเอาได ไมวาจะมีไวเพ่ือขาย เพ่ือใช หรือเพ่ือการใด ๆ และใหหมายความรวมถึงส่ิงของทุกชนิด
ที่นําเขา 

(๑๐) “บริการ” หมายความวา การกระทําใด ๆ อันอาจหาประโยชนอันมีมูลคา 
ซึ่งมิใชเปนการขายสินคา และใหหมายความรวมถึงการใชบริการของตนเอง ไมวาประการใด ๆ 
แตทั้งนี้ไมรวมถึง 

(ก) การใชบริการหรือการนําสินคาไปใชเพ่ือประกอบกิจการของตนเองโดยตรง
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 

(ข) การนําเงินไปหาประโยชนโดยการฝากธนาคารหรือซื้อพันธบัตรหรือ
หลักทรัพย 

(ค) การกระทําตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
(๑๑) “ผูนําเขา” หมายความวา ผูประกอบการหรือบุคคลอื่นซึ่งนําเขา 
(๑๒)๒๒๙ “นําเขา” หมายความวา นําสินคาเขามาในราชอาณาจักร และให

หมายความรวมถึงการนําสินคาที่ตองเสียอากรขาเขาหรือที่ไดรับยกเวนอากรขาเขาตามกฎหมาย
วาดวยศุลกากรออกจากเขตปลอดอากรโดยมิใชเพ่ือสงออกดวย 

(๑๓) “ผูสงออก” หมายความวา ผูประกอบการซึ่งสงออก 
(๑๔) “สงออก” หมายความวา สงสินคาออกนอกราชอาณาจักรเพื่อสงไป

ตางประเทศและใหหมายความรวมถึง 
(ก)๒๓๐ การนําสินคาในราชอาณาจักรเขาไปในเขตปลอดอากรเฉพาะสินคาที่ตอง

                                                 
๒๒๙ มาตรา ๗๗/๑ (๑๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๒๓๐

 มาตรา ๗๗/๑ (๑๔) (ก) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เสียอากรขาออกหรือที่ไดรับยกเวนอากรขาออกตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 

(ข) การขายสินคาของคลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากรตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากรที่ขายใหแกผูที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

(๑๕) “ซื้อ” หมายความวา การรับโอนหรือรับมอบสินคาจากการขาย 
(๑๖) “ราคา” หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใด ๆ อันอาจคิด

คํานวณไดเปนเงินซึ่งไดมีการชําระหรือตกลงจะชําระเพื่อการซื้อขายสินคาหรือการใหบริการ 
(๑๗) “ภาษีขาย” หมายความวา ภาษีมูลคาเพ่ิมที่ผูประกอบการจดทะเบียนได

เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการตามมาตรา ๘๒/๔ วรรคหนึ่ง และ
ภาษีมูลคาเพ่ิมที่ผูประกอบการจดทะเบียนมีหนาที่เสียในกรณีที่เปนการขายสินคาตาม (ง) (จ) 
(ฉ) หรือ (ช) ของ (๘) หรือในกรณีที่เปนการใหบริการตาม (๑๐) แตไมรวมถึงภาษีที่ตองเสีย
ตามมาตรา ๘๒/๑๖ 

(๑๘) “ภาษีซื้อ” หมายความวา ภาษีมูลคาเพ่ิมที่ผูประกอบการจดทะเบียนถูก
ผูประกอบการจดทะเบียนอื่นเรียกเก็บตามมาตรา ๘๒/๔ วรรคสี่ และใหหมายความรวมถึง  

(ก) ภาษีมูลคาเพ่ิมที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดเสียเมื่อนําเขาสินคา 
(ข) ภาษีมูลคาเพ่ิมที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดเสีย เนื่องจากไดรับโอนสินคา

นําเขาที่จําแนกประเภทไวในภาควาดวยของที่ไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตรา
ศุลกากรตามมาตรา ๘๒/๑๕ 

(ค) ภาษีมูลคาเพ่ิมที่ไดนําสงตามมาตรา ๘๓/๕ มาตรา ๘๓/๖ และมาตรา ๘๓/
๗ 

(๑๙) “ภาษีสรรพสามิต” หมายความรวมถึง ภาษีสุรา คาแสตมปยาสูบ 
คาธรรมเนียมประทับตราไพ และภาษีหรือคาธรรมเนียมอื่นในลักษณะทํานองเดียวกัน ตามที่
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

(๒๐) “สถานประกอบการ” หมายความวา สถานที่ซึ่งผูประกอบการ ใชประกอบ
กิจการเปนประจํา และใหหมายความรวมถึงสถานที่ซึ่งใชเปนที่ผลิตหรือเก็บสินคาเปนประจําดวย 

ในกรณีผูประกอบการไมมีสถานประกอบการตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาที่อยูอาศัย
ของผูประกอบการนั้นเปนสถานประกอบการ ถาผูประกอบการมีที่อยูอาศัยหลายแหงให
ผูประกอบการเลือกเอาที่อยูอาศัยแหงหนึ่งเปนสถานประกอบการ 

(๒๑)๒๓๑ “เขตปลอดอากร” หมายความวา เขตปลอดอากรตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร เขตอุตสาหกรรมสงออกตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
และเขตที่มีกฎหมายกําหนดใหยกเวนอากรขาเขา 

(๒๒) “ใบกํากับภาษี” หมายความรวมถึง ใบกํากับภาษีอยางยอ ใบเพิ่มหนี้ ใบ
                                                 

๒๓๑
 มาตรา ๗๗/๑ (๒๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลดหนี้ ใบเสร็จรับเงินที่สวนราชการออกใหในการขายทอดตลาด หรือขายโดยวิธีอ่ืนตามมาตรา 
๘๓/๕ และใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร ของกรมศุลกากร หรือของกรมสรรพสามิต ทั้งนี้ 
เฉพาะสวนที่เปนภาษีมูลคาเพ่ิม 

(๒๓) “เดือนภาษี” หมายความวาเดือนประดิทิน เวนแต 
(ก) ในกรณีที่ผูประกอบการเริ่มประกอบกิจการที่ตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมหรือได

จดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมในเดือนภาษีใด ใหเร่ิมนับเดือนภาษีแรกตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ
หรือวันที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๑/๓ ถึงวันสิ้นเดือนภาษีนั้น แลวแตกรณี 

(ข) ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนได รับอนุมัติ ใหถอนทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม หรือเลิกประกอบกิจการที่ตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม หรือตายและผูจัดการมรดกหรือ
ทายาทมิไดย่ืนขอโอนกิจการ หรือถูกอธิบดีส่ังเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมในเดือนภาษี
ใดใหเดือนภาษีสุดทายสิ้นสุดลงในวันที่อธิบดีส่ังขีดชื่อผูประกอบการจดทะเบียนนั้นออกจาก
ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๕/๑๙ 

(ค) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผูประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีและชําระภาษีตามชวงเวลาภาษีตามมาตรา ๘๓/๑ 
 

มาตรา ๗๗/๒  การกระทํากิจการดังตอไปนี้ในราชอาณาจักร ใหอยูในบังคับ
ตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม ตามบทบัญญัติในหมวดนี้ 

(๑) การขายสินคาหรือการใหบริการโดยผูประกอบการ 
(๒) การนําเขาสินคาโดยผูนําเขา 
การใหบริการในราชอาณาจักรใหหมายถึง บริการที่ทําในราชอาณาจักร โดยไม

คํานึงวาการใชบริการนั้นจะอยูในตางประเทศหรือในราชอาณาจักร 
การใหบริการที่ทําในตางประเทศและไดมีการใชบริการนั้นในราชอาณาจักร ให

ถือวาการใหบริการเปนการใหบริการในราชอาณาจักร 
 

มาตรา ๗๗/๓  นอกจากกรณีตามมาตรา ๙๑/๔ กิจการใดที่อยูในบังคับตอง
เสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๒ หรือไดรับยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๓ 
ยอมไมอยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามหมวด ๔ นี้ 
 

มาตรา ๗๗/๔  เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม ให
บุคคลดังตอไปนี้ ที่ไดทําสัญญาซื้อขายสินคาหรือสัญญาใหบริการกับผูประกอบการ มีหนาที่ตอง
จัดสงสําเนาสัญญาหรือเอกสารอื่นที่เก่ียวของตามที่กําหนดไวไปใหเจาพนักงานสรรพากร ณ ที่วา
การอําเภอทองที่ที่บุคคลนั้นมีภูมิลําเนา ภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดจากเดือนที่ไดทําสัญญา
ดังกลาว 

(๑) กระทรวง ทบวง กรม หรือราชการสวนทองถ่ิน ใหจัดสงสําเนาสัญญาตาม
ประเภทลักษณะและมูลคาของสัญญาตามที่อธิบดีกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) บุคคลอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยอมุมัติรัฐมนตรี ใหจัดสงสําเนาสัญญาหรือ
เอกสารที่เก่ียวของ ทั้งนี้ ตามประเภท ลักษณะ และมูลคาของสัญญาหรือเอกสารตามที่อธิบดี
กําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

มูลคาของสัญญาตาม (๑) และ (๒) จะตองกําหนดไมนอยกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 

มาตรา ๗๗/๕  ในกรณีที่มีปญหาวากิจการใดเปนการขายสินคาหรือการ
ใหบริการใหอธิบดีมีอํานาจวินิจฉัย และคําวินิจฉัยของอธิบดีใหถือเปนที่สุด 
 

สวนที่ ๒ 
ความรับผดิในการเสียภาษ ี

   
 

มาตรา ๗๘  ภายใตบังคับมาตรา ๗๘/๓ ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมที่
เกิดจากการขายสินคาใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) การขายสินคานอกจากที่อยูในบังคับตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ใหความ
รับผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อสงมอบสินคา เวนแตกรณีที่ไดมีการกระทําดังตอไปนี้เกิดขึ้นกอนสงมอบ
สินคา ก็ใหถือวาความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อไดมีการกระทํานั้น ๆ ดวย 

(ก) โอนกรรมสิทธิ์สินคา 
(ข) ไดรับชําระราคาสินคา หรือ 
(ค) ไดออกใบกํากับภาษี 
ทั้งนี้ โดยใหความรับผิดเกิดขึ้นตามสวนของการกระทํานั้น ๆ แลวแตกรณี 
(๒) การขายสินคาตามสัญญาใหเชาซื้อหรือสัญญาซื้อขายผอนชําระที่กรรมสิทธิ์

ในสินคายังไมโอนไปยังผูซื้อเมื่อไดสงมอบ ใหความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อถึงกําหนดชําระราคาตามงวด
ที่ถึงกําหนดชําระราคาแตละงวด เวนแตกรณีที่ไดมีการกระทําดังตอไปนี้เกิดขึ้นกอนถึงกําหนด
ชําระราคาแตละงวด ก็ใหถือวาความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อไดมีการกระทํานั้น ๆ ดวย 

(ก) ไดรับชําระราคาสินคา หรือ 
(ข) ไดออกใบกํากับภาษี 
ทั้งนี้ โดยใหความรับผิดเกิดขึ้นตามสวนของการกระทํานั้น ๆ แลวแตกรณี 
(๓) การขายสินคาโดยมีการตั้งตัวแทนเพื่อขายและไดสงมอบสินคาใหตัวแทน

แลว ทั้งนี้ เฉพาะสัญญาการตั้งตัวแทนเพื่อขายตามประเภทของสินคา และเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ใหความรับผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อตัวแทน
ไดสงมอบสินคาใหผูซื้อเวนแตกรณีที่ไดมีการกระทําดังตอไปนี้เกิดขึ้นกอนการสงมอบสินคาใหผู
ซื้อ ก็ใหถือวาความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อไดมีการกระทํานั้น ๆ ดวย  

(ก) ตัวแทนไดโอนกรรมสิทธิ์สินคาใหผูซื้อ 
(ข) ตัวแทนไดรับชําระราคาสินคา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ค) ตัวแทนไดออกใบกํากับภาษี หรือ 
(ง) ไดมีการนําสินคาไปใชไมวาโดยตัวแทนหรือบุคคลอื่น 
ทั้งนี้ โดยใหความรับผิดเกิดขึ้นตามสวนของการกระทํานั้น ๆ แลวแตกรณี 
(๔) การขายสินคาโดยสงออก ใหความรับผิดเกิดขึ้นดังตอไปนี้ 
(ก) การสงออกนอกจากที่ระบุไว (ข) หรือ (ค)ใหความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อชําระ

อากรขาออก วางหลักประกันอากรขาออก หรือจัดใหมีผูค้ําประกันอากรขาออก เวนแตในกรณีที่
ไมตองเสียอากรขาออก หรือไดรับยกเวนอากรขาออก แลวแตกรณี ก็ใหถือวาความรับผิดเกิดขึ้น
ในวันที่มีการออกใบขนสินคาขาออกตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 

(ข)๒๓๒ การสงออกในกรณีที่นําสินคาเขาไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา ๗๗/๑ 
(๑๔) (ก) ใหความรับผิดเกิดขึ้นในวันที่นําสินคาในราชอาณาจักรเขาไปในเขตดังกลาว 

(ค) การสงออกซึ่งสินคาที่อยูในคลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
ใหความรับผิดเกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 

(๕) การขายสินคาที่ไดเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ ๐ ตามมาตรา ๘๐/๑ 
(๕) และภายหลังไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินคาอันทําใหผู รับโอนสินคามีหนาที่ตองเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๑ (๒) ใหความรับผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อโอนกรรมสิทธิ์สินคา 

เพ่ือเปนการบรรเทาภาระในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชําระภาษีของ
ผูประกอบการจดทะเบียนสําหรับการขายสินคาแกกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการสวนทองถ่ิน 
ทั้งนี้ เฉพาะการขายสินคาตามสัญญาและมีการชําระราคาที่เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดความรับผิดตาม 
(๑) (๒) และ (๓) เกิดขึ้นเปนอยางอ่ืนได 
 

มาตรา  ๗๘/๑   ภายใตบั งคับมาตรา  ๗๘/๓  ความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมที่เกิดจากการใหบริการใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) การใหบริการนอกจากที่อยูในบังคับตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ใหความรับ
ผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อไดรับชําระราคาคาบริการ เวนแตกรณีที่ไดมีการกระทําดังตอไปนี้เกิดขึ้น
กอนไดรับชําระราคาคาบริการ ก็ใหถือวาความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อไดมีการกระทํานั้น ๆ ดวย 

(ก) ไดออกใบกํากับภาษี หรือ 
(ข) ไดใชบริการไมวาโดยตนเองหรือบุคคลอื่น 
ทั้งนี้ โดยใหความรับผิดเกิดขึ้นตามสวนของการกระทํานั้น ๆ แลวแตกรณี 
(๒) การใหบริการตามสัญญาที่กําหนดคาตอบแทนตามสวนของบริการที่ทําให

ความรับผิดตามสวนของบริการเกิดขึ้นเมื่อไดรับชําระราคาคาบริการตามสวนของบริการที่ส้ินสุด
ลง เวนแตกรณีที่ไดมีการกระทําดังตอไปนี้เกิดขึ้นกอนไดรับชําระราคาคาบริการตามสวนของ
บริการที่ส้ินสุดลง ก็ใหถือวาความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อไดมีการกระทํานั้น ๆ ดวย  
                                                 

๒๓๒ มาตรา ๗๘ (๔) (ข) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ก) ไดออกใบกํากับภาษี หรือ 
(ข) ไดใชบริการไมวาโดยตนเองหรือบุคคลอื่น 
ทั้งนี้ โดยใหความรับผิดเกิดขึ้นตามสวนของการกระทํานั้น ๆ แลวแตกรณี 
(๓) การใหบริการที่ทําในตางประเทศและไดมีการใชบริการนั้นในราชอาณาจักร

ใหความรับผิดทั้งหมดหรือบางสวนเกิดขึ้นเมื่อไดมีการใชบริการนั้นในราชอาณาจักรใหความรับ
ผิดทั้งหมดหรือบางสวนเกิดขึ้นเมื่อไดมีการชําระราคาคาบริการทั้งหมดหรือบางสวน แลวแตกรณี 

(๔) การใหบริการที่เสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ ๐ ตามมาตรา ๘๐/๑ (๕) 
และภายหลังไดมีการโอนสิทธิในบริการอันทําใหผู รับโอนสิทธิในบริการมีหนาที่ตองเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๑ (๒) ใหความรับผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อไดรับชําระราคา
คาบริการ 

เพ่ือเปนการบรรเทาภาระในการยื่นแบบแสดงรายการและการชําระภาษีของ
ผูประกอบการจดทะเบียนสําหรับการใหบริการแกกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการสวนทองถ่ิน 
ทั้งนี้ เฉพาะการใหบริการตามสัญญาและมีการชําระราคาคาบริการที่เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดความรับผิด
ตาม (๑) และ(๒) เกิดขึ้นเปนอยางอ่ืนได 
 

มาตรา ๗๘/๒  ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมที่เกิดจากการนําเขา ให
เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) การนําเขานอกจากที่อยูในบังคับตาม (๒)(๓) และ (๔) ใหความรับผิด
เกิดขึ้นเมื่อชําระอากรขาเขา วางหลักประกันอากรขาเขา หรือจัดใหมีผูค้ําประกันอากรขาเขา เวน
แตกรณีที่ไมตองเสียอากรขาเขา หรือไดรับยกเวนอากรขาเขา ก็ใหถือวาความรับผิดเกิดขึ้นในวันที่
มีการออกใบขนสินคาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 

(๒)๒๓๓ การนําเขากรณีนําสินคาในราชอาณาจักรเขาไปในเขตปลอดอากรแลวนํา
สินคาออกจากเขตดังกลาวโดยมิใชเพ่ือสงออกตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗๗/๑ (๑๒) ใหความ
รับผิดเกิดขึ้นในวันที่นําสินคานั้น ออกจากเขตดังกลาวโดยมิใชเพ่ือสงออก 

(๓) การนําเขากรณีของตกคางตามกฎหมายวาดวยศุลกากรใหความรับผิด
เกิดขึ้นเมื่อทางราชการไดขายทอดตลอดหรือขายโดยวิธีอ่ืน เพ่ือนําเงินมาชําระคาภาษี คาเก็บ
รักษา คายายขน หรือคาภาระติดพันตามวิธีการตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยศุลกากร 

(๔) การนําเขาสินคาที่จําแนกประเภทไวในภาควาดวยของที่ไดรับยกเวนอากร
ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๑ (๒) (ค) 
ถาภายหลังสินคานั้นตองเสียอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร อันทําใหผูที่มีความรับ
ผิดตามกฎหมายดังกลาวหรือผูรับโอนสินคามีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๑ 
(๓) ใหความรับผิดเกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร 
                                                 

๒๓๓
 มาตรา ๗๘/๒ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๗๘/๓  ใหความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับการขายสินคา

หรือการใหบริการในกรณีดังตอไปนี้ เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๑) การขายสินคาที่ ไมมี รูปราง เชน สิทธิในสิทธิบัตร กูดวิลล การขาย

กระแสไฟฟา การขายสินคาที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน หรือการขายสินคาบางชนิดที่ตามลักษณะ
ของสินคาไมอาจกําหนดไดแนนอนวามีการสงมอบเมื่อใด 

(๒) การขายสินคาหรือการใหบริการดวยเครื่องอัตโนมัติโดยวิธีการชําระราคา
ดวยการหยอดเงิน ใชเหรียญหรือบัตร หรือในลักษณะทํานองเดียวกัน 

(๓) การขายสินคาหรือการใหบริการโดยการชําระราคาดวยการใชบัตรเครดิต 
หรือในลักษณะทํานองเดียวกัน 

(๔) การขายสินคาตามสัญญาจะขายสินคาตามมาตรา ๗๗/๑ (๘) (ก) 
(๕) การขายสินคาตามมาตรา ๗๗/๑ (๘) (ง) (จ) (ฉ) หรือ (ช)  
กฎกระทรวงดังกลาวจะกําหนดใหความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้น

แตกตางกันตามประเภทของสินคาหรือประเภทของการใหบริการก็ได 
 

สวน ๓ 
ฐานภาษ ี

   
 

มาตรา ๗๙  ภายใตบังคับมาตรา ๗๙/๑ ฐานภาษีสําหรับการขายสินคาหรือการ
ใหบริการ ไดแกมูลคาทั้งหมดที่ผูประกอบการไดรับหรือพึงไดรับจากการขายสินคาหรือการ
ใหบริการ รวมทั้งภาษีสรรพสามิตตามที่กําหนดในมาตรา ๗๗/๑ (๑๙) ถามี ดวย 

มูลคาของฐานภาษีใหหมายความถึง เงิน ทรัพยสิน คาตอบแทน คาบริการ หรือ
ประโยชนใด ๆ ซึ่งอาจคิดคํานวณไดเปนเงิน 

มูลคาของฐานภาษีไมใหรวมถึง 
(๑) สวนลดหรือคาลดหยอน ที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดลดใหในขณะขาย

สินคาหรือใหบริการและไดหักสวนลดหรือคาลดหยอนดังกลาวออกจากราคาสินคาหรือราคา
คาบริการโดยไดแสดงใหเห็นไวชัดแจงวา ไดมีการหักสวนลดหรือคาลดหยอนไวในใบกํากับภาษี
ในแตละครั้งที่ออกแลว ทั้งนี้ เวนแตสวนลดหรือคาลดหยอนในการขายสินคาหรือใหบริการของ
ผูประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิออกใบกํากับภาษีอยางยอ ตามมาตรา ๘๖/๖ หรือมาตรา ๘๖/
๗ ผูประกอบการจดทะเบียนจะไมแสดงสวนลดหรือคาลดหยอนดังกลาวใหเห็นชัดแจงไวใน
ใบกํากับภาษีอยางยอก็ได 

(๒) คาชดเชยหรือเงินอุดหนุนตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
(๓) ภาษีขาย 
(๔) คาตอบแทนที่มีลักษณะ และเง่ือนไขตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๗๙/๑  ฐานภาษีสําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการในกิจการเฉพาะ

อยางใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(๑) ฐานภาษีสําหรับการขายสินคาโดยการสงออก ไดแกมูลคาของสินคาสงออก

โดยใหใชราคา เอฟ.โอ.บี.ของสินคาบวกดวยภาษีสรรพสามิตตามที่กําหนดในมาตรา ๗๗/๑ 
(๑๙) และภาษีและคาธรรมเนียมอื่นตามที่จะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แตทั้งนี้ไมใหรวม
อากรขาออก 

ราคา เอฟ.โอ.บี ไดแกราคาสินคา ณ ดานศุลกากรสงออกโดยไมรวมคา
ประกันภัยและคาขนสงจากดานศุลกากรสงออกไปตางประเทศ 

(๒) ฐานภาษีสําหรับการใหบริการขนสงระหวางประเทศ 
(ก) ในกรณีรับขนคนโดยสาร ไดแก มูลคาของคาโดยสาร คาธรรมเนียม และ

ประโยชนอ่ืนใดที่เรียกเก็บในราชอาณาจักรกอนหักรายจายใด ๆ เนื่องในการรับขนคนโดยสารนั้น 
(ข) ในกรณีรับขนสินคา ไดแก มูลคาของคาระวาง คาธรรมเนียม และประโยชน

อ่ืนใดที่เรียกเก็บไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนหักรายจายใด ๆ เนื่องในการรับขนสินคานั้น
ออกนอกราชอาณาจักร 

(๓) ฐานภาษีสําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการในกิจการเฉพาะอยาง
ประเภทอื่นนอกจาก (๑) หรือ (๒) ใหเปนไปตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๙/๒  ฐานภาษีสําหรับการนําเขาสินคา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 

(๑) ฐานภาษีสําหรับการนําเขาสินคาทุกประเภท ไดแกมูลคาของสินคานําเขา 
โดยใหใชราคา ซี.ไอ.เอฟ.ของสินคา บวกดวยอากรขาเขา ภาษีสรรพสามิตตามที่กําหนดในมาตรา 
๗๗/๑ (๑๙) คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนและภาษีและ
คาธรรมเนียมอื่นตามที่จะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

การนําเขาสินคาที่ผูนําเขาไดรับยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น ใหนําอากรขาเขาซึ่งไดรับยกเวนหรือลดหยอน
ดังกลาว มารวมเปนมูลคาของฐานภาษี 

ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ไดแกราคาสินคาบวกดวยคาประกันภัยและคาขนสงถึงดาน
ศุลกากรที่นําสินคานั้นเขามาในราชอาณาจักร เวนแต 

(ก) ในกรณีที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศใหราคาในทองตลาดสําหรับของ
ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ตองเสียอากรตามราคาเปนรายเฉลี่ยตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตรา
ศุลกากร ใหถือราคานั้นเปนราคาสินคาในการคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

(ข) ในกรณีที่เจาพนักงานศุลกากรไดทําการประเมินราคาเพื่อเสียอากรขาเขา
ใหมตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ใหถือราคานั้นเปนราคาสินคาในการคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

(๒) ฐานภาษีสําหรับการนําเขาสินคาที่จําแนกประเภทไวในภาควาดวยของที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตาม
มาตรา ๘๑ (๒) (ค) ถาภายหลังสินคานั้นตองเสียอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร
อันทําใหผูที่มีความรับผิดตามกฎหมายดังกลาวหรือผู รับโอนสินคา  มีหนาที่ตองเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๑ (๓) ฐานภาษีสําหรับสินคานั้น ไดแก มูลคาตามสภาพหรื
อปริมาณของสินคาที่เปนอยูในวันที่ความรับผิดเกิดขึ้นตามมาตรา ๗๘/๒ (๔) 
 

มาตรา ๗๙/๓  การคํานวณมูลคาของฐานภาษีสําหรับการขายสินคาหรือการ
ใหบริการตามมาตรา ๗๙ ใหถือมูลคาของฐานภาษีเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิม
เกิดข้ึน เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) การขายสินคาหรือการใหบริการโดยไมมีคาตอบแทน หรือมีคาตอบแทนต่ํา
กวาราคาตลาดโดยไมมีเหตุอันสมควร มูลคาของฐานภาษีใหถือราคาตลาดของสินคาหรือการ
ใหบริการในวันที่ความรับผิดเกิดขึ้น 

(๒)การขายสินคาหรือการใหบริการในกรณีที่ผูประกอบการนําสินคาไปใช หรือ
ไดใชบริการไมวาโดยตนเองหรือบุคคลอื่น โดยมิใชเพ่ือการประกอบกิจการโดยตรงตามมาตรา 
๗๗/๑ (๘) (ง) หรือ (๑๐) มูลคาของฐานภาษีใหถือตามราคาตลาดของสินคาหรือบริการใน
วันที่ความรับผิดเกิดขึ้น 

(๓) การขายสินคาตามมาตรา ๗๗/๑ (๗) (จ) ที่เกิดจากสินคาขาดจากรายงาน
สินคาและวัตถุดิบตามมาตรา ๘๗ (๓) หรือมาตรา ๘๗ วรรคสอง มูลคาของฐานภาษีใหถือตาม
ราคาตลาดของสินคาในวันที่ความรับผิดเกิดขึ้น 

(๔) การขายสินคาที่ไดเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ ๐ ตามมาตรา ๘๐/๑ 
(๕) และภายหลังไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินคาอันทําใหผู รับโอนสินคามีหนาที่ตองเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๑ (๒) มูลคาฐานภาษีใหถือราคาตลาดตามสภาพหรือปริมาณของ
สินคาที่เปนอยูในวันที่ความรับผิดเกิดขึ้น 

(๕) การขายสินคาในกรณีผูประกอบการมีสินคาคงเหลือและหรือมีทรัพยสินที่
ผูประกอบการมีไวในการประกอบกิจการ ณ วันเลิกประกอบกิจการ มูลคาของฐานภาษีใหถือตาม
ราคาตลาดในวันเลิกประกอบกิจการ 

ราคาตลาดตามมาตรานี้ ใหถือราคาเฉลี่ยของราคาตลาดที่ซื้อขายกันตามความ
เปนจริงทั่วไปในวันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้น ทั้งนี้ ตามที่ไดมีการตรวจสอบ
ราคาตามหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนด และในกรณีที่ไมอาจทราบราคาตลาดไดแนนอน ใหอธิบดี
โดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศใชเกณฑคํานวณเพื่อใหไดมาซึ่งราคาตลาดได 
 

มาตรา ๗๙/๔  ในกรณีที่มูลคาของฐานภาษีที่ไดรับหรือพึงไดรับจากการขาย
สินคา การใหบริการหรือการนําเขาเปนเงินตราตางประเทศ ใหคํานวณเงินตราตางประเทศนั้นเปน
เงินตราไทยตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีไดรับเงินตราตางประเทศจากการขายสินคาหรือการใหบริการและได



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มีการขายเงินตราตางประเทศที่ไดรับชําระนั้นเปนเงินตราไทยในเดือนที่ความผิดในการเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้น ใหถือเงินตราไทยจากการขายนั้นเปนมูลคาของฐานภาษีที่ไดรับหรือพึง
ไดรับในเดือนที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้น ใหถือตามอัตราถัวเฉล่ียที่ธนาคาร
พาณิชยรับซื้อ ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไวในวันทําการสุดทายของเดือนที่ความรับ
ผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้น 

(๒) ในกรณีนําเขาสินคาใหคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของสินคานําเขาที่เปน
เงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามอัตราที่กรมศุลกากรใชคํานวณเพื่อเรียกเก็บอากรขาเขา
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
 

มาตรา ๗๙/๕  ฐานภาษีสําหรับการนําเขาและการขายซึ่งยาสูบตามประเภทและ
ชนิดที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) สําหรับการนําเขา ใหเปนไปตามมาตรา ๗๙/๒ 
(๒) สําหรับการขาย  ไดแก มูลคาของยาสูบที่ ไดมาจากการหักจํานวน

ภาษีมูลคาเพ่ิมออกจากจํานวนเต็มของราคาขายปลีกของยาสูบ โดยใหคํานวณจํานวน
ภาษีมูลคาเพ่ิมตามอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมที่รวมอยูในจํานวนเต็มของราคาขายปลีก 
 

มาตรา ๗๙/๖  ฐานภาษีสําหรับการนําเขาและการขายซึ่งน้ํามันดิบ และ
ผลิตภัณฑน้ํามันตามความหมายที่กําหนดไวในมาตรานี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) สําหรับการนําเขา ใหเปนไปตามมาตรา ๗๙/๒ 
(๒) สําหรับการขาย 
(ก) กรณีน้ํามันดินใหเปนไปตามมาตรา ๗๙ 
(ข) กรณีผลิตภัณฑน้ํามันแตละชนิด ไดแก มูลคาของผลิตภัณฑน้ํามันชนิดนั้นที่

ไดมาจากการหักจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมออกจากจํานวนเต็มของราคาขายปลีกของผลิตภัณฑน้ํามัน
ดังกลาว โดยใหคํานวณจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมที่รวมอยูในจํานวนเต็มของ
ราคาขายปลีกราคาขายปลีกของผลิตภัณฑน้ํามันแตละชนิดตามวรรคหนึ่ง ใหคํานวณตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

คําวา “น้ํามันดิบ” หมายความวา น้ํามันดิบตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม เวน
แตอธิบดีจะกําหนดเปนอยางอ่ืน โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่งตามที่เห็นสมควรก็ได 

คําวา “ผลิตภัณฑน้ํามัน” หมายความวา น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด น้ํามัน
เช้ือเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพน น้ํามันดีเชล น้ํามันเชื้อเพลิงหนัก น้ํามันเตา น้ํามันหลอล่ืน กาซ
ปโตรเลียมเหลว และผลิตภัณฑน้ํามันอื่น ทั้งนี้ เฉพาะสินคาที่คณะกรรมการกลางกําหนดราคา
สินคาและปองกันการผูกขาดไดกําหนดราคาขายปลีกไว 
 

มาตรา ๗๙/๗  ฐานภาษีสําหรับการขายสินคา การใหบริการ หรือการนําเขา
สินคาที่มิไดบัญญัติไวในสวนนี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา และในพระราช



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฤษฎีกาจะกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขใด ๆ เพ่ือการคํานวณมูลคาของฐานภาษีสําหรับกิจการ
ดังกลาวดวยก็ได 
 

สวน ๔ 
อัตราภาษีมูลคาเพ่ิม 
   

 
มาตรา ๘๐  ใหใชอัตราภาษีรอยละ ๑๐.๐ ในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับ

การประกอบกิจการดังตอไปนี้ ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กําหนดไวในมาตรา ๘๐/๒ 
(๑) การขายสินคา 
(๒) การใหบริการ 
(๓) การนําเขา 
อัตราภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหลดลงไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา แตตอง

กําหนดอัตราภาษีใหเปนอัตราเดียวกันสําหรับการขายสินคา การใหบริการและการนําเขาทุกกรณี 
 

มาตรา ๘๐/๑  ใหใชอัตราภาษีรอยละ ๐ ในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม สําหรับ
การประกอบกิจการประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

(๑) การสงออกสินคาที่มิใชการสงออกสินคาซึ่งไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตาม
มาตรา ๘๑ (๓) 

(๒) การใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักรและไดมีการใชบริการนั้นใน
ตางประเทศตามประเภท หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 

การใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักรและไดมีการใชบริการนั้นในตางประเทศ 
ใหรวมถึงการใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักรเพื่อใชผลิตสินคาในเขตปลอดอากรเพื่อสงออก 
และการใหบริการที่กระทําในเขตดังกลาวเพื่อใชผลิตสินคาเพ่ือสงออกดวย๒๓๔ 

(๓)๒๓๕ การใหบริการขนสงระหวางประเทศโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเลที่
กระทําโดยผูประกอบการที่เปนนิติบุคคล 

(๔) การขายสินคาหรือการใหบริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวน
ทองถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากตางประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

(๕) การขายสินคาหรือการใหบริการกับองคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญ
พิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ สถานกงสุล ทั้งนี้ 
                                                 

๒๓๔
 มาตรา ๘๐/๑ (๒) วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล

รัษฎากร (ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๒๓๕ มาตรา ๘๐/๑ (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เฉพาะการขายสินคาหรือการใหบริการที่เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดี
กําหนด 

(๖)๒๓๖ การขายสินคาหรือการใหบริการระหวางคลังสินคาทัณฑบนกับคลังสินคา
ทัณฑบนหรือระหวางผูประกอบการกับผูประกอบการที่ประกอบกิจการอยูในเขตปลอดอากร ไม
วาจะอยูในเขตเดียวกันหรือไม หรือระหวางคลังสินคาทัณฑบนกับผูประกอบการที่ประกอบกิจการ
อยูในเขตปลอดอากร ทั้งนี้ เฉพาะการขายสินคาหรือการใหบริการที่เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 

คลังสินคาทัณฑบนตามวรรคหนึ่งใหหมายความถึงคลังสินคาทัณฑบนตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากร 
 

มาตรา ๘๐/๒  ใหใชอัตราภาษีรอยละ ๒.๕ ในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม 
สําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการในราชอาณาจักร ซึ่งกิจการดังกลาวตองคํานวณเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๑๖ 

อัตราภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหลดลงไดโดยตราพระราชกฤษฎีกา แตตองกําหนด
อัตราภาษีใหเปนอัตราภาษีเดียวกันสําหรับการขายสินคา และการใหบริการทุกกรณี 
 

สวน ๕ 
การยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม 

   
 

มาตรา ๘๑  ใหยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับการประกอบกิจการประเภทตาง ๆ 
ดังตอไปนี้ 

(๑) การขายสินคาที่มิใชการสงออก หรือการใหบริการ ดังตอไปนี้ 
(ก) การขายพืชผลทางการเกษตร ไมวาจะเปนลําตน ก่ิง ใบ เปลือก หนอ ราก 

เหงา ดอก หัว ฝก เมล็ด หรือสวนอื่น ๆ ของพืช และวัตถุพลอยไดจากพืช ทั้งนี้ ที่อยูในสภาพสด
หรือรักษาสภาพไวเพ่ือมิใหเสียเปนการชั่วคราวในระหวางขนสงดวยการแชเย็น แชเย็นจนแข็งหรือ
ดวยการจัดทํา หรือปรุงแตงโดยวิธีการอื่น หรือรักษาสภาพไวเพ่ือมิใหเสีย เพ่ือการขายปลีกหรือ
ขายสงดวยวิธีการแชเย็น แชเย็นจนแข็ง ทําใหแหง บด ทําใหเปนชิ้น หรือดวยวิธีอ่ืน ขาวสาร หรือ
ผลิตภัณฑที่ไดจากการสีขาว แตไมรวมถึงไมซุง ฟน หรือผลิตภัณฑที่ไดจากการเลื่อยไม หรือ
ผลิตภัณฑอาหารที่บรรจุกระปอง ภาชนะ หรือหีบหอที่ทําเปนอุตสาหกรรมตามลักษณะ และ
เง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 

(ข) การขายสัตว ไมวาจะมีชีวิตหรือไมมีชีวิต และในกรณีสัตวไมมีชีวิตไมวาจะ
เปนเนื้อ สวนตาง ๆ ของสัตว ไข น้ํานม และวัตถุพลอยไดจากสัตว ทั้งนี้ ที่อยูในสภาพสดหรือ
                                                 

๒๓๖
 มาตรา ๘๐/๑ (๖) วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

รัษฎากร (ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รักษาสภาพไวเพ่ือมิใหเสียเปนการชั่วคราวในระหวางขนสงดวยการแชเย็น แชเย็นจนแข็งหรือดวย
การจัดทําหรือปรุงแตงโดยวิธีการอื่น หรือรักษาสภาพไวเพ่ือมิใหเสีย เพ่ือการขายปลีกหรือขายสง
ดวยวิธีการแชเย็น แชเย็นจนแข็ง ทําใหแหง บด ทําใหเปนชิ้นหรือดวยวิธีอ่ืน แตไมรวมถึง
ผลิตภัณฑอาหารที่บรรจุกระปอง ภาชนะ หรือหีบหอที่ทําเปนอุตสาหกรรมตามลักษณะและ
เง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 

(ค) การขายปุย 
(ง) การขายปลาปน อาหารสัตว 
(จ) การขายยาหรือเคมีภัณฑที่ใชสําหรับพืชหรือสัตว เพ่ือบํารุง รักษา ปองกัน 

ทําลาย หรือกําจัดศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว 
(ฉ) การขายหนังสือพิมพ นิตยสาร หรือตําราเรียน 
(ช) การใหบริการการศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวย

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน 
(ซ) การใหบริการที่เปนงานทางศิลปะและวัฒนธรรมในสาขา และลักษณะการ

ประกอบกิจการที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
(ฌ) การใหบริการการประกอบโรคศิลปะ การสอบบัญชี การวาความหรือการ

ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ทั้งนี้ เฉพาะวิชาชีพอิสระที่มี
กฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพอิสระนั้น 

(ญ) การใหบริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 

(ฎ) การใหบริการวิจัย หรือการใหบริการทางวิชาการ ทั้งนี้ ในสาขาและลักษณะ
การประกอบกิจการที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

(ฏ) การใหบริการหองสมุด พิพิธภัณฑ สวนสัตว 
(ฐ) การใหบริการตามสัญญาจางแรงงาน 
(ฑ) การใหบริการจัดแข็งขันกีฬาสมัครเลน 
(ฒ) การใหบริการของนักแสดงสาธารณะ ทั้งนี้ เฉพาะบริการในสาขาและ

ลักษณะการประกอบกิจการตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
(ณ) การใหบริการขนสงในราชอาณาจักร 
(ด) การใหบริการขนสงระหวางประเทศซึ่งมิใชเปนการขนสงโดยอากาศยานหรือ

เรือเดินทะเล 
(ต) การใหบริการเชาอสังหาริมทรัพย 
(ถ) การใหบริการของราชการสวนทองถ่ิน ทั้งนี้ ไมรวมถึงบริการที่เปนการ

พาณิชยของราชการสวนทองถ่ิน หรือเปนการหารายไดหรือผลประโยชนไมวาจะเปนกิจการ
สาธารณูปโภคหรือไมก็ตาม 

(ท) การขายสินคาหรือการใหบริการของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งสงรายรับ
ทั้งส้ินใหแกรัฐโดยไมหักรายจาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ธ) การขายสินคาหรือการใหบริการเพื่อประโยชนแกการศาสนาหรือการสา
ธารณกุศลภายในประเทศ ซึ่งไมนําผลกําไรไปจายในทางอื่น 

(น) การขายสินคาหรือการใหบริการตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
(๒) การนําเขาสินคาดังตอไปนี้ 
(ก) สินคาตาม (๑) (ก) ถึง (ฉ) 
(ข)๒๓๗ สินคาจากตางประเทศที่นําเขาไปในเขตปลอดอากร ทั้งนี้ เฉพาะสินคาที่

ไดรับยกเวนอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
(ค) สินคาที่จําแนกประเภทไวในภาควาดวยของที่ไดรับยกเวนอากรตาม

กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร 
(ง) สินคาซึ่ งนําเขาและอยูในอารักของศุลกากร แลวไดสงกลับออกไป

ตางประเทศ โดยไดคืนอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
(๓) การสงออกสินคา หรือบริการของผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งตองเสีย

ภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๑๖ 
การยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับการประกอบกิจการตามมาตรานี้อธิบดีจะเสนอ

ใหคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรพิจารณากําหนดลักษณะของกิจการและเงื่อนไขในการประกอบ
กิจการที่ไดรับการยกเวนตามมาตรานี้ก็ได และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรไดวินิจฉัยแลว 
ใหประกาศคําวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา และหากกิจการนั้นมิได
เปนไปตามลักษณะ และเง่ือนไขที่กําหนด กิจการนั้นจะไมไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรานี้ 
 

มาตรา ๘๑/๑  ผูประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการที่อยูใน
บังคับตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม และกิจการดังกลาวมีมูลคาของฐานภาษีไมเกินมูลคาของฐานภาษี
ของกิจการขนาดยอมตามที่ กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  ใหได รับยกเวนไมตองเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิม 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดจํานวนมูลคาของฐานภาษีของกิจการ
ขนาดยอมใหแตกตางกันในกิจการแตละประเภทไมได แตจํานวนมูลคาของฐานภาษีที่กําหนด
จะตองไมนอยกวา ๖๐๐,๐๐๐ บาทตอป 
 

มาตรา ๘๑/๒  กิจการใดไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามสวนนี้ หรือตาม
กฎหมายอื่นใหผูประกอบการไดรับยกเวนการปฏิบัติตามหมวดนี้ แตอธิบดีจะกําหนดให
ผูประกอบการตองจัดทํารายงานตามสวน ๑๑ ก็ได 
 

มาตรา ๘๑/๓  ผูประกอบการซึ่งประกอบกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม
ดังตอไปนี้ มีสิทธิแจงตออธิบดีตามแบบที่อธิบดีกําหนดเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมและเสีย
                                                 

๒๓๗
 มาตรา ๘๑ (๒) (ข) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาษีมูลคาเพ่ิมตามหมวดนี้ได โดยตองคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๓  
(๑) กิจการขายสินคาตามที่ระบุไวในมาตรา ๘๑ (๑) (ก) ถึง (ฉ) 
(๒) กิจการขนาดยอมตามมาตรา ๘๑/๑ 
(๓) กิจการอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
เมื่อผูประกอบการตามวรรคหนึ่ง ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๕/

๑ (๒) แลว ผูประกอบการดังกลาวจะเลิกเสียภาษีมูลคาเพ่ิมไดตอเมื่อไดใชสิทธิขอถอนทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๕/๑๐ (๓) และอธิบดีไดส่ังถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 
 

สวน ๖ 
ผูมีหนาที่เสียภาษีและการคาํนวณภาษ ี

   
 

มาตรา ๘๒  ใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามบทบัญญัติ
ในหมวดนี้ 

(๑) ผูประกอบการ 
(๒) ผูนําเขา 

 
มาตรา ๘๒/๑  เพ่ือประโยชนในการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม ใหบุคคลดังตอไปนี้

เปนผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพ่ิมดวย 
(๑) ในกรณีที่ผูประกอบการอยูนอกราชอาณาจักร และไดขายสินคาหรือ

ใหบริการในราชอาณาจักรเปนปกติธุระโดยมีตัวแทนอยูในราชอาณาจักร ไดแก ตัวแทนดังกลาว 
(๒) ในกรณีการขายสินคาหรือการใหบริการที่ไดเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอย

ละ ๐ ตามมาตรา ๘๐/๑ (๕) ถาภายหลังไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินคาหรือโอนสิทธิในบริการ
นั้นไปใหกับบุคคลที่มิใชองคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ สถาน
เอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ สถานกงสุล ไดแก ผูรับโอนสินคาหรือผูรับโอนสิทธิใน
บริการดังกลาว 

(๓) ในกรณีสินคานําเขาที่จําแนกประเภทไวในภาควาดวยของที่ไดรับยกเวน
อากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๑ (๒) 
(ค) ถาภายหลังสินคานั้นตองเสียอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร ไดแก 

(ก) ผูที่มีความรับผิดตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร 
(ข) ผูรับโอนสินคา ถามีการโอนสินคาดังกลาว 
(๔) ในกรณีที่มีการควบเขากัน ไดแก ผูที่ควบเขากันและผูประกอบการใหม 
(๕) ในกรณีโอนกิจการ ไดแก ผูโอนและผูรับโอน 

 
มาตรา ๘๒/๒  ในกรณีที่ผูประกอบการอยูนอกราชอาณาจักร ใหผูมีหนาที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รับผิดชอบในการประกอบกิจการ รวมตลอดถึงลูกจาง หรือผูทําการแทนซึ่งมีอํานาจในการจัดการ
แทนโดยตรงหรือโดยปริยายที่อยูในราชอาณาจักร เปนผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพ่ิมรวมกับบุคคล
ตามมาตรา ๘๒ 
 

มาตรา ๘๒/๓  ภายใตบังคับมาตรา ๘๒/๗ มาตรา ๘๒/๘ และมาตรา ๘๒/๑๖ 
ใหผูประกอบการเสียภาษีมูลคาเพ่ิม โดยคํานวณจากภาษีขายหักดวยภาษีซื้อในแตละเดือนภาษี 

หากภาษีขายมากกวาภาษีซื้อ ใหผูประกอบการชําระภาษีเทากับสวนตางนั้น 
หากภาษีซื้อมากกวาภาษีขาย ใหเปนเครดิตภาษีและใหผูประกอบการนั้นมีสิทธิ

ไดรับคืนภาษีหรือนําไปชําระภาษีมูลคาเพ่ิมไดตามสวน ๘  
ภาษีซื้อที่มิไดนําไปหักในการคํานวณภาษีในเดือนภาษีตามวรรคหนึ่งเพราะมีเหตุ

จําเปนตามที่อธิบดีกําหนด ใหมีสิทธินําไปหักในการคํานวณภาษีในเดือนภาษีหลังจากนั้นไดตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด แตตองไมเกินสามปนับจากวันที่ไดมีการออก
ใบกํากับภาษี 
 

มาตรา ๘๒/๔  ภายใตบังคับมาตรา ๘๓/๕ มาตรา ๘๓/๖ และมาตรา ๘๓/๗ 
ใหผูประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการเมื่อความรับ
ผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้น โดยคํานวณจากฐานภาษีตามสวน ๓ และอัตราภาษีตามสวน 
๔ 

บทบัญญัติมาตรานี้ มิไดเปนการหามผูประกอบการจดทะเบียนที่จะเสนอหรือ
แสดงราคาสินคาหรือราคาคาบริการแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการในราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิมไว
แลว ทั้งนี้ ไมวาผูประกอบจดทะเบียนจะไดแจงใหผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการทราบดวยหรือไมก็
ตาม 

ภาษีมูลคาเพ่ิมที่ผูประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บจากผูซื้อสินคาหรือ
ผูรับบริการตามมาตรานี้ยอมเปนภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนนั้น 

ภาษีมูลคาเพ่ิมที่ผูประกอบการจดทะเบียนใดถูกผูประกอบการจดทะเบียนอื่น
เรียกเก็บตามมาตรานี้เนื่องจากการซื้อสินคาหรือรับบริการมาเพื่อใชในการประกอบกิจการของตน 
ยอมเปนภาษีซื้อของผูประกอบการจดทะเบียนที่เปนผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการนั้น 
 

มาตรา ๘๒/๕  ภาษีซื้อในกรณีดังตอไปนี้ ไมใหนํามาหักในการคํานวณภาษีตาม
มาตรา ๘๒/๓  

(๑) กรณีไมมีใบกํากับภาษีหรือไมอาจแสดงใบกํากับภาษีไดวามีการชําระภาษีซื้อ 
เวนแตเปนกรณีที่เหตุอันสมควรตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 

(๒) กรณีใบกํากับภาษีมีขอความไมถูกตองหรือไมสมบูรณในสวนที่ เปน
สาระสําคัญตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 

(๓) ภาษีซื้อที่ไมเก่ียวของโดยตรงกับการประกอบกิจการของผูประกอบการตาม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หลักเกณฑ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 
(๔) ภาษีซื้อที่เกิดจากการจายเพื่อการรับรองหรือเพ่ือการอันมีลักษณะทํานอง

เดียวกันตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 
(๕) ภาษีซื้อตามใบกํากับภาษีซึ่งออกโดยผูที่ไมมีสิทธิออกใบกํากับภาษีตามสวน 

๑๐ 
(๖) ภาษีซื้อตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๘๒/๖  ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนประกอบกิจการทั้งประเภทที่

ตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมและประเภทที่ไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม และผูประกอบการจดทะเบียนได
นําสินคาหรือบริการที่ไดมาหรือไดรับมาในการประกอบกิจการของตนไปใชหรือจะใชในกิจการทั้ง
สองประเภท ใหผูประกอบการจดทะเบียนนั้นเฉลี่ยภาษีซื้อที่จะนํามาหักออกจากภาษีขายในการ
คํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๓ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
 

มาตรา ๘๒/๗  ในการขายยาสูบตามประเภทและชนิดที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติ
รัฐมนตรีตามมาตรา ๗๙/๕ ใหผูประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากผูซื้อ โดยให
คํานวณจากฐานภาษีตามมาตรา ๗๙/๕ (๒) ของสวน ๓ และอัตราภาษีตามสวน ๔ สําหรับการ
ขายทุกทอด 
 

มาตรา ๘๒/๘  ในการขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันตามมาตรา ๗๙/๖ ให
ผูประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากผูซื้อ โดยใหคํานวณจากฐานภาษตีามมาตรา 
๗๙/๖ (๒) (ก) หรือ (ข) ของสวน ๓ และอัตราภาษีตามสวน ๔ สําหรับการขายทุกทอด 
  

มาตรา ๘๒/๙  ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการและ
ไดนําภาษีขายไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๓ แลว ตอมาหากมี
เหตุการณอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้เกิดขึ้นอันเปนเหตุใหภาษีขายที่คํานวณจากมูลคาของสินคา
หรือบริการมีจํานวนเพิ่มขึ้นไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวนํา
ภาษีขายที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือบริการที่เพ่ิมขึ้นนั้นมารวมในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม 
โดยใหถือเปนภาษีขายของตนในเดือนภาษีที่ไดออกใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา ๘๖/๙ 

(๑) มีการเพิ่มราคาสินคาที่ขายเนื่องจากสินคาเกินกวาจํานวนที่ตกลงซื้อขายกัน 
คํานวณราคาสินคาผิดพลาดต่ํากวาที่เปนจริง หรือเนื่องจากเหตุอ่ืนตามที่อธิบดีกําหนด 

(๒) มีการเพิ่มราคาคาบริการเนื่องจากใหบริการเกินกวาขอกําหนดที่ตกลงกัน 
คํานวณราคาคาบริการผิดพลาดต่ํากวาที่เปนจริง หรือเนื่องจากเหตุอ่ืนตามที่อธิบดีกําหนด 

ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับใบเพิ่มหนี้ นําภาษีมูลคาเพ่ิมที่ปรากฏตาม
ใบเพิ่มหนี้ดังกลาวมาหักออกในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม โดยใหถือเปนภาษีซื้อของตนในเดือน
ภาษีที่ไดรับใบเพิ่มหนี้นั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๘๒/๑๐  ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการ

และไดนําภาษีขายไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๓ แลว ตอมาหากมี
เหตุการณอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้เกิดขึ้น อันเปนเหตุใหภาษีขายที่คํานวณจากมูลคาของ
สินคาหรือบริการมีจํานวนลดลงไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวนํา
ภาษีขายที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือบริการที่ลดลงนั้นมาหักออกจากภาษีขายของตนใน
เดือนภาษีที่ไดออกใบลดหนี้ตามมาตรา ๘๖/๑๐ 

(๑) มีการลดราคาสินคาที่ขายเนื่องจากสินคาผิดขอกําหนดที่ตกลงกัน สินคา
ชํารุดเสียหาย หรือขาดจํานวน คํานวณราคาสินคาผิดพลาดสูงกวาที่เปนจริงหรือเนื่องจากเหตุอ่ืน
ตามที่อธิบดีกําหนด 

(๒) มีการลดราคาคาบริการเนื่องจากการใหบริการผิดขอกําหนดที่ตกลงกัน 
บริการขาดจํานวน คํานวณราคาคาบริการผิดพลาดสูงกวาที่เปนจริงหรือเนื่องจากเหตุอ่ืนตามที่
อธิบดีกําหนด 

(๓) ไดรับสินคาที่ขายกลับคืนมาเนื่องจากสินคาชํารุดบกพรอง ไมตรง ตาม
ตัวอยาง ไมตรงตามคําพรรณนา หรือเนื่องจากเหตุอ่ืนตามที่อธิบดีกําหนด 

(๔) มีการบอกเลิกสัญญาบริการเนื่องจากเหตุและตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับใบลดหนี้ นําภาษีมูลคาเพ่ิมที่ปรากฏตามใบ

ลดหนี้ดังกลาวมาหักออกจากภาษีซื้อของตนในเดือนภาษีที่ไดรับใบลดหนี้นั้น 
 

มาตรา ๘๒/๑๑  ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการ
และไดนําภาษีขายไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๓ แลว ตอมาหากมีหนี้
สูญเกิดข้ึนจาการขายสินคาหรือการใหบริการและการจําหนายหนี้สูญดังกลาวไดเปนไปตามจาํนวน
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด ใหผูประกอบการจดทะเบียนนําภาษีขายที่คํานวณ
จากสวนของหนี้สูญดังกลาวมาหักออกจากภาษีขายของตนในเดือนภาษีที่ไดมีการจําหนายหนี้สูญ 

การคํานวณสวนของหนี้สูญเพื่อนํามาหักออกจากภาษีขายตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 

หนี้สูญรายใดที่ไดจําหนายไปตามวรรคหนึ่งแลว ถาผูประกอบการจดทะเบียน
ไดรับชําระในภายหลัง ใหนําภาษีขายที่คํานวณจากสวนของหนี้สูญตามวรรคหนึ่งที่ไดรับชําระ
ดังกลาวมารวมเปนภาษีของภาษีขายในเดือนภาษีในเดือนภาษีที่ไดรับชําระ 

 
มาตรา ๘๒/๑๒  ในการขายสินคาหรือการใหบริการที่ไดเสียภาษีมูลคาในอัตรา

รอยละ ๐ ตามมาตรา ๘๐/๑ (๕) และภายหลังไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินคาหรือโอนสิทธิใน
บริการอันเปนเหตุใหตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม ใหผูรับโอนสินคาหรือรับโอนสิทธิในบริการที่มีหนาที่
ตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๑ (๒) เสียภาษีมูลคาเพ่ิมเมื่อความรับผิดในการเสียภาษี
เกิดข้ึนโดยใหคํานวณจากฐานภาษีตามมาตรา ๗๙/๓ (๔) ของสวน ๓ และอัตราภาษีตามมาตรา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๘๐ 
 

มาตรา ๘๒/๑๓  ในกรณีที่ผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักร และไดเขามา
ประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว โดยไมไดจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิมชั่วคราวตามมาตรา ๘๕/๓ หรือในกรณีที่ผูประกอบการที่ไดใหบริการจาก
ตางประเทศและไดมีการใชบริการนั้นในราชอาณาจักร ใหผูประกอบการดังกลาวเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิม และชําระภาษีมูลคาเพ่ิมเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้น โดยใหคํานวณจาก
ฐานภาษีตามสวน ๓ และอัตราภาษีตามมาตรา ๘๐ หรือมาตรา ๘๐/๑ แลวแตกรณี 
 

มาตรา ๘๒/๑๔  ใหผูนําเขาเสียภาษีมูลคาเพ่ิมและชําระภาษีสําหรับสินคานําเขา
เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้น โดยใหคํานวณจากฐานภาษีตามสวน ๓ และ
อัตราภาษีตามมาตรา ๘๐ 
 

มาตรา ๘๒/๑๕  ในการนําเขาสินคาที่จําแนกประเภทไวในภาควาดวยของที่
ไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร และภายหลังไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ใน
สินคาอันเปนเหตุใหตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม ใหผูรับโอนสินคาที่มีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม
ตามมาตรา ๘๒/๑ (๓) เสียภาษีมูลคาเพ่ิมและชําระภาษีมูลคาเพ่ิม เมื่อความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้น โดยใหคํานวณจากฐานภาษีตามมาตรา ๗๙/๒ (๒) ของสวน ๓ และอัตรา
ภาษีตามมาตรา ๘๐ 
 

มาตรา ๘๒/๑๖  เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการ ซึ่งประกอบ
กิจการเฉพาะการขายสินคาหรือการใหบริการในราชอาณาจักรและกิจการดังกลาวมีมูลคาของฐาน
ภาษีเกินกวามูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอมตามมาตรา ๘๑/๑ แตไมเกินกวามูลคาของ
ฐานภาษีซึ่งไดคํานวณตามหลักเกณฑตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ใหผูประกอบการ
ดังกลาวเสียภาษีมูลคาเพ่ิมโดยคํานวณจากฐานภาษีในเดือนภาษี ตามอัตราภาษีที่กําหนดไวใน
มาตรา ๘๐/๒ 

ในการคํานวณฐานภาษีตามวรรคหนึ่ง มิใหนํามาตรา ๗๙ วรรคสาม (๓) มาใช
บังคับ 

หามมิใหผูประกอบการตามวรรคหนึ่งซึ่งไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมเรียกเก็บ
ภาษีมูลคาเพ่ิมจากผูซื้อสินคาหรือบริการตามมาตรา ๘๒/๔ หรือออกใบกํากับภาษี 
 

มาตรา ๘๒/๑๗  บทบัญญัติมาตรา ๘๒/๑๖ มิไดเปนการหามผูประกอบการที่
จะใชสิทธิเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามที่กําหนดในมาตรา ๘๒/๓ แตเมื่อใชสิทธิดังกลาวแลวจะขอใหนํา
มาตรา ๘๒/๑๖ มาใชบังคับอีกไมได  
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๘๒/๑๘  ใหผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งไดเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตาม
มาตรา ๘๒/๑๖ แจงใหอธิบดีทราบในกรณีและภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 

(๑) สําหรับผูประกอบการจดทะเบียนที่ประสงคจะคํานวณเสียภาษีมูลคาเพ่ิม
ตามมาตรา ๘๒/๓ ใหแจงตออธิบดีตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 

(๒) สําหรับผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งตอมามูลคาของฐานภาษีเกินกวามูลคา
ของฐานภาษีตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา ๘๒/๑๖ ใหแจงตอ
อธิบดีภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีมูลคาของฐานภาษีเกินกวามูลคาของฐานภาษีตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว 

ใหผูประกอบจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง เสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๓  
และไมมีสิทธิคํานวณเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๑๖ อีกตอไป  

ในการคํ านวณภาษีมูลค า เ พ่ิมตามวรรคสอง  หามมิ ใหนํ าภาษีซื้ อที่ ถูก
ผูประกอบการจดทะเบียนอื่นเรียกเก็บเก็บในขณะที่เปนผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งตองเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๑๖ มาหักในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๓ 
 

สวน ๗ 
การยื่นแบบและการชําระภาษ ี

   
 

มาตรา ๘๓  ภายใตบังคับมาตรา ๘๓/๑ ใหผูประกอบจดทะเบียนยื่นแบบแสดง
รายการภาษีตามแบบที่อธิบดีกําหนด โดยใหย่ืนเปนรายเดือนภาษีพรอมกับชําระภาษีถามี ไมวา
จะไดขายสินคาหรือใหบริการในเดือนภาษีนั้นหรือไมก็ตาม 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชําระภาษีสําหรับเดือนภาษีใดใหย่ืนภายใน
วันที่สิบหาของเดือนถัดไป เวนแตอธิบดีจะกําหนดเปนอยางอ่ืน 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชําระภาษี ใหย่ืนและชําระ ณ ที่วาการ
อําเภอทองที่ที่สถานประกอบตั้งอยู ทั้งนี้ เวนแตอธิบดีจะกําหนดสถานที่เปนอยางอ่ืน 

ถาผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหง การยื่นแบบแสดง
รายการภาษีและชําระภาษี ใหแยกยื่นและชําระเปนรายสถานประกอบการ ทั้งนี้ เวนแต
ผูประกอบการจดทะเบียนจะยื่นคํารองตออธิบดีขออนุมัติย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษี
รวมกัน ณ ที่วาการอําเภอทองที่แหงใดแหงหนึ่ง หรือ ณ สถานที่ที่อธิบดีกําหนดตามวรรคสามก็
ได และเมื่อไดรับอนุมัติจากอธิบดีแลวใหถือปฏิบัติตั้งแตเดือนภาษีที่อธิบดีกําหนดเปนตนไป 

ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามวรรคหนึ่ง หากมีเครดิตภาษีหรือภาษีที่ตอง
ขอคืนใหดําเนินการตามสวน ๘ 
 

มาตรา ๘๓/๑  สําหรับกิจการบางประเภทและหรือบางขนาด ซึ่งผูประกอบการ
จดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา อาจตราพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผูประกอบจดทะเบียนยื่นแบบ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แสดงรายการภาษี และชําระภาษีตามชวงเวลาภาษี โดยใหแตละชวงเวลาภาษีมีกําหนดไมเกินสาม
เดือนก็ได 

และเพ่ือประโยชนในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับกิจการตามวรรคหนึ่ง ให
ถือวาชวงเวลาแตละชวงตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาเปนเดือนภาษีสําหรับกิจการนั้น ๆ 
 

มาตรา ๘๓/๒  เพ่ือประโยชนในการจัดเก็บภาษีใหผูมีหนาที่เสียภาษีตามมาตรา 
๘๒/๑ (๑) (๓) (๔) หรือ (๕) และมาตรา ๘๒/๒ มีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษี
เชนเดียวกับผูประกอบการจดทะเบียน 
 

มาตรา ๘๓/๓  ใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูมีหนาที่ในการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีแทนหรือรวมกับผูประกอบการจดทะเบียน 

(๑) ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไร
ความสามารถ ไดแก ผูอนุบาลหรือผูพิทักษ แลวแตกรณี 

(๒) ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนหรือผูนําเขาเปนบุคคลธรรมดาซึ่งถึงแก
ความตาย ไดแก ผูจัดการมรดก ทายาทหรือผูครอบครองทรัพยมรดก 

(๓) ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนเปนคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ไดแก 
ผูอํานวยการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลนั้น 

(๔) ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ไดแก กรรมการ 
ผูอํานวยการ ผูจัดการ หรือผูมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการ 

(๕) ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการชําระบัญชี
ไดแก ผูชําระบัญชีและกรรมการ ผูอํานวยการ ผูจัดการ หรือผูมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการ ซึ่ง
ดํารงตําแหนงอยูกอนวันเลิกนิติบุคคลนั้น 
 

มาตรา ๘๓/๔  ภายใตบังคับสวน ๑๓ และสวน ๑๔ ในกรณีที่ผูประกอบการจด
ทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีไวไมถูกตองครบถวน ไมวาการคลาดเคลื่อนนั้นจะเปนเหตุให
จํานวนภาษีในเดือนภาษีเปลี่ยนแปลงไปหรือไมก็ตาม ใหผูประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเพ่ิมเติมอีกครั้งหนึ่งพรอมกับชําระภาษีถามี ใหถูกตองครบถวน โดยยื่น ณ สถานที่ที่
ไดย่ืนแบบแสดงรายการภาษีไวกอน 
 

มาตรา ๘๓/๕  ในการขายทอดตลาด ใหผูทอดตลาดซึ่งขายทอดตลาดทรัพยสิน
ของผูประกอบการจดทะเบียน มีหนาที่นําสงภาษีมูลคาเพ่ิมที่ผูประกอบการจดทะเบียนมีหนาที่
ตองเสีย 

ใหผูมีหนาที่นําสงตามวรรคหนึ่ง นําสงเงินภาษีมูลคาเพ่ิมโดยยื่นรายการตาม
แบบนําสงภาษีที่อธิบดีกําหนด ณ สถานที่และกําหนดเวลาตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๕๒ และให
นํามาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหผูทอดตลาดที่ เปนสวนราชการ ออกใบเสร็จรับเงินใหผูซื้อในการขาย
ทอดตลาด และจัดทําสําเนาใหกับผูประกอบการจดทะเบียนที่มีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมไว
เพ่ือเปนหลักฐาน 

ในกรณีที่สวนราชการขายทรัพยสินของผูประกอบการจดทะเบียนที่ถูกยึดมาตาม
กฎหมายโดยวิธีอ่ืนนอกจากการขายทอดตลาด ใหนําความในมาตรามาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใบเสร็จรับเงินที่สวนราชการออกใหตามวรรคสาม และวรรคสี่ ใหถือเปน
ใบกํากับภาษี เวนแตใบเสร็จรับเงินที่สวนราชการออกใหในการขายทอดตลาดทรัพยสินของ
ผูประกอบการจดทะเบียนที่ตองเสียภาษีตามมาตรา ๘๒/๑๖ ไมใหถือเปนใบกํากับภาษี 
 

มาตรา  ๘๓/๖   เมื่ อมีการชํ าระราคาสินค าห รือราคาค าบริการให กับ
ผูประกอบการดังตอไปนี้ ใหผูจายเงินคาซื้อสินคาหรือคาบริการมีหนาที่นําสงเงินภาษีมูลคาเพ่ิมที่
ผูประกอบการมีหนาที่เสียภาษี 

(๑) ผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรซึ่งไดเขามาประกอบกิจการขายสินคา 
หรือใหบริการในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว และไมไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมเปนการ
ช่ัวคราวตามมาตรา ๘๕/๓ 

(๒) ผูประกอบการที่ไดใหบริการในตางประเทศและไดมีการใชบริการนั้นใน
ราชอาณาจักร 

(๓) ผูประกอบการอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
ใหนํามาตรา ๘๓/๕ วรรคสอง มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๘๓/๗  ในการขายสินคาหรือการใหบริการที่ไดเสียภาษีมูลคาเพ่ิมใน

อัตรารอยละ ๐ ใหผูรับโอนสินคาหรือผูรับโอนสิทธิในบริการ มีหนาที่นําสงเงินภาษีมูลคาเพ่ิมที่
ตนมีหนาที่ตองเสีย ตามมาตรา ๘๒/๑๒ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้น ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่บุคคลนั้นมีภูมิลําเนา 

ใหนํามาตรา ๘๓/๕ วรรคสอง มาใชบังคับ 
 

มาตรา  ๘๓/๘   ภายใตบังคับมาตรา  ๘๓/๙  ใหผูนํ า เข าที่มีหนาที่ เ สีย
ภาษีมูลคาเพ่ิม ย่ืนใบขนสินคาตามแบบที่อธิบดีกรมศุลกากรกําหนดตอเจาพนักงานศุลกากร ณ 
ดานศุลกากรตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยศุลกากร และชําระภาษีมูลคาเพ่ิมตอเจาพนักงาน
ศุลกากรพรอมกับการชําระอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 

ในกรณีนําเขาสินคาเขาไปในคลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
หรือในกรณีนําเขาเครื่องจักรหรือวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออกของผูไดรับการสงเสริม
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน ผูนําเขาจะวางเงินประกัน หลักประกัน หรือจัดใหมีผู
ค้ําประกันเพื่อเปนประกันภาษีมูลคาเพ่ิมแทนการชําระภาษีก็ได 

วิธีการประกันและการถอนประกัน ใหกระทําไดตามหลักเกณฑ วิธีการและ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
ในการนําเขาสินคาที่จําแนกประเภทไวในภาควาดวยของที่ไดรับยกเวนอากรตาม

กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๑ (๒) (ค) ถา
ภายหลังสินคานั้นตองเสียอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร ใหผูที่มีหนาที่เสียภาษี
ตามมาตรา ๘๒/๑ (๓) ย่ืนใบขนสินคาและชําระภาษีตามวรรคหนึ่งพรอมกับการชําระอากรขาเขา
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
 

มาตรา ๘๓/๙๒๓๘  ในกรณีที่มีการนําสินคาที่นําเขาเขาไปในคลังสินคาทัณฑบน
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากรหรือเขตปลอดอากร ถาภายหลังสินคานั้นไดปลอยออกจาก
คลังสินคาทัณฑบนโดยมิใชเพ่ือสงออก หรือไดมีการนําสินคาออกจากเขตปลอดอากรโดยมิใชเพ่ือ
สงออก ใหผูนําเขาที่มีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพ่ิมยื่นใบขนสินคาและชําระภาษีมูลคาเพ่ิมตอเจา
พนักงานศุลกากรพรอมกับการชําระอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
 

มาตรา ๘๓/๑๐  ในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิม 
(๑) สําหรับสินคาที่นําเขา ใหกรมศุลกากรเรียกเก็บเพื่อกรมสรรพากรและใน

กรณีของตกคางตามมาตรา ๗๘/๒ (๓) ใหกรมศุลกากรหักภาษีมูลคาเพ่ิมพรอมเบี้ยปรับเงินเพิม่ 
เพ่ือกรมสรรพากรตามหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนด 

(๒) สําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการที่ตองเสียภาษีสรรพสามิตดวย ให
กรมสรรพสามิตเรียกเก็บเพื่อกรมสรรพากร 
 

สวน ๘ 
เครดิตภาษีและการขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิม 

   
 

มาตรา ๘๔  เครดิตภาษีที่เหลืออยูในแตละเดือนภาษีจากการคํานวณภาษีตาม
มาตรา ๘๒/๓ ใหผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําไปชําระภาษีมูลคาเพ่ิมได ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือมีสิทธิขอคืนพรอมกับการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีของเดือนภาษีนั้นตามมาตรา ๘๓ หรือมาตรา ๘๓/๑ เวนแตในกรณีที่มี
การยื่นแบบรายการแสดงภาษีเพ่ิมเติมเพราะการยื่นแบบแสดงรายการภาษีไมถูกตองครบถวน
ตามมาตรา ๘๓/๔ ก็ใหมีสิทธิขอคืนพรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพ่ิมเติมนั้น 
 

มาตรา๘๔/๑  การขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการ
ใหกระทําไดตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
                                                 

๒๓๘
 มาตรา ๘๓/๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ

ท่ี ๓๕) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) การขายสินคาหรือการใหบริการในกรณีที่มีภาษีตองคืน แตผูประกอบการ
จดทะเบียนมิไดขอคืนตามมาตรา ๘๔ ใหผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิย่ืนคํารองขอคืนภาษี
ภายในสามปนับแตวันพนกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีสําหรับเดือนภาษีนั้น 

(๒) การขายสินคาหรือการใหบริการในกรณีอ่ืน ใหย่ืนคํารองของคืนภายในสาม
ปนับแตวันที่ไดชําระภาษี 

คํารองขอคืนภาษีใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
ในกรณีที่ผูขอคืนภาษีเปนผูประกอบการจดทะเบียน ใหย่ืนคํารองขอคืนภาษี ณ 

ที่วาการอําเภอทองที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู และถาผูประกอบการจดทะเบียนมีสถาน
ประกอบการหลายแหง ให ย่ืนคํารองขอคืนภาษีเปนรายสถานประกอบการ ทั้งนี้ เวนแต
ผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวไดรับอนุมัติจากอธิบดีใหย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและชําระ
ภาษีรวมกัน ก็ใหย่ืนคํารองของคืนภาษีรวมกัน ณ ที่วาการอําเภอทองที่ หรือ ณ สถานที่ที่อธิบดี
กําหนดตามมาตรา ๘๓ วรรคสี่ และในกรณีที่ผูขอคืนภาษีมิใชผูประกอบการจดทะเบียน ใหย่ืนคํา
รองขอคืน ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่ผูขอคืนมีภูมิลําเนา 
 

มาตรา ๘๔/๒  การขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับการนําเขาในกรณีดังตอไปนี้ ให
กระทําไดตามเงื่อนไขดังนี้  

(๑) ในกรณีผูนําเขามีขอโตแยงตามกฎหมายวาดวยศุลกากรหรือเปนคดีในศาล 
การขอคืนภาษีใหกระทําภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยขอโตแยงอากรขาเขาเปน
หนังสือ หรือนับแตวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี 

(๒) ในกรณีผูนําเขาที่มิไดเปนผูประกอบการจดทะเบียนไดชําระภาษีมูลคาเพ่ิม
แลว และตอมาไดสงสินคากลับออกไป การขอคืนภาษีใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข 
และอัตราสวนเชนเดียวกับการคืนภาษีอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากรที่กําหนดไวสําหรับ
ขอคืนอากรขาเขา 

คํารองขอคืนภาษีตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
ในกรณีผูขอคืนภาษีเปนผูประกอบการจดทะเบียน ใหย่ืนคํารองขอคืน ณ ที่วา

การอําเภอทองที่ตามที่กําหนดในมาตรา ๘๔/๑ วรรคสาม และในกรณีผูขอคืนภาษีมิไดเปน
ผูประกอบการจดทะเบียน ใหย่ืนคํารองขอคืน ณ ดานศุลกากรขาเขา 
 

มาตรา ๘๔/๓  การขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิม ใหผูไดรับคืนภาษีไดรับดอกเบี้ยตาม
หลักเกณฑตามมาตรา ๔ ทศ 
 

มาตรา ๘๔/๔๒๓๙  ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขใหผู
เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรที่ซื้อสินคาจากผูประกอบการจดทะเบียนเพื่อนําออกไปนอก
                                                 

๒๓๙
 มาตรา ๘๔/๔  เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ราชอาณาจักรขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิมที่ถูกเรียกเก็บไวแลวได 
 

สวน ๙ 
การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

   
 

มาตรา ๘๕  ผูประกอบการซึ่งจะเริ่มประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการใหมี
สิทธิย่ืนคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมกอนวันเริ่มประกอบกิจการ 

คําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดี
กําหนด และใหย่ืน ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู 

ถาผูประกอบการมีสถานประกอบการหลายแหง ให ย่ืนคําขอจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญตั้งอยู 

การยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมและการออกใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด และใหผูประกอบการดังกลาวเปน
ผูประกอบการจดทะเบียนนับแตวันที่ระบุไวในใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

 
มาตรา ๘๕/๑  ผูประกอบการซึ่งประกอบการกิจการขายสินคาหรือใหบริการ

ตองย่ืนคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 
(๑)สําหรับผูประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการและมีมูลคา

ของฐานภาษีในการประกอบกิจการเกินมูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอมตามที่กําหนดโดย
พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๘๑/๑ ใหย่ืนคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมภายในสามสิบ
วันนับแต 

(ก) วันที่มูลคาของฐานภาษีในการประกอบกิจการเกินมูลคาของฐานภาษีของ
กิจการขนาดยอม สําหรับกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดมูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาด
ยอมไวแลว หรือ 

(ข) วันที่พระราชกฤษฎีกาใชบังคับ สําหรับกรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดมูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอมขึ้นใหม หรือมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา
กําหนดมูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอมนอยกวาที่กําหนดไวกอน 

(๒) สําหรับผูประกอบการที่ไดแจงตออธิบดีเพ่ือเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 
๘๑/๓ ใหย่ืนคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดแจงตออธิบดี 

ใหนํามาตรา ๘๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับ 
 

มาตรา ๘๕/๒  ใหตัวแทนตามมาตรา ๘๒/๑ เปนผูมีหนาที่รับผิดชอบในการจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมของผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรดวย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๘๕/๓  ใหผูประกอบการดังตอไปนี้ไมตองจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
(๑) ผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักร และเขามาประกอบกิจการขายสินคา

หรือใหบริการในราชอาณาจักรเปนครั้งคราว 
(๒) ผูประกอบการที่ใหบริการจากตางประเทศและไดมีการใชบริการนั้นใน

ราชอาณาจักร 
(๓) ผูประกอบการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนดเมื่อมีเหตุอันสมควร 
อธิบดีจะผอนผันใหผูประกอบการตาม (๑) หรือ (๓) ซึ่งการประกอบกิจการ

ของผูประกอบการดังกลาวมีลักษณะและวิธีการตามที่อธิบดีกําหนด มีสิทธิขอจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิมเปนการชั่วคราวก็ได 

การยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมชั่วคราว และการออกใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิมชั่วคราวใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 

เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ 
และเง่ือนไขที่จะพิจารณากําหนดวา การเขามาประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการใน
ราชอาณาจักรอยางใด เปนการเขามาประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการในราชอาณาจักรเปน
ครั้งคราว 
 

มาตรา ๘๕/๔  ใหผูประกอบการจดทะเบียนแสดงใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไว 
ณ ที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายในสถานประกอบการเปนรายสถานประกอบการ 
 

มาตรา ๘๕/๕  ในกรณีที่ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด
ในสาระสําคัญ ใหผูประกอบการจดทะเบียนยื่นคําขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ณ 
สถานที่ที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไวภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบถึงการสูญหายถูกทําลาย
หรือชํารุด 

การยื่นคําขอและการออกใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ใหเปนไปตามแบบ
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนด 

ใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ใหถือเปนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
 
มาตรา  ๘๕/๖   ในกรณีที่ มีการเปลี่ ยนแปลงรายการที่ ไดจดทะเบียน

ภาษีมูลคาเพ่ิมในสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ ประเภทกิจการ 
ประเภทสินคาหรือบริการ ใหผูประกอบการจดทะเบียนแจงการเปลี่ยนแปลงนั้น ณ สถานที่ที่ได
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไวภายในสิบหาวันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

การแจงการเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่งและการออกใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิมที่เปลี่ยนแปลงรายการแลว ใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
อธิบดีกําหนด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา๘๕/๗  ผูประกอบการจดทะเบียนใดประสงคจะเปดสถานประกอบการ
เพ่ิมเติม ใหผูประกอบการจดทะเบียนนั้นแจงการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ณ สถานที่
ที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไว กอนวันเปดสถานประกอบการเพิ่มเติมไมนอยกวาสิบหาวัน 
เพ่ือขอรับใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับสถานประกอบการนั้น 

ในการปดสถานประกอบการบางแหง ใหผูประกอบการจดทะเบียนแจงการ
เปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ณ สถานที่ที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไวภายในสิบหาวัน 
นับจากวันปดสถานประกอบการ 

ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่ปดสถานประกอบการ  คืนใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิมของสถานประกอบการนั้น ณ สถานที่ที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไวพรอมกับ
การแจงการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

ใหนํามาตรา ๘๕/๖ วรรคสอง มาใชบังคับ 
 
มาตรา ๘๕/๘  ผูประกอบการจดทะเบียนใดประสงคจะยายสถานประกอบการ 

ใหผูประกอบการจดทะเบียนนั้นแจงการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ณ สถานที่ที่ไดจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไวกอนวันยายสถานประกอบการไมนอยกวาสิบหาวัน 

ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่ยายสถานประกอบการแจงการเปดสถาน
ประกอบการแหงใหม ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่สถานประกอบการแหงใหมตั้งอยูกอนวันเปด
สถานประกอบการแหงใหมไมนอยกวาสิบหาวัน เพ่ือขอรับใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับสถาน
ประกอบการแหงใหมนั้น พรอมกับคืนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมของสถานประกอบการเดิม 

ใหนํามาตรา ๘๕/๖ วรรคสอง มาใชบังคับ 
 

มาตรา ๘๕/๙  ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดลักษณะและเงื่อนไขของสถาน
ประกอบการที่ผูประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งข้ึนเปนการชั่วคราวเปนสถานประกอบการเฉพาะกจิ
ได 

สถานประกอบการชั่วคราวที่มีลักษณะและเง่ือนไขเปนสถานประกอบการเฉพาะ
กิจตามที่อธิบดีกําหนดไมใหถือวาเปนสถานประกอบการที่อยูในบังคับของมาตรา ๘๕/๖ มาตรา 
๘๕/๗ และมาตรา ๘๕/๘ แตผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งจัดตั้งสถานประกอบการเฉพาะกิจ
จะตองทํารายงานและปฏิบัติตามแบบหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด  
 

มาตรา ๘๕/๑๐  ใหผูประกอบการจดทะเบียนดังตอไปนี้ มีสิทธิขอใหอธิบดีส่ัง
ถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมได  

(๑) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดมูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอม
ไวแลว ไดแก ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งกิจการของตนมีมูลคาของฐานภาษีต่ํากวามูลคาของ
ฐานภาษีของกิจการขนาดยอมตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา
สามปกอนการขอถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกากําหนดมูลคาของฐานภาษี
ของกิจการขนาดยอมใหสูงข้ึนกวาที่กําหนดไวกอน ไดแก ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งกิจการของ
ตนมีมูลคาของฐานภาษีกอนการแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา ต่ํากวามูลคาของฐานภาษีของ
กิจการขนาดยอมเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามป 

(๓) ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดแจงตออธิบดีเพ่ือเสียภาษีมูลคาเพ่ิม
ตามมาตรา ๘๑/๓ ไดแก ผูประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลคาเพ่ิมเปนเวลาติดตอกันไม
นอยกวาระยะเวลาตามที่กําหนดในกฎกระทรวงโดยนับวันที่ผูนั้นเริ่มเปนผูประกอบการจด
ทะเบียน และตองมีมูลคาของฐานภาษีของกิจการต่ํากวามูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอมที่
กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาตลอดระยะเวลาดังกลาว 

(๔) ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งตองเสียภาษีตามมาตรา ๘๒/๑๖ ซึ่ง
กิจการของตนมีมูลคาของฐานภาษีต่ํากวามูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอมตามที่กําหนดไว
ในพระราชกฤษฎีกาเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาระยะเวลาตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกอนการ
ขอถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

การใชสิทธิขอใหอธิบดีส่ังถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตามวรรคหนึ่งใหเปนไป
ตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 

กฎกระทรวงตาม (๓) จะกําหนดระยะเวลาใหแตกตางกันในกิจการแตละ
ประเภทก็ได แตระยะเวลาที่กําหนดจะตองไมนอยกวาสองป 

 
มาตรา ๘๕/๑๑  กิจการใดที่ผูประกอบการไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไวแลว 

และมีมูลคาของฐานภาษีสูงกวามูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอมตามที่ไดกําหนดไวในพระ
ราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา๘๑/๑ แตตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกากําหนด
มูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอมสูงกวาที่กําหนดไวกอน ซึ่งมีผลทําใหมูลคาของฐานภาษี
ของกิจการดังกลาวต่ํากวามูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอมที่กําหนดขึ้นใหม ใหการจด
ทะเบียนของผูประกอบการนั้นยังคงมีผลตอไป เวนแตผูประกอบการจดทะเบียนจะไดใชสิทธิตาม
มาตรา ๘๕/๑๐ (๒) และ(๔) ขอใหอธิบดีส่ังถอนการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
 

มาตรา ๘๕/๑๒  ผูประกอบการจดทะเบียนใดประสงคจะหยุดประกอบกิจการ
ช่ัวคราวเปนเวลาติดตอกันเกินกวาสามสิบวัน ใหผูประกอบการจดทะเบียนนั้นแจงการหยุด
ประกอบกิจการชั่วคราว ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู ภายในสิบหาวันนับ
จากวันที่หยุดประกอบกิจการชั่วคราว 
 

มาตรา ๘๕/๑๓  ผูประกอบการจดทะเบียนใดประสงคจะโอนกิจการบางสวน
หรือทั้งหมด ใหผูประกอบการจดทะเบียนนั้นแจงการโอนกิจการและการเปลี่ยนแปลงรายการ
ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมถามีหรือแจงการโอนและแจงการเลิกประกอบกิจการตามมาตรา ๘๕/๑๕ 
แลวแตกรณี ตามแบบที่อธิบดีกําหนด ณ สถานที่ที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไว กอนวันโอน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กิจการไมนอยกวาสิบหาวัน 
ในกรณีที่ผูรับโอนกิจการเปนผูประกอบการจดทะเบียนใหผูรับโอนแจงการรับ

โอนกิจการและการเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมถามี ณ สถานที่ที่ผูรับโอนไดจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไวไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันรับโอนกิจการ และในกรณีที่ผูรับโอนไมใช
ผูประกอบการจดทะเบียนใหผูรับโอนยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไมนอยกวาสิบหาวันกอน
วันรับโอนกิจการ และเมื่อไดย่ืนคําขอแลวใหผูรับโอนประกอบกิจการดังกลาวตอเนื่องไปพลาง
กอนได 

ใหนํามาตรา ๘๕/๑๕ วรรคสอง มาใชบังคับในกรณีที่เปนการโอนกิจการทั้งหมด 
 
มาตรา ๘๕/๑๔  ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งเปนนิติบุคคลใดประสงคจะควบ

เขากัน ใหผูประกอบการจดทะเบียนนั้นแจงการเลิกประกอบกิจการตามมาตรา ๘๕/๑๕ ตามแบบ
ที่อธิบดีกําหนด และใหนิติบุคคลใหมซึ่งไดควบเขากันยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดจดทะเบียนนิติบุคคลใหม 
 

มาตรา ๘๕/๑๕  ผูประกอบการจดทะเบียนใดเลิกประกอบกิจการ ให
ผูประกอบการจดทะเบียนนั้นแจงการเลิกกิจการตามแบบที่อธิบดีกําหนด ณ สถานที่ที่ไดจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไว ภายในสิบหาวันนับจากวันเลิกประกอบกิจการ 

ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่เลิกกิจการคืนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ณ 
สถานที่ที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไว พรอมกับการแจงเลิกประกอบกิจการ 
 

มาตรา ๘๕/๑๖  ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาถึงแก
ความตายใหความเปนผูประกอบการจดทะเบียนของผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวสิ้นสุดลง 
และใหผูครอบครองทรัพยมรดกที่รับผิดชอบในการดําเนินกิจการของผูตายมีสิทธิประกอบกิจการ
ตอไปไดอีกไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ผูประกอบการจดทะเบียนถึงแกความตาย แตตองแจงให
นายทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมทราบถึงความตายของผูประกอบการจดทะเบียนโดยเร็วที่สุด 

ในกรณีที่ผูครอบครองทรัพยมรดกที่รับผิดชอบในการดําเนินกิจการของผูตายใช
สิทธิดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ใหผูครอบครองทรัพยมรดกดังกลาวมีสิทธิและความรับผิดใน
ฐานะผูประกอบการจดทะเบียน และในกรณีที่มีเหตุอันควรผูครอบครองทรัพยมรดกนั้น อาจ
ขอใหอธิบดีส่ังขยายเวลาตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งได โดยแสดงเหตุผลความจําเปนตออธิบดี 
ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งขยายเวลาไดตามที่เห็นสมควร โดยจะกําหนดเงื่อนไขไวดวยก็ได 

ในกรณีที่ผูครอบครองทรัพยมรดกที่รับผิดชอบในการดําเนินกิจการของผูตายไม
ใช สิทธิดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหผูครอบครองทรัพยมรดกดังกลาวคืนใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิมของผูตาย ณ สถานที่ที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ผูประกอบการจดทะเบียนถึงแกความตาย 

หากผูจัดการมรดกหรือทายาทประสงคจะประกอบกิจการของผูประกอบการจด



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทะเบียนที่ถึงแกความตายตอไป ใหผูจัดการมรดกหรือทายาทนั้นมีสิทธิขอโอนกิจการของ
ผูประกอบการจดทะเบียนไดตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด และใหนํา
มาตรา ๘๕/๑๓ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม และเมื่ออธิบดีไดส่ังใหโอนกิจการแลว ใหสิทธิ
ของผูครอบครองทรัพยมรดกตามมาตรานี้ส้ินสุดลง 

ใหผูจัดการมรดกหรือทายาทที่รับโอนกิจการ คืนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมของ
ผูตาย ณ สถานที่ที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม พรอมกับการแจงเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิมหรือการยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม แลวแตกรณี และในกรณีที่ผู
ครอบครองทรัพยมรดกที่รับผิดชอบ ในการดําเนินกิจการของผูตายไดใชสิทธิดําเนินกิจการตาม
วรรคหนึ่งแตเมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือระยะเวลาที่อธิบดีไดขยายใหตามวรรคสอง
แลวไมมีผูจัดการมรดกหรือทายาทขอโอนกิจการของผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคสี่ ใหผู
ครอบครองทรัพยมรดกที่รับผิดชอบในการดําเนินกิจการของผูประกอบการจดทะเบียนที่ถึงแก
ความตายคืนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ณ สถานที่ที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไวภายในสิบหา
วันนับแตวันพนกําหนดดังกลาว 
 

มาตรา ๘๕/๑๗  ผูประกอบการจดทะเบียนใดกระทําผิดบทบัญญัติในหมวดนี้ 
อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมของผูประกอบการจดทะเบียนนั้นได และ
ใหแจงการเพิกถอนดังกลาวใหผูประกอบการทราบเปนหนังสือ 

ใหผูประกอบการที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่งคืนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ณ 
สถานที่ที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไว ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงการเพิกถอน 
 

มาตรา ๘๕/๑๘  ในกรณีที่อธิบดีส่ังถอนทะเบียนตามมาตรา ๘๕/๑๐ หรือใน
กรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการตามมาตรา ๘๕/๑๕ หรือในกรณีที่
ผูประกอบการจดทะเบียนถึงแกความตาย และผูครอบครองทรัพยมรดกที่รับผิดชอบในการ
ดําเนินกิจการของผูตายไดใชสิทธิดําเนินกิจการ แตตอมาสิทธิดําเนินกิจการสิ้นสุดลงโดยไมมี
ผูจัดการมรดกหรือทายาทขอโอนกิจการของผูประกอบการจดทะเบียนที่ถึงแกความตายตาม
มาตรา ๘๕/๑๖ หรือในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนถูกส่ังเพิกถอนการจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๕/๑๗ ใหผูประกอบการจดทะเบียนหรือผูครอบครองทรัพยมรดกที่
รับผิดชอบในการดําเนินกิจการของผูตายดังกลาว แลวแตกรณี ยังคงตองรับผิดชอบในฐานะเปน
ผูประกอบการจดทะเบียนตอไปจนกวาอธิบดีจะสั่งขีดชื่อผูประกอบการจดทะเบียนนั้นออก
ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๕/๑๙ 
 

มาตรา ๘๕/๑๙  ในกรณีดังตอไปนี้ใหอธิบดีส่ังขีดชื่อผูประกอบการจดทะเบียน
ดังกลาวออกจากทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

(๑) เมื่ออธิบดีส่ังถอนทะเบียนตามมาตรา ๘๕/๑๐ 
(๒) เมื่อผูประกอบการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการตามมาตรา ๘๕/๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) เมื่อผูประกอบการจดทะเบียนตายและไมมีผูจัดการมรดกหรือทายาทยื่นขอ
โอนกิจการของผูประกอบการจดทะเบียนที่ถึงแกความตายตามมาตรา ๘๕/๑๖ 

(๔) เมื่ออธิบดีส่ังเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๕/๑๗ 
ใหอธิบดีแจงคําส่ังขีดชื่อใหผูประกอบการจดทะเบียน ผูจัดการมรดก ทายาท 

หรือผูครอบครองทรัพยมรดกทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา 
ใหผูประกอบการจดทะเบียนหรือผูครอบครองทรัพยมรดกที่รับผิดชอบในการ

ดําเนินกิจการของผูตายและไดใชสิทธิดําเนินกิจการตามมาตรา ๘๕/๑๖ พนความรับผิดในฐานะ
ผูประกอบการจดทะเบียนในวันที่อธิบดีมีคําส่ังขีดชื่อออกจากทะเบียน 

ถาผูประกอบการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ใหอธิบดีแจงการขีดชื่อออกทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิมนั้นตอนายทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายนั้น ๆ ภายในสามสิบวัน และใหนาย
ทะเบียนดังกลาวจดแจงการเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไวในทะเบียนโดยไมชักชา 
 

สวน ๑๐ 
ใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี ้

   
 

มาตรา ๘๖  ภายใตบังคับมาตรา ๘๖/๑ มาตรา ๘๖/๒ และมาตรา ๘๖/๘ ให
ผูประกอบการจดทะเบียนจัดทําใบกํากับภาษีและสําเนาใบกํากับภาษีสําหรับการขายสินคา หรือ
การใหบริการทุกครั้ง และตองจัดทําในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้น พรอม
ทั้งใหสงมอบใบกํากับภาษีนั้นแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ สวนสําเนาใบกํากับภาษีใหเก็บรักษา
ไวตามมาตรา ๘๗/๓ 

ผูประกอบการที่ไดรับยกเวนการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมและไดจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิมชั่วคราวตามมาตรา ๘๕/๓ จะออกใบกํากับภาษีไดตอเมื่อเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 

ใบกํากับภาษีใหออกเปนรายสถานประกอบการ ทั้งนี้ เวนแตอธิบดจีะกาํหนดเปน
อยางอ่ืน 

การออกใบกํากับภาษีโดยตัวแทนในนามของผูประกอบการจดทะเบียนใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
 

มาตรา ๘๖/๑  หามมิใหผูประกอบการจดทะเบียนดังตอไปนี้ออกใบกํากับภาษี 
(๑) ผูประกอบการจดทะเบียนที่อยูนอกราชอาณาจักร และไดใหตัวแทนของตน

ออกใบกํากับภาษีแทนตนตามมาตรา ๘๖/๒ 
(๒) ผูประกอบการจดทะเบียนที่ทรัพยสินถูกนําออกขายทอดตลาดหรือขายโดย

วิธีอ่ืนโดยบุคคลอื่นตามมาตรา ๘๓/๕ 
(๓) ผูประกอบการจดทะเบียนตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๘๓/๖ (๓) 
 

มาตรา ๘๖/๒  ผูประกอบการจดทะเบียนใดที่อยูนอกราชอาณาจักร และมี
ตัวแทนทําการแทนตน หากประสงคจะใหตัวแทนของตนออกใบกํากับภาษีในนามของตน ให
ผูประกอบการจดทะเบียนนั้นยื่นคําขออนุมัติตออธิบดีตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

ใหตัวแทนที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดขอและไดรับอนุมัติแลว ออกใบกํากับ
ภาษีแทนผูประกอบจดทะเบียนไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด และให
ตัวแทนดังกลาวมีหนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับและรวมกับผูประกอบการจดทะเบียนใน
สวนที่เก่ียวกับใบกํากับภาษี 
 

มาตรา ๘๖/๓  ในการขายทอดตลาดตามมาตรา ๘๓/๕ ใหผูทอดตลาดที่มิใช
สวนราชการ ซึ่งขายทรัพยสินของผูประกอบการจดทะเบียนออกใบกํากับภาษีหรือใบรับตาม
มาตรา ๑๐๕ แลวแตกรณี ในนามของผูประกอบการจดทะเบียนเจาของทรัพยสิน 
  

มาตรา ๘๖/๔  ภายใตบังคับมาตรา ๘๖/๕ และมาตรา ๘๖/๖ ใบกํากับภาษีตอง
มีรายการอยางนอยดังตอไปนี้ 

(๑) คําวา “ใบกํากับภาษี” ในที่ที่เห็นไดเดนชัด 
(๒) ช่ือ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียนที่

ออกใบกํากับภาษีและในกรณีที่ตัวแทนเปนผูออกใบกํากับภาษีในนามของผูประกอบการจด
ทะเบียนตามมาตรา ๘๖ วรรคสี่ หรือมาตรา ๘๖/๒ หรือผูทอดตลาดเปนผูออกใบกํากับภาษีใน
นามของผูประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา ๘๖/๓ ใหระบุช่ือ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษี
อากรของตัวแทนนั้นดวย 

(๓) ช่ือ ที่อยู ของผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ 
(๔) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเลม ถามี 
(๕) ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคาหรือของบริการ 
(๖) จํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการ โดยให

แยกออกจากมูลคาของสินคาและหรือของบริการใหชัดแจง 
(๗) วัน เดือน ป ที่ออกใบกํากับภาษี 
(๘) ขอความอื่นที่อธิบดีกําหนด 
รายการในใบกํากับภาษี ใหทําเปนภาษไทยเปนหนวยเงินตราไทย และใชตัวเลข

ไทยหรืออารบิค เวนแตในกิจการบางประเภทที่มีความจําเปนตองทําเปนภาษาตางประเทศ หรือ
เปนหนวยเงินตราตางประเทศ ใหกระทําไดเมื่อไดรับอนุมัติจากอธิบดี 

ใบกํากับภาษีอาจออกรวมกันสําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการหลายอยางก็
ได เวนแตอธิบดีจะไดกําหนดใหการออกใบกํากับภาษีสําหรับสินคาหรือบริการบางอยางหรือ
หลายอยางตองกระทําแยกตางหาก โดยมิใหรวมไวในใบกํากับภาษีเดียวกันกับรายการอื่น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๘๖/๕  ใบกํากับภาษีดังตอไปนี้ อธิบดีอาจกําหนดใหมีรายเปนอยางอ่ืน

ได 
(๑) ใบกํากับภาษีของสินคาหรือบริการเฉพาะอยางตามมาตรา ๗๙/๑ 
(๒) ใบกํากับภาษีของยาสูบตามมาตรา ๗๙/๕ หรือน้ํามันดิบและผลิตภัณฑ

น้ํามันตามมาตรา ๗๙/๖ 
(๓) ใบกํากับภาษีที่อธิบดีอนุมัติใหทําเปนภาษาตางประเทศหรือเปนหนวย

เงินตราตางประเทศตามมาตรา ๘๖/๔ วรรคสอง 
(๔) ใบกํากับภาษีของสินคาหรือบริการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๘๖/๖  เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบ

กิจการขายสินคาในลักษณะขายปลีก หรือประกอบกิจการใหบริการในลักษณะบริการรายยอยแก
บุคคลจํานวนมาก อธิบดีมีอํานาจกําหนดลักษณะและหรือเง่ือนไขของการประกอบกิจการดังกลาว
ใหเปนกิจการคาปลีก และในกิจการคาปลีกการแสดงราคาสินคาหรือราคาคาบริการจะตองเปน
การแสดงราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิมไวแลว 

ผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการคาปลีก มีสิทธิออกใบกํากับภาษอียาง
ยอได แตตัวแทนของผูประกอบการจดทะเบียนจะออกใบกํากับภาษีอยางยอไมได 

ใบกํากับภาษีอยางยอตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้ 
(๑) คําวา “ใบกํากับภาษี” ในที่ที่เห็นไดเดนชัด 
(๒) ช่ือ หรือช่ือยอ และเลขประจําผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียน

ที่ออกใบกํากับภาษี 
(๓) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเลม ถามี 
(๔) ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคาหรือของบริการ 
(๕) ราคาสินคาหรือราคาคาบริการ โดยตองมีขอความระบุชัดเจนวาไดรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมไวแลว 
(๖) วัน เดือน ป ที่ออกใบกํากับภาษี 
(๗) ขอความอื่นที่อธิบดีกําหนด 
ช่ือ ชนิด หรือประเภทของสินคาตามวรรคหนึ่งจะออกเปนรหัสก็ได โดย

ผูประกอบการจดทะเบียนจะตองแจงรหัสใหอธิบดีทราบลวงหนาอยางนอยสิบหาวันกอนวันใช
รหัสนั้น 

รายการในใบกํากับภาษีอยางยอใหทําเปนภาษาไทยเปนหนวยเงินตราไทย และ
ใชตั ว เลขไทยหรืออารบิค  เวนแตในกิจการบางประเภทที่มีความจํา เปนตองทํา เปน
ภาษาตางประเทศ ใหกระทําไดเมื่อไดรับอนุมัติจากอธิบดี 

ผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการคาปลีก ซึ่งประสงคจะใชเครื่อง
บันทึกการเก็บเงินเพื่อการออกใบกํากับภาษีอยางยอ ใหย่ืนคําขออนุมัติตออธิบดี และการใช



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เครื่องบันทึกการเก็บเงินดังกลาวจะตองปฏิบัติตามระเบียบวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
เก่ียวกับการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่อธิบดีกําหนด 

ใหนํามาตรา ๘๖/๔ วรรคสาม มาใชบังคับในการออกใบกํากับภาษีตามมาตรานี้ 
 

มาตรา ๘๖/๗  ผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการอยางอ่ืนซึ่งมิใชเปน
กิจการคาปลีก ซึ่งมีความประสงคจะออกใบกํากับภาษีอยางยอ และหรือใชเครื่องบันทึกการเก็บ
เงินตามที่กําหนดไวในมาตรา ๘๖/๖ จะขออนุมัติตออธิบดีพรอมกับแสดงเหตุผลและความจาํเปน
ก็ได และในการอนุมัติอธิบดีจะกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได 
 

มาตรา ๘๖/๘  เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการจดทะเบียนที่
ประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการรายยอย อธิบดีมีอํานาจกําหนดลักษณะและเงื่อนไขของ
การประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการรายยอยเพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ได 

ในการประกอบกิจการรายยอย ผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวไมจําตองออก
ใบกํากับภาษี สําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการที่มีมูลคาครั้งหนึ่งไมเกินจํานวนเงินตามที่
อธิบดีกําหนด แตจํานวนเงินดังกลาวจะตองไมเกินหนึ่งพันบาท ทั้งนี้ เวนแตผูซื้อสินคาหรือ
ผูรับบริการจะเรียกรองใหออกใบกํากับภาษี และใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ และเง่ือนไข
ที่จะใหผูประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินคาหรือใหบริการรายยอยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 
 

มาตรา ๘๖/๙  ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดขายสินคาหรือใหบริการไปแลว 
แตตองคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมใหมเนื่องจากมูลคาของสินคาหรือบริการมีจํานวนเพิ่มขึ้น เพราะ
เหตุการณตามที่ระบุไวในมาตรา ๘๒/๙ ออกใบเพิ่มหนี้ใหกับผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการในเดือน
ภาษีที่เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่ไมสามารถออกใบเพิ่มหนี้ไดทันใน
เดือนภาษีที่มีเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น ก็ใหออกใบเพิ่มหนี้ใหกับผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการใน
เดือนภาษีถัดจากเดือนที่มีเหตุการณเกิดขึ้น 

ใบเพิ่มหนี้ตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้ 
(๑) คําวา “ใบเพิ่มหนี้” ในที่ที่เห็นไดเดนชัด 
(๒) ช่ือ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียนที่

ออกใบเพิ่มหนี้ และในกรณีที่ตัวแทนเปนผูออกใบเพิ่มหนี้ในนามของผูประกอบการจดทะเบียน
ตามมาตรา ๘๖ วรรคสี่ หรือมาตรา ๘๖/๒ ใหระบุช่ือ ที่อยู และเลขประตัวผูเสียภาษีอากรของ
ตัวแทนนั้นดวย 

(๓) ช่ือ ที่อยู ของผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ 
(๔) วัน เดือน ป ที่ออกใบเพิ่มหนี้ 
(๕) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีเดิมรวมทั้งหมายเลขลําดับของเลมถามี 

มูลคาของสินคาหรือบริการที่แสดงไวในใบกํากับภาษีดังกลาว มูลคาที่ถูกตองของสินคาหรือ
บริการ ผลตางของจํานวนมูลคาทั้งสอง และจํานวนภาษีที่เรียกเก็บเพิ่มสําหรับสวนตางนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) คําอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบเพิ่มหนี้ 
(๗) ขอความอื่นที่อธิบดีกําหนด 
ใหนํามาตรา ๘๖/๔ วรรคสอง มาใชบังคับ และใหถือวาใบเพิ่มหนี้ตามมาตรานี้

เปนใบกํากับภาษี 
 

มาตรา ๘๖/๑๐  ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดขายสินคาหรือใหบริการไป
แลว แตตองคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมใหมเนื่องจากมูลคาของสินคาหรือบริการมีจํานวนลดลง เพราะ
เหตุการณตามที่ระบุไวในมาตรา ๘๒/๑๐ ออกใบลดหนี้ใหกับผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการในเดือน
ภาษีที่เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนไมสามารถออกใบลดหนี้ไดทันใน
เดือนภาษีที่มีเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น ก็ใหออกใบลดหนี้ใหกับผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการใน
เดือนภาษีถัดจากเดือนที่มีเหตุการณเกิดขึ้น 

ใบลดหนี้ตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้ 
(๑) คําวา “ใบลดหนี้” ในที่ที่เห็นไดเดนชัด 
(๒) ช่ือ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียนที่

ออกใบลดหนี้ และในกรณีที่ตัวแทนเปนผูออกใบลดหนี้ในนามของผูประกอบการจดทะเบียนตาม
มาตรา ๘๖ วรรคสี่หรือมาตรา ๘๖/๒ ใหระบุช่ือ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของ
ตัวแทนนั้นดวย 

(๓) ช่ือ ที่อยู ของผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ 
(๔) วัน เดือน ป ที่ออกใบลดหนี้ 
(๕) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลําดับของเลมถามี 

มูลคาของสินคาหรือบริการที่แสดงไวในใบกํากับภาษีดังกลาว มูลคาที่ถูกตองของสินคาหรือ
บริการ ผลตางของจํานวนมูลคาทั้งสองและจํานวนภาษีที่ใชคืนสําหรับสวนตางนั้น 

(๖) คําอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบลดหนี้ 
(๗) ขอความอื่นที่อธิบดีกําหนด 
ใหนํามาตรา ๘๖/๔ วรรคสอง มาใชบังคับ และใหถือวาใบลดหนี้ตามมาตรานี้

เปนใบกํากับภาษี 
 

มาตรา ๘๖/๑๑  ในกรณีที่มีการขีดชื่อผูประกอบการจดทะเบียนออกจาก
ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม เพราะผูประกอบการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ หรือเพราะอธิบดีส่ัง
เพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมของผูประกอบการจดทะเบียน อธิบดีจะอนุญาตให
ผูประกอบการนั้นออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ตอไปเปนการชั่วคราวจนกวาจะหยดุ
ประกอบกิจการก็ได แตผูรับอนุญาตดังกลาวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
อธิบดีกําหนด 
 

มาตรา ๘๖/๑๒  ผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดจัดทําใบกํากับภาษีหรือใบเพิ่ม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หนี้หรือใบลดหนี้แลว ตอมาหากไดรับการรองขอจากผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการซึ่งทําใบกํากับ
ภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูประกอบการจด
ทะเบียนนั้นออกใบแทนใบกํากับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ หรือใบแทนใบลดหนี้ ใหกับผูซื้อสินคา
หรือผูรับบริการนั้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 

ใบแทนใบกํากับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ หรือใบแทนใบลดหนี้ใหมีรายการ
เชนเดียวกับใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ แลวแตกรณี โดยใหมีขอความระบุไวในที่ที่
เห็นไดชัดวาเปนใบแทนและออกเพื่อแทนใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ฉบับใด 
 

มาตรา ๘๖/๑๓  หามมิใหบุคคลซึ่งมิใชผูประกอบการจดทะเบียนหรือมิใชผูมี
สิทธิออกใบกํากับภาษีไดตามหมวดนี้ ออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ 

บุคคลใดออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ โดยไมมีสิทธิที่จะออกตาม
กฎหมาย บุคคลนั้นตองรับผิดในภาษีมูลคาเพ่ิมตามจํานวนที่ปรากฏในใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้
หรือใบลดหนี้นั้นเสมือนเปนผูประกอบการจดทะเบียน 
 

มาตรา ๘๖/๑๔  ใบเสร็จรับเงินที่กรมสรรพากรออกใหสําหรับการรับชําระ
ภาษีมูลคาเพ่ิม ตามมาตรา ๘๓/๖ หรือมาตรา ๘๓/๗ และใบเสร็จรับเงินที่กรมศุลกากรหรือกรม
สรรพสามิตออกใหในการเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมเพื่อกรมสรรพากรตามมาตรา ๘๓/๑๐ (๑) 
หรือ (๒) ใหถือเปนใบกํากับภาษี 
 

สวน ๑๑ 
การจัดทํารายการและการเกบ็รักษาหลักฐานและเอกสาร 

   
 

มาตรา ๘๗  ภายใตบังคับมาตรา ๘๗/๑ และมาตรา ๘๗/๒ ใหผูประกอบการ
จดทะเบียนมีหนาที่จัดทํารายงานเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมดังตอไปนี้ 

(๑) รายงานภาษีขาย 
(๒) รายงานภาษีซื้อ 
(๓) รายงานสินคาและวัตถุดิบ เฉพาะผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบ

กิจการขายสินคา 
ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนที่ตองเสียภาษีตามมาตรา ๘๒/๑๖ ใหมีหนาที่

จัดทํารายงานมูลคาของฐานภาษี และรายงานสินคาและวัตถุดิบ 
รายงานที่ตองจัดทําตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดี

กําหนดและใหจัดทําเปนรายสถานประกอบการ 
วิธีลงรายการในรายงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดี

กําหนดและการลงรายการใหลงภายในสามวันทําการนับแตวันที่ไดมาหรือจําหนายออกไปซึ่ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สินคาหรือบริการนั้น ทั้งนี้ เวนแตในกรณีจําเปนอธิบดีจะกําหนดเปนอยางอ่ืนตามที่เห็นสมควรได 
 

มาตรา ๘๗/๑  ในกรณีที่มีความจําเปนหรือเหมาะสม อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรี
มีอํานาจใหผูประกอบการจดทะเบียนจัดทํารายงานแตกตางไปจากที่กําหนดในมาตรา ๘๗ ก็ได 
 

มาตรา ๘๗/๒  ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดใหตัวแทนของผูประกอบการจด
ทะเบียนจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการที่ตนทําการแทนไดตามที่เห็นสมควร แมวาตัวแทนนั้นจะ
มิไดเปนผูประกอบการจดทะเบียน 

การจัดทํารายงานของตัวแทนตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
 

มาตรา ๘๗/๓  ใหผูประกอบจดทะเบียนที่มีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษี
และชําระภาษี และผูที่มีหนาที่ตองจัดทํารายงานตามบทบัญญัติในสวนนี้ เก็บและรักษารายงาน
ใบกํากับภาษี สําเนาใบกํากับภาษี พรอมทั้งเอกสารประกอบการลงรายการดังกลาว หรือเอกสาร
อ่ืนที่อธิบดีกําหนดไว ณ สถานประกอบการที่จัดทํารายงานนั้น หรือสถานท่ีอ่ืนที่อธิบดีกําหนด 
เปนเวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันที่ไดย่ืนแบบแสดงรายการภาษีหรือวันทํารายงานแลวแตกรณี 
เวนแต 

(๑) ในกรณีผูประกอบภาษีมูลคาเพ่ิมชั่วคราวตามมาตรา ๘๕/๓ การเก็บรักษา
รายงานและเอกสารดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะที่อธิบดีกําหนด แต
ระยะเวลาดังกลาวตองไมเกินกวาหาป 

(๒) ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการใหผูประกอบการจด
ทะเบียน หรือผูมีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษี หรือผูมีหนาที่ตองจัดทํารายงาน 
เก็บและรักษารายงานและเอกสารดังกลาวขางตน ที่ตนมีหนาที่ตองเก็บรักษาอยูในวันเลิก
ประกอบกิจการตอไปอีกสองป 

(๓) ในกรณีที่เห็นสมควร อธิบดีจะกําหนดใหผูประกอบการจดทะเบียนเก็บและ
รักษาไวเกินหาปก็ได แตตองไมเกินเจ็ดป 

การเก็บใบกํากับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใชประกอบการลงรายงานภาษีซื้อ
ตามมาตรา ๘๗ (๒) ใหจัดเก็บเรียงตามลําดับและตรงตามรายการในรายงานและเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 
 

สวน ๑๒ 
อํานาจเจาพนกังานประเมิน 

   
 

มาตรา ๘๘  เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษีมูลคาเพ่ิม เบี้ยปรับ และ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เงินเพิ่มตามหมวดนี้ ในเมื่อ 
(๑) ปรากฏแกเจาพนักงานประเมินวา ผูมีหนาที่เสียภาษีมิไดย่ืนแบบแสดง

รายการภาษี แบบนําสงภาษี หรือแบบใบขนสินคาภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด 
(๒) ในกรณีเจาพนักงานประเมินมีหลักฐานแสดงวา ผูมีหนาที่เสียภาษีย่ืนแบบ

แสดงรายการภาษี แบบนําสงภาษี หรือแบบใบขนสินคา โดยแสดงจํานวนภาษีที่ตองเสียต่ํากวา
ความเปนจริง 

(๓) ผูมีหนาที่เสียภาษีไมปฏิบัติตามหมายเรียกของเจาพนักงานประเมิน หรือไม
ยอมตอบคําถามของเจาพนักงานประเมินโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

(๔) ผูประกอบการไมสามารถแสดงใบกํากับภาษีในกรณีภาษีซื้อ หรือสําเนา
ใบกํากับภาษีในกรณีภาษีขาย พรอมทั้งหลักฐานอื่นเพื่อการคํานวณภาษีหรือการเครดิตภาษี 

(๕) ผูประกอบการไมเก็บสําเนาใบกํากับภาษีในกรณีภาษีขายและหลักฐานตาง 
ๆ ประกอบการลงรายงานตามที่กฎหมายกําหนดไว หรือ 

(๖) ปรากฏแกเจาพนักงานประเมินวา ผูประกอบการซึ่งตองย่ืนคําขอจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๕/๑ มิไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
 

มาตรา ๘๘/๑  เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษีมูลคาเพ่ิมเบี้ยปรับ
และเงินเพิ่มตามหมวดนี้ ในเมื่อปรากฏวาบุคคลใดออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้
โดยไมมีสิทธิที่จะออกตามกฎหมายตามมาตรา ๘๖/๑๓ โดยใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจ
ประเมินภาษีมูลคาเพ่ิมตามจํานวนที่ปรากฏในใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้นั้นได 
 

มาตรา ๘๘/๒  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา ๘๘ และมาตรา ๘๘/
๑ เจาพนักงานประเมินมีอํานาจ 

(๑) จัดทํารายการลงใบแบบแสดงรายการภาษี แบบนําสงภาษี หรือแบบใบขน
สินคาตามหลักฐานที่เห็นวาถูกตอง เมื่อผูหนาที่เสียภาษีมิไดย่ืนแบบแสดงรายการภาษี แบบนําสง
หรือแบบใบขนสินคา 

(๒) แกไขเพิ่มเติมรายการในแบบแสดงรายการภาษี แบบนําสงภาษี หรือแบบ
ใบขนสินคาเพ่ือใหถูกตอง 

(๓) ประเมินภาษีในกรณีที่มีหลักฐานแสดงวา ผูประกอบการเสียภาษีหรือแสดง
มูลคาของฐานภาษีต่ํากวาความเปนจริง 

(๔) กําหนดมูลคาที่ควรไดรับ โดยพิจารณาถึงฐานะความเปนอยูหรือพฤติการณ
ของผูประกอบการหรือสถิติการคาของผูประกอบการเองหรือของผูประกอบการที่กระทํากิจการ
ทํานองเดียวกัน หรือพิจารณาจากหลักเกณฑอยางอ่ืนอันอาจแสดงมูลคาที่ไดรับไดโดยสมควร 

(๕) แกไขเปลี่ยนแปลงมูลคาของสินคาที่ซื้อหรือของคาบริการจากการรับบริการ 
แลวแตกรณี เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๘๘ (๓) (๔) หรือ (๕) 

(๖) ประเมินภาษีตามที่รูเห็นหรือพิจารณาวาถูกตอง เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๘๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) (๔) หรือ (๕) โดยไมจําตองปฏิบัติตาม (๑) ถึง (๔) ก็ได 
ในการใชอํานาจของเจาพนักงานประเมินเมื่อมีกรณีตามมาตรา ๘๘ (๖) ใหถือวา

ผูประกอบการซึ่งตองย่ืนคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๕/๑ แตมิไดจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม มีความรับผิดในการเสียภาษีเสมือนเปนผูประกอบการจดทะเบียน 
 

มาตรา ๘๘/๓  เจาพนักงานประเมินมีอํานาจเขาไปในสถานประกอบการของ
ผูประกอบการ ไมวาจะเปนผูประกอบการจดทะเบียนหรือไม หรือในสถานที่อ่ืนที่เก่ียวของระหวาง
พระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก หรือระหวางเวลาทําการของผูประกอบการ และทําการ
ตรวจสอบเพื่อใหทราบวาผูประกอบการไดปฏิบัติการโดยถูกตองตามบทบัญญัติในหมวดนี้หรือไม 
ในการนี้ เจาพนักงานประเมินมีอํานาจสั่งผูประกอบการหรือบุคคลที่อยูในสถานที่นั้นให
ปฏิบัติการเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ อันควรแกเร่ืองและ
มีอํานาจหนาที่ยึดเอกสารหลักฐานเหลานั้นมาตรวจสอบไตสวนได 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานประเมินแสดงบัตรประจําตัว 
พรอมทั้งหนังสือหรือหลักฐานตอผูที่เก่ียวของเมื่อเขาไปทําการตรวจสอบ 
 

มาตรา ๘๘/๔  ในการดําเนินการของเจาพนักงานประเมินในสวนนี้เจาพนักงาน
ประเมินมีอํานาจออกหมายเรียกผูมีหนาที่เสียภาษี ผูทําการแทน หรือพยาน กับมีอํานาจสั่งบุคคล
เหลานั้นใหนําบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นอันควรแกเร่ืองมาตรวจสอบไตสวนไดหรือออกคําส่ัง
ใหพยานตอบคําถามเปนหนังสือแตจะตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันไดรับ
หมายเรียกหรือไดรับคําส่ัง 
 

มาตรา ๘๘/๕  เมื่อเจาพนักงานประเมินไดประเมินภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 
๘๘ หรือมาตรา ๘๘/๑ แลว ใหแจงการประเมินเปนหนังสือไปยังผูมีหนาที่เสียภาษี หรือบุคคล
ตามมาตรา ๘๘/๑ ในกรณีนี้ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือบุคคลตามมาตรา ๘๘/๑ จะใชสิทธิอุทธรณ
การประเมินตามบทบัญญัติในสวน ๒ ของหมวด ๒ ลักษณะ ๒ ก็ได เวนแตในกรณีที่เจาพนักงาน
ประเมินไดทําการประเมินเพราะเหตุตามมาตรา ๘๘ (๓) หามมิใหอุทธรณ 
 

มาตรา ๘๘/๖  การประเมินของเจาพนักงานประเมิน ใหกระทําไดภายใน
กําหนดเวลาดังตอไปนี้ 

(๑) สําหรับผูประกอบการ 
(ก) สองปนับแตวันสุดทายแหงกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือวัน

สุดทายแหงกําหนดเวลาที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเล่ือนออกไป แลวแตวันใดจะเปนวันหลัง 
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีไดย่ืนแบบแสดงรายการภาษีภายในกําหนดเวลาดังกลาว 

(ข) สองปนับแตวันที่ผูมีหนาที่เสียภาษีย่ืนแบบแสดงรายการภาษี ทั้งนี้ เฉพาะ
ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีย่ืนแบบแสดงรายการภาษีหลังวันสุดทายแหงกําหนดเวลาดังกลาวใน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ก) แตตองไมเกินสิบปนับแตวันสุดทายแหงกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี 
(ค) สิบปนับแตวันสุดทายแหงกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี ในกรณีที่

ผูมีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมิไดย่ืนแบบแสดงรายการภาษีหรือย่ืนแบบแสดงรายการภาษี
โดยแสดงฐานภาษีต่ํากวามูลคาที่ไดรับหรือพึงไดรับเปนจํานวนเกินกวารอยละยี่สิบหาของฐาน
ภาษีที่แสดงในแบบแสดงรายการภาษี 

(๒) สําหรับผูนําเขาซึ่งมิใชผูประกอบการสองปนับแตวันยื่นใบขนสินคา เวนแต
แตกรณีที่ผูนําเขามีขอโตแยงตามกฎหมายวาดวยศุลกากรหรือเปนคดีในศาลสองปนับแตวันที่
ไดรับแจงคําวินิจฉัยขอโตแยงอากรขาเขาเปนหนังสือหรือนับแตวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดแลวแต
กรณี 

(๓) สําหรับผูที่มีหนาที่นําสงภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๓/๕ มาตรา ๘๓/๖ 
หรือมาตรา ๘๓/๗ สองปนับแตวันพนกําหนดเวลานําสงภาษีมูลคาเพ่ิม 

ในกรณีมี เหตุ อันควรเชื่อวาผูประกอบการ ผูนําเขา หรือผูมีหนาที่นําสง
ภาษีมูลคาเพ่ิมแสดงรายการตามแบบแสดงรายการภาษี แบบใบขนสินคา หรือแบบนําสงภาษีไม
ถูกตองตามความเปนจริงหรือไมสมบูรณ ใหเจาพนักงานประเมินโดยอนุมัติอธิบดีประเมินภาษีได
ภายในกําหนดเวลาหาปนับแตกําหนดเวลาตาม (๑) (ก) (๒) และ (๓) แลวแตกรณี 
 

สวน ๑๓ 
เบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม 
   

 
มาตรา ๘๙  ใหผูมีหนาที่เสียภาษี หรือบุคคลตามมาตรา ๘๖/๑๓ เสียเบี้ยปรับ

ในกรณีและตามอัตราดังตอไปนี้ 
(๑) ประกอบกิจการโดยมิไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๕ หรือ

มาตรา ๘๕/๑ หรือประกอบกิจการเมื่อถูกส่ังเพิกถอนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๕/
๑๗ แลวใหเสียเบี้ยปรับอีกสองเทาของเงินภาษีที่ตองเสียในเดือนภาษี ตลอดระยะเวลาที่ไม
ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกลาว หรือเปนเงินหนึ่งพันบาทตอเดือนภาษีแลวแตอยางใดจะมากกวา 

(๒) มิไดย่ืนแบบแสดงรายการภาษีหรือแบบนําสงภาษีภายในกําหนดเวลา ให
เสียเบี้ยปรับอีกสองเทาของเงินภาษีหรือนําสงในเดือนภาษี 

(๓) ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีหรือแบบนําสงภาษีไว ไม ถูกตองหรือมี
ขอผิดพลาด อันเปนเหตุใหจํานวนภาษีที่ตองเสียหรือนําสงในเดือนภาษีคลาดเคลื่อนไป ใหเสีย
เบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของเงินภาษีที่เสียคลาดเคลื่อนหรือที่นําสงคลาดเคลื่อน 

(๔) ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีไวไมถูกตองหรือมีขอผิดพลาดอันเปนเหตุให
จํานวนภาษีขาย หรือจํานวนภาษีซื้อในเดือนภาษีที่แสดงไวคลาดเคลื่อนไป ใหเสียเบี้ยปรับอีกหนึ่ง
เทาของจํานวนภาษีขายที่แสดงไวขาดไปหรือจํานวนภาษีซื้อที่แสดงไวเกินไป 

(๕) มิไดจัดทําใบกํากับภาษีและสงมอบใหแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการตามที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กําหนดในสวน ๑๐ ใหเสียเบี้ยปรับอีกสองเทาของจํานวนภาษีตามใบกํากับภาษี 
(๖) ออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ โดยไมมีสิทธิที่จะออกตาม

กฎหมายตามมาตรา ๘๖/๑๓ ใหเสียเบี้ยปรับอีกสองเทาของจํานวนภาษีตามใบกํากับภาษี ใบเพิ่ม
หนี้หรือใบลดหนี้นั้น 

(๗) นําใบกํากับภาษีปลอม ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนมาใชในการคํานวณภาษี
ใหเสียเบี้ยปรับอีกสองเทาของจํานวนภาษีตามใบกํากับภาษีนั้น 

ในกรณีใบกํากับภาษีที่ผูไดรับประโยชนไมสามารถนําพิสูจนไดวาบุคคลใดเปนผู
ออกใบกํากับภาษี ใหถือวาเปนใบกํากับภาษีปลอม 

(๘) มิไดเก็บสําเนาใบกํากับภาษีในกรณีภาษีขายไวตามที่กฎหมายกําหนดใหเสีย
เบี้ยปรับอีกรอยละสองของจํานวนภาษีตามใบกํากับภาษี 

(๙) มิไดเก็บใบกํากับภาษีในกรณีภาษีซื้อที่ใชเครดิตภาษีในการคํานวณภาษีไว
ตามที่กฎหมายกําหนด ใหเสียเบี้ยปรับอีกรอยละสองของจํานวนภาษีที่นํามาเครดิตนั้น 

(๑๐) มิไดทํารายงานตามที่กฎหมายกําหนด หรือรายงานอื่นตามที่อธิบดีกําหนด
ตามมาตรา ๘๗/๑ หรือสินคาขาดจากรายงานสินคาและวัตถุดิบ ใหเสียเบี้ยปรับอีกสองเทาของ
เงินภาษี ซึ่งคํานวณจากฐานภาษีที่มิไดทํารายงาน หรือมิไดลงรายการในรายงานใหถูกตอง 

เบี้ยปรับตามมาตรานี้อาจงดหรือลดลงไดตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติ
รัฐมนตรี 
 

มาตรา ๘๙/๑  บุคคลใดไมชําระภาษีหรือนําสงภาษีใหครบถวนภายใน
กําหนดเวลาตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ ๑.๕ ตอเดือน หรือเศษของเดือน
ของเงินภาษีที่ตองชําระหรือนําสงโดยไมรวมเบี้ยปรับ 

ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติใหขยายเวลาเสียภาษีตามที่กําหนดในมาตรา ๓ อัฏฐ และ
ไดมีการชําระภาษีหรือนําสงภาษีภายในกําหนดเวลาที่ขยายใหนั้น เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งใหลดลง
เหลือรอยละ ๐.๗๕ ตอเดือนหรือเศษของเดือน 

การคํานวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเร่ิมนับเมื่อพนกําหนดเวลา
ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีหรือย่ืนแบบนําสงภาษีตามสวน ๗ จนถึงวันชําระภาษีหรือนาํสงภาษ ีแต
เงินเพิ่มที่คํานวณไดมิใหเกินจํานวนภาษีที่ตองชําระหรือนําสง 
 

มาตรา ๘๙/๒  เพ่ือประโยชนในการจัดเก็บภาษีอากร เบี้ยปรับและเงินเพิ่มตาม
หมวดนี้ใหถือเปนภาษีมูลคาเพ่ิม 
 

สวน ๑๔ 
บทกําหนดโทษ 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๙๐  บุคคลดังตอไปนี้ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุไว ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

(๑) ผูไมจัดสงสําเนาสัญญาหรือเอกสารตามมาตรา ๗๗/๔ (๒) 
(๒) ผูประกอบการจดทะเบียนไมย่ืนแบบแสดงรายการภาษีตามมาตรา ๘๓ 

หรือมาตรา ๘๓/๑ 
(๓) ผูมีหนาที่เสียภาษีไมย่ืนแบบแสดงรายการภาษีตามมาตรา ๘๓/๒ 
(๔) ผูมีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีไมย่ืนแบบแสดงรายการภาษีตามมาตรา 

๘๓/๓ 
(๕) ผูมีหนาที่นําสงภาษีมูลคาเพ่ิมไมนําสงภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๓/๕ 

มาตรา ๘๓/๖ หรือมาตรา ๘๓/๗ 
(๖) ผูนําเขาไมย่ืนใบขนสินคาตามมาตรา ๘๓/๘ หรือมาตรา ๘๓/๙ 
(๗) ผูประกอบการจดทะเบียนไมแจงการเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียน

ภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๕/๖ 
(๘) ผูประกอบการจดทะเบียนไมคืนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๕/

๗ วรรคสาม มาตรา ๘๕/๘ วรรคสอง มาตรา ๘๕/๑๕ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๕/๑๗ วรรคสอง 
(๙) ผูประกอบการจดทะเบียนไมแจงการยายสถานประกอบการตามมาตรา 

๘๕/๘ วรรคหนึ่ง 
(๑๐) ผูประกอบการจดทะเบียนไมแจงการหยุดประกอบกิจการชั่วคราวตาม

มาตรา ๘๕/๑๒ 
(๑๑) ผูครอบครองทรัพยมรดก ผูจัดการมรดก หรือทายาทของผูประกอบการ

จดทะเบียนไมคืนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๕/๑๖ วรรคสามหรือวรรคหา 
(๑๒) ผูประกอบการจดทะเบียนออกใบกํากับภาษี ใบกํากับภาษีอยางยอ ใบเพิ่ม

หนี้ หรือใบลดหนี้ โดยมีรายการในสวนที่เปนสาระสําคัญไมครบถวนตามมาตรา ๘๖/๔ มาตรา 
๘๖/๕ มาตรา ๘๖/๖ มาตรา ๘๖/๗ มาตรา ๘๖/๙ มาตรา ๘๖/๑๐ หรือมาตรา ๘๖/๑๑ 

(๑๓) ผูประกอบการจดทะเบียนไมออกใบแทนใบกํากับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ 
หรือใบแทนใบลดหนี้ตามมาตรา ๘๖/๑๒ 

(๑๔) ผูประกอบการจดทะเบียนมีสินคาเกินจากรายงานสินคาและวัตถุดิบตาม
มาตรา ๘๗ 

(๑๕) ผูประกอบการจดทะเบียนจัดทํารายงานโดยไมเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนด ตามมาตรา ๘๗ หรือตามที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๘๗/๑ 

(๑๖) ผูประกอบการจดทะเบียนจงใจไมเก็บและรักษาใบกํากับภาษี หรือสําเนา
ใบกํากับภาษี หรือเก็บรักษาเอกสารดังกลาวโดยไมเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดตามมาตรา ๘๗/๓  
 

มาตรา ๙๐/๑  บุคคลดังตอไปนี้ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุไว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๗ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
(๑) ตัวแทนละเลยไมดําเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนของผูประกอบการที่อยู

นอกราชอาณาจักรตามมาตรา ๘๕/๒ 
(๒) ผูประกอบการจดทะเบียนไมแสดงใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 

๘๕/๔ 
(๓) ผูประกอบการจดทะเบียนไมแจงการเปดสถานประกอบการเพิ่มเติมหรอืปด

สถานประกอบการตามมาตรา ๘๕/๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
(๔) ผูประกอบการจดทะเบียนไมแจงการโอนกิจการบางสวนหรือการรับโอน

กิจการตามมาตรา ๘๕/๑๓ 
(๕) ผูประกอบการจดทะเบียนไมแจงการเลิกหรือการโอนกิจการทั้งหมดตาม

มาตรา ๘๕/๑๓ หรือมาตรา ๘๕/๑๕ วรรคหนึ่ง 
(๖) ตัวแทนผูประกอบการจดทะเบียนที่อยูนอกราชอาณาจักรจัดทํารายงานโดย

ไมเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดตามมาตรา ๘๗/๒ 
 

มาตรา ๙๐/๒  บุคคลดังตอไปนี้ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุไว 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) ผูประกอบการจดทะเบียนไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๒/๑๘ (๒) 
(๒) ผูประกอบการใดซึ่งมีหนาที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมประกอบกิจการโดย

ไมจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๕/๑ มาตรา ๘๕/๑๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๕/๑๔  
(๓) ผูประกอบการจดทะเบียนไมจัดทําใบกํากับภาษีหรือสําเนาใบกํากับภาษี 

หรือจัดทําแลวไมสงมอบใหผูซื้อหรือผูรับบริการตามมาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง หรือไมจัดทําใบกํากับ
ภาษีหรือสําเนาใบกํากับภาษีและไมสงมอบใหผูซื้อหรือผูรับบริการตามที่ผูซื้อหรือผูรับบริการ
เรียกรองตามาตรา ๘๖/๘ วรรคสอง 

(๔) ผูประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมชั่วคราวออกใบกํากับภาษีที่ไม
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๘๖ วรรคสอง 

(๕) ตัวแทนออกใบกํากับภาษีในนามของผูประกอบการจดทะเบียนไมเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๘๖ วรรคสี่ 

(๖) ผูประกอบการจดทะเบียนไมปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการใชเครื่องบันทึก
การเก็บเงินตามมาตรา ๘๖/๖ วรรคหก 

(๗) ผูไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําส่ังของเจาพนักงานประเมินตามมาตรา 
๘๘/๔ 
 

มาตรา ๙๐/๓  บุคคลดังตอไปนี้ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุไว 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) ตัวแทนผูประกอบการจดทะเบียนที่อยูนอกราชอาณาจักรออกใบกํากับภาษี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โดยไมมีสิทธิตามมาตรา ๘๖/๒ วรรคสอง 
(๒) ผูประกอบการจดทะเบียนใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินโดยไมไดรับอนุมัติ

ตามมาตรา ๘๖/๖ วรรคหก หรือมาตรา ๘๖/๗ 
(๓) ผูประกอบการจดทะเบียนไมจัดทํารายงานตามมาตรา ๘๗ หรือตามที่

อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๘๗/๑ 
(๔) ตัวแทนผูประกอบการจดทะเบียนที่อยูนอกราชอาณาจักรไมจัดทํารายงาน

ตามมาตรา ๘๗/๒ 
(๕) ผูขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกการปฏิบัติงานของเจาพนักงาน

ประเมินหรือขัดคําส่ังของเจาพนักงานประเมินตามมาตรา ๘๘/๓ วรรคหนึ่ง 
 

มาตรา ๙๐/๔  บุคคลดังตอไปนี้ ฝาฝนไมปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุไว ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองแสนบาท 

(๑) ผูประกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียง
ภาษีมูลคาเพ่ิม ออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้โดยไมมีสิทธิที่จะออกเอกสารดังกลาว
ตามมาตรา ๘๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๖/๑ 

(๒) ตัวแทนผูประกอบการจดทะเบียนที่อยูนอกราชอาณาจักร โดยเจตนา
หลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงภาษีมูลคาเพ่ิม ออกใบกํากับภาษีโดยไมมีสิทธิตามมาตรา ๘๖/๒ 
วรรคหนึ่ง 

(๓) ผูออกใบกํากับภาษี ใบเพ่ิมหนี้ หรือใบลดหนี้โดยไมมีสิทธิจะออกเอกสาร
ดังกลาวตามมาตรา ๘๖/๑๓ 

(๔) ผูประกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียง
ภาษีมูลคาเพ่ิมไมลงรายการหรือลงรายการเปนเท็จในรายงานตามมาตรา ๘๗ หรือตามที่อธิบดี
กําหนดตามมาตรา ๘๗/๑ 

(๕) ผูประกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียง
ภาษีมูลคาเพ่ิมไมออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ หรือใบแทนเอกสารดังกลาว 

(๖) ผูประกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียง
ภาษีมูลคาเพ่ิมกระทําการใด ๆ โดยความเท็จ โดยฉอโกงหรืออุบายหรือโดยวิธีการอื่นใดทํานอง
เดียวกัน 

(๗) ผูประกอบการโดยเจตนานําใบกํากับภาษีปลอมหรือใบกํากับภาษีที่ออกโดย
ไมชอบดวยกฎหมายไปใชในการเครดิตภาษี 
 

มาตรา ๙๐/๕  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามหมวดนี้เปนนิติ
บุคคล กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไว
สําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดยินยอมหรือมีสวนในการกระทําความผิด
ของนิติบุคคลนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๕ 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ๒๔๐ 
   

 
มาตรา ๙๑  ภาษีธุรกิจเฉพาะเปนภาษีอากรประเมิน 

 
มาตรา ๙๑/๑  ในหมวดนี้ 
(๑) “รายรับ” หมายความวาเงิน ทรัพยสิน คาตอบแทน หรือประโยชนใด ๆ 

อันมีมูลคาที่ไดรับหรือพึงไดรับไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการ 
(๒) “มูลคา” หมายความวา ราคาตลาดของทรัพยสิน ของกิจการของ

คาตอบแทน หรือของประโยชนใด ๆ 
(๓) “ราคาตลาด” หมายความวา ราคาที่ซื้อขายกันหรือที่คิดคาบริการกันตาม

ความเปนจริงทั่วไปในขณะใดขณะหนึ่ง 
ในกรณีที่ราคาตลาดมีหลายราคาหรือไมอาจทราบราคาตลาดไดแนนอน ให

อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศใชเกณฑคํานวณเพื่อใหไดราคาตลาดเปนมูลคาของ
สินคาหรือบริการได 

(๔) “ขาย” หมายความรวมถึง สัญญาจะขาย ขายฝาก แลกเปล่ียน ให ใหเชาซื้อ
หรือจําหนายจายโอนไมวาจะมีประโยชนตอบแทนหรือไม 

ใหนําบทนิยามคําวา “บุคคล” “บุคคลธรรมดา” “คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล” 
“นิติบุคคล” “ตัวแทน” “สถานประกอบการ” และ “เดือนภาษี” ตามมาตรา ๗๗/๑ มาใชบังคับ 
 

มาตรา ๙๑/๒  ภายใตบังคับมาตรา ๙๑/๔ การประกอบกิจการดังตอไปนี้ใน
ราชอาณาจักร ใหอยูในบังคับตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามบทบัญญัติในหมวดนี้ 

(๑) การธนาคารตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยหรือกฎหมายเฉพาะ 
(๒) การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
(๓)๒๔๑ การรับประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต 
(๔) การรับจํานําตามกฎหมายวาดวยโรงรับจํานํา 
(๕) การประกอบกิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย เชน การใหกูยืมเงินค้ํา

ประกัน แลกเปล่ียนเงินตรา ออก ซื้อ หรือขายตั๋วเงิน หรือรับสงเงินไปตางประเทศดวยวิธีตาง ๆ 
                                                 

๒๔๐
 หมวด ๕ ภาษีธุรกิจเฉพาะ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ (หมวด ๕ ภาษีปาย (เดิม) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐) 
๒๔๑ มาตรา ๙๑/๒ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) การขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไร ไมวาอสังหาริมทรัพยนั้นจะ
ไดมาโดยวิธีใดก็ตาม ทั้งนี้ เฉพาะท่ีเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขตามที่กําหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา 

(๗) การขายหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในตลาดหลักทรัพย 

(๘) การประกอบกิจการอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
ในกรณีที่บุคคลอยูนอกราชอาณาจักรประกอบกิจการโดยผานสถานประกอบการ

หรือตัวแทนของตนที่อยูในราชอาณาจักร ใหถือวาประกอบกิจการในราชอาณาจักรตามมาตรานี้ 
ในกรณีที่มีปญหาวากิจการใดเปนกิจการตาม (๕) หรือไม อธิบดีจะเสนอให

คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรพิจารณากําหนดขอบเขตและเงื่อนไขของการประกอบกิจการที่อยู
ภายใตบังคับตามมาตรานี้ก็ได และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรไดวินิจฉัยแลว ใหประกาศ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๙๑/๓  ใหยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับกิจการดังตอไปนี้ 
(๑) กิจการของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคาร

สงเคราะห และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(๒) กิจการของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(๓) กิจการของสหกรณออมทรัพย เฉพาะการใหกูยืมแกสมาชิกหรือแกสหกรณ

ออมทรัพยอ่ืน 
(๔) กิจการของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
(๕) กิจการของการเคหะแหงชาติ เฉพาะการขายหรือใหเชาซื้ออสังหาริมทรัพย 
(๖) กิจการรับจํานําของกระทรวง ทบวง กรม และราชการสวนทองถ่ิน 
(๗) กิจการอื่นตามมาตรา ๙๑/๒ ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๙๑/๔  กิจการเฉพาะอยางของกิจการตามที่กําหนดไวในมาตรา ๙๑/๒ 

ดังตอไปนี้ ใหเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามหมวด ๔ 
(๑) กิจการเฉพาะอยางที่มิใชกิจการที่เก่ียวเนื่องโดยตรงกับกิจการตามมาตรา 

๙๑/๒ 
(๒) กิจการเฉพาะอยางที่เก่ียวเนื่องโดยตรงกับกิจการตามมาตรา ๙๑/๒ ซึ่งพระ

ราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนกิจการที่เสียภาษีมูลคาเพ่ิม 
ในกรณีที่มีปญหาวากิจการใดเปนกิจการที่เก่ียวเนื่องโดยตรงกับกิจการตาม

มาตรา ๙๑/๒ หรือไม อธิบดีจะเสนอใหคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรพิจารณากําหนดขอบเขต
และเง่ือนไขของการประกอบกิจการก็ได และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรไดวินิจฉัยแลว 
ใหประกาศคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรในราชกิจจานุเบกษา 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๙๑/๕  ฐานภาษีสําหรับการประกอบกิจการตามบทบัญญัติในหมวดนี้
ไดแกรายรับดังตอไปนี้ ที่ผูมีหนาที่เสียภาษีไดรับหรือพึงไดรับเนื่องจากการประกอบกิจการ 

(๑) สําหรับกิจการธนาคาร ตามมาตรา ๙๑/๒ (๑) รายรับจากการประกอบ
กิจการ คือ 

(ก) ดอกเบี้ย สวนลด คาธรรมเนียม คาบริการ หรือกําไรกอนหักรายจายใด ๆ 
จากการซื้อหรือขายหรือที่ไดจากตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ และ 

(ข) กําไรกอนหักรายจายใด ๆ จากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตรา การออก
ตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ หรือการสงเงินไปตางประเทศ 

(๒) สําหรับกิจการธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
ตามมาตรา ๙๑/๒ (๒) รายรับจากการประกอบกิจการ คือ 

(ก) รายรับตาม (๑) (ก) และ 
(ข) รายรับตาม (๑) (ข) 
(๓)๒๔๒ สําหรับกิจการรับประกันชีวิตตามมาตรา ๙๑/๒ (๓) รายรับจากการ

ประกอบกิจการ ไดแก ดอกเบี้ย คาธรรมเนียม หรือคาบริการ  
(๔) สําหรับกิจการโรงรับจํานําตามมาตรา ๙๑/๒ (๔) รายรับจากการประกอบ

กิจการ คือ  
(ก) ดอกเบี้ย คาธรรมเนียม และ 
(ข) เงิน ทรัพยสิน คาตอบแทน หรือประโยชนใด ๆ อันมีมูลคาที่ไดรับหรือพึง

ไดรับจากการขายของที่จํานําหลุดเปนสิทธิ 
(๕) สําหรับกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย ตามมาตรา ๙๑/๒ (๕) รายรับจากการ

ประกอบกิจการ คือ 
(ก) รายรับตาม (๑) (ก) และ 
(ข) รายรับตาม (๑) (ข) 
(๖) สําหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไรตามมาตรา ๙๑/

๒ (๖) รายรับจากการประกอบกิจการ คือ รายรับกอนหักรายจายใด ๆ ทั้งส้ิน 
(๗) สําหรับกิจการขายหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยในตลาดหลักทรัพยตามมาตรา ๙๑/๒ (๗) รายรับจากการประกอบกิจการ คือ 
รายรับกอนหักรายจายใด ๆ ทั้งส้ิน 

(๘) สําหรับกิจการอื่นตามมาตรา ๙๑/๒ (๘) รายรับจากการประกอบกิจการ 
ใหเปนไปตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๑/๖  อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะมีดังตอไปนี้ 
(๑) รอยละ ๐.๑ สําหรับรายรับตามมาตรา ๙๑/๕ (๗) 

                                                 
๒๔๒

 มาตรา ๙๑/๕ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) รอยละ ๒.๕ สําหรับรายรับตามมาตรา ๙๑/๕ (๓) (ก) และมาตรา ๙๑/๕ 
(๔) 

(๓) รอยละ ๓.๐ สําหรับรายรับตามมาตรา ๙๑/๕ นอกจากกรณีตาม (๑) และ 
(๒) 
 

มาตรา ๙๑/๗  ใหบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่อยูภายใตบังคับของหมวดนี้ มี
หนาที่เสียภาษีตามบทบัญญัติในหมวดนี้ 

ในกรณีผูประกอบกิจการอยูนอกราชอาณาจักร ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบในการ
ประกอบกิจการ รวมตลอดถึงลูกจาง ตัวแทนหรือผูทําการแทน ซึ่งมีอํานาจในการจัดการแทน
โดยตรงหรือโดยปริยายที่อยูในราชอาณาจักร เปนผูมีหนาที่เสียภาษีรวมกับบุคคลตามวรรคหนึ่ง 
 

มาตรา ๙๑/๘  ใหผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เสียภาษีโดยคํานวณจากฐาน
ภาษีตามมาตรา ๙๑/๕ ในเดือนภาษีของผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามอัตราภาษีที่กําหนดไว
ตามมาตรา ๙๑/๖ แตผูมีหนาที่เสียภาษีมีสิทธิอุทธรณการประเมินภาษีตามบทบัญญัติวาดวยการ
อุทธรณในสวน ๒ หมวด ๒ ลักษณะ ๒ 

การคํานวณรายรับตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามวิธีการ หลักเกณฑและการปฏบิตัิ
ทางบัญชีและเพ่ือประโยชนในการคํานวณรายรับ เมื่อไดเลือกปฏิบัติเปนอยางใดแลวใหถือปฏิบัติ
เปนอยางเดียวกันตลอดไป เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิบดีใหเปลี่ยนแปลงได 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิใหใชบังคับแกผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
สําหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไรตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) และใหผูมี
หนาที่เสียภาษีกรณีดังกลาว เสียภาษีโดยคํานวณจากฐานภาษีตามมาตรา ๙๑/๕ (๖) ในขณะที่จด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยนั้น ตามอัตราภาษีที่กําหนดไวในมาตรา ๙๑/
๖ รวมทั้งมีสิทธิอุทธรณการประเมินภาษีตามบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณในสวน ๒ หมวด ๒
ลักษณะ ๒๒๔๓ 
 

มาตรา ๙๑/๙  ในกรณีกิจการขายหลักทรัพยตามมาตรา ๙๑/๒ (๗) ใหสมาชิก
ที่เปนตัวแทนของผูขายหักภาษีธุรกิจเฉพาะจากเงินที่ขาย และย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและชําระ
ภาษีตามมาตรา ๙๑/๑๐ แทนผูขายในนามของตนเอง โดยผูขายไมตองย่ืนแบบแสดงรายการภาษี
อีก และใหถือวาสมาชิกเปนผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะในกรณีนี้ดวย 
 

มาตรา ๙๑/๑๐  ใหผูมีหนาที่เสียภาษีย่ืนแบบแสดงรายการภาษีตามแบบที่
อธิบดีกําหนด โดยใหย่ืนเปนรายเดือนภาษี พรอมกับชําระภาษีถามี ไมวาผูมีหนาที่เสียภาษีจะมี
รายรับในเดือนภาษีหรือไมก็ตาม 
                                                 

๒๔๓
 มาตรา ๙๑/๘ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ

ท่ี ๓๔ ) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและการชําระภาษีสําหรับเดือนภาษีใด ใหย่ืน
ภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดไป เวนแตอธิบดีจะกําหนดเปนอยางอ่ืน 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชําระภาษี ใหย่ืน ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่
สถานประกอบการตั้งอยู ทั้งนี้ เวนแตอธิบดีจะกําหนดเปนอยางอ่ืน 

ถามีผูมีหนาที่เสียภาษีมีสถานประกอบการหลายแหง การยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีและการชําระภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหแยกยื่นเปนรายสถานประกอบการ ทั้งนี้ เวนแตผูมีหนาที่
เสียภาษีจะยื่นคํารองตออธิบดีขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีรวมกัน ณ ที่วาการอําเภอทองที่แหง
ใดแหงหนึ่งหรือ ณ สถานที่ที่อธิบดีกําหนดตามวรรคสามก็ได และเมื่ออธิบดีพิจารณาเห็นสมควร
จะอนุมัติก็ได 

ความในวรรคหนึ่งถึงวรรคสี่มิใหใชบังคับแกการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและ
การชําระภาษีของผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางการคา
หรือหากําไรตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) และใหผูมีหนาที่เสียภาษีกรณีดังกลาวยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีตามแบบที่อธิบดีกําหนดในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย พรอม
กับชําระภาษีตอพนักงานเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น๒๔๔ 

ในการชําระภาษีคามวรรคหา ใหกรมที่ดินเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อ
กรมสรรพากร และหามพนักงานเจาหนาที่ลงนามรับรู ยอมใหทําหรือบันทึกไวจนกวาจะไดรับเงิน
ภาษีที่ตองชําระใหครบถวนถูกตองแลว๒๔๕ 

ภาษีที่ใหชําระแลวตามวรรคหา ใหสงเปนรายไดแผนดินตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนด๒๔๖ 
 

มาตรา ๙๑/๑๑  การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ ใหกระทําไดตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
(๑) ใหผูมีหนาที่เสียภาษีมีสิทธิย่ืนคํารองขอคืนภาษีภายในสามปนับแตวันพน

กําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี 
(๒) คํารองขอคืนภาษีใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด และใหย่ืน ณ ที่วาการ

อําเภอทองที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู เวนแตในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีไดรับอนุมัติจากอธิบดี
ใหย่ืนแบบแสดงรายการภาษีรวมกัน ณ ที่วาการอําเภอทองที่แหงใดแหงหนึ่งหรือ ณ สถานที่อ่ืน
ตามมาตรา ๙๑/๑๐ วรรคสี่ก็ใหย่ืนคํารองขอคืนภาษี ณ ที่แหงนั้น 
 

มาตรา ๙๑/๑๒  บุคคลซึ่งประกอบกิจการที่อยูในบังคับตองเสียภาษีธุรกิจ
                                                 

๒๔๔
 ๙๑/๑๐ วรรคหา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๔๕

 ๙๑/๑๐ วรรคหก เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๒๔๖
 ๙๑/๑๐ วรรคเจ็ด เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เฉพาะตามมาตรา ๙๑/๒ โดยกิจการนั้นไมไดรับยกเวนตามมาตรา ๙๑/๓ และผูประกอบกิจการ
ไมไดรับยกเวนการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๑๓ ตองจดทะเบียนภาษีธุรกิจ
เฉพาะ โดยใหย่ืนคําขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะภายในสามสิบวันนับแตวันเริ่มประกอบกิจการ 

คําขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดี
กําหนด และใหย่ืน ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู 

ถาผูกระทํากิจการมีสถานประกอบการหลายแหง ใหย่ืนคําขอจดทะเบียนภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญตั้งอยู 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ และการ
ออกใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีผูประกอบการนอกราชอาณาจักร ใหบุคคลซึ่ ง เปนตัวแทนของ
ผูประกอบการดังกลาวเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะของผูประกอบ
กิจการที่อยูนอกราชอาณาจักรดวย 
 

มาตรา ๙๑/๑๓  ผูประกอบกิจการดังตอไปนี้ไมตองจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ 
(๑) ผูประกอบกิจการขายหลักทรัพยตามมาตรา ๙๑/๒ (๗) 
(๒) ผูประกอบกิจการที่ประกอบกิจการเปนการชั่วคราว 
(๓) ผูประกอบกิจการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนดเมื่อมีเหตุอันสมควร 
ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ และเง่ือนไขที่จะพิจารณากําหนดวาการ

ประกอบกิจการในลักษณะใดเปนการประกอบกิจการชั่วคราวตาม (๒) 
 

มาตรา ๙๑/๑๔  ใหผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีหนาที่ทํารายงานแสดง
รายรับกอนหักรายจายที่ตองเสียภาษี และรายรับที่ไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี 

รายงานที่ตองจัดทําตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด และให
จัดทําเปนรายสถานประกอบการ 

วิธีลงรายการในรายงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดี
กําหนด และการลงรายการในรายงานใหลงภายในสามวันทําการนับแตวันที่มีรายรับ ทั้งนี้ เวนแต
ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรสําหรับการประกอบกิจการบางประเภทหรือในกรณีจําเปนเฉพาะราย 
อธิบดีจะกําหนดเปนอยางอ่ืนตามที่เห็นสมควรก็ได 
 

มาตรา ๙๑/๑๕  เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษี เบี้ยปรับ และเงิน
เพ่ิมตามหมวดนี้ ในเมื่อ 

(๑) ปรากฏแกเจาพนักงานประเมินวาผูมีหนาที่เสียภาษีมิไดย่ืนแบบแสดง
รายการภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด 

(๒) ในกรณีเจาพนักงานประเมินมีหลักฐานแสดงวา ผูมีหนาที่เสียภาษีย่ืนแบบ
แสดงรายการไมถูกตอง หรือมีขอผิดพลาดทําใหจํานวนภาษีที่ตองเสียคลาดเคลื่อนไป หรือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือผูมีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการแทนผูประกอบกิจการ
ไมปฏิบัติตามหมายเรียกของเจาพนักงานประเมิน หรือไมยอมตอบคําถามของเจาพนักงาน
ประเมินโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือไมสามารถแสดงหลักฐานเพื่อการคํานวณภาษี 
 

มาตรา ๙๑/๑๖  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา ๙๑/๑๕ เจา
พนักงานประเมินมีอํานาจ 

(๑) จัดทํารายการลงในแบบแสดงรายการตามหลักฐานที่เห็นวาถูกตอง เมื่อผู
ประกอบกิจการมิไดย่ืนแบบแสดงรายการ 

(๒) แกไขเพิ่มเติมรายการในแบบแสดงรายการหรือในเอกสารอื่นประกอบแบบ
แสดงรายการเพื่อใหถูกตอง 

(๓) กําหนดราคาขายสินคาโดยเทียบเคียงกับราคาขายในวันเดียวกันหรือ
ใกลเคียงกันของสินคาประเภทหรือชนิดเดียวกันตามราคาตลาดที่อาจเทียบเคียงกันได 

(๔) กําหนดดอกเบี้ย สวนลด คาธรรมเนียม คาบริการ กําไรกอนหักรายจายใด 
ๆ จากการซื้อหรือขายตั๋วเงินหรือแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตรา การออกตั๋วเงิน หรือการสงเงิน
ไปตางประเทศตามราคาตลาดที่อาจเทียบเคียงได 

(๕) กําหนดรายรับซึ่งผูประกอบกิจการควรไดรับ เพราะผูประกอบกิจการกับผู
ซื้อมีการควบคุมหรือความสัมพันธกันในดานทุนหรือดานการจัดการ 

(๖) กําหนดดอกเบี้ย ราคาทรัพยสิน หรือคาบริการตามราคาตลาดในวันใหกูยืม
เงิน วันที่โอน หรือใหบริการ ในกรณีที่การใหกูยืมเงิน การโอนทรัพยสิน หรือการใหบริการนั้นไม
มีดอกเบี้ย คาตอบแทน หรือคาบริการหรือมีดอกเบี้ย คาตอบแทน หรือคาบริการต่ํากวาราคา
ตลาดโดยไมมีเหตุอันสมควร 

(๗) กําหนดรายรับโดยพิจารณาถึงฐานะความเปนอยูหรือพฤติการณของผู
ประกอบกิจการ หรือสถิติการคาของผูประกอบกิจการเองหรือของผูประกอบกิจการอื่นที่กระทํา
กิจการทํานองเดียวกัน หรือพิจารณาจากหลักเกณฑอยางอ่ืนอันอาจแสดงรายรับไดโดยสมควร 

(๘) ประเมินภาษีตามที่รูเห็นหรือพิจารณาวาถูกตองเมื่อมีกรณีตามมาตรา ๙๑/
๑๕ (๓) โดยไมตองปฏิบัติตาม (๑) ถึง (๗) ก็ได 
 

มาตรา ๙๑/๑๗  ภาษีตามหมวดนี้ ถาในเดือนภาษีใดมีจํานวนไมถึงหนึ่งรอย
บาทเปนอันไมตองเสียสําหรับเดือนภาษีนั้น 
 

มาตรา ๙๑/๑๘  บุคคลใดประกอบกิจการที่อยูภายใตบังคับตองเสียภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ประกอบกิจการโดยไมจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๑๒ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บุคคลตามมาตรา ๙๑/๑๒ วรรคหา ละเลยไมดําเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียน
ของผูประกอบกิจการที่อยูนอกราชอาณาจักร ตองระวางโทษเชนเดียวกับวรรคหนึ่ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๙๑/๑๙  ผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะผูใด ไมจัดทํารายงานตามมาตรา 

๙๑/๑๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

มาตรา ๙๑/๒๐  ผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะผูใด จัดทํารายงานโดยไมเปนไป
ตามแบบหรือไมจัดทําเปนรายสถานประกอบการ หรือลงรายการในรายงานไมเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดตามมาตรา ๙๑/๑๔ วรรคสองหรือวรรคสาม ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 

มาตรา ๙๑/๒๑  ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๔ ดังตอไปนี้ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
(๑) สวน ๗ การยื่นแบบและการชําระภาษี มาตรา ๘๓/๒ และมาตรา ๘๓/๓ 
(๒) สวน ๘ เครดิตภาษีและการขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิม มาตรา ๘๔/๓ 
(๓) สวน ๙ การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม มาตรา ๘๕/๔ มาตรา ๘๕/๕ มาตรา 

๘๕/๖ มาตรา ๘๕/๗ มาตรา ๘๕/๘ มาตรา ๘๕/๙ มาตรา ๘๕/๑๒ มาตรา ๘๕/๑๓ มาตรา 
๘๕/๑๔ มาตรา ๘๕/๑๕ มาตรา ๘๕/๑๖ มาตรา ๘๕/๑๗ มาตรา ๘๕/๑๘ และมาตรา ๘๕/๑๙ 

(๔) สวน ๑๑ การจัดทํารายงาน และการเก็บรักษาหลักฐานและเอกสาร มาตรา 
๘๗/๓ 

(๕) สวน ๑๒ อํานาจเจาพนักงานประเมิน มาตรา ๘๘/๓ มาตรา ๘๘/๔ และ
มาตรา ๘๘/๕ 

(๖) สวน ๑๓ เบี้ยปรับ - เงินเพิ่ม ทุกมาตรา 
(๗) สวน ๑๔ บทกําหนดโทษที่เก่ียวของกับบทบัญญัติมาตราดังกลาวขางตน 

รวมทั้งมาตรา ๙๐/๕ 
 

หมวด ๖ 
อากรแสตมป 

   
 

มาตรา ๑๐๓  ในหมวดนี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
“ตราสาร” หมายความวาเอกสารที่ตองเสียอากรตามหมวดนี้ 
“กระดาษ” หมายความตลอดถึงแผนหนังฟอกหรือส่ิงอ่ืน ๆ ซึ่งใชเขียนตราสาร 
“แสตมป”๒๔๗ หมายความวาแสตมปปดทับหรือแสตมปดุนบนกระดาษและ

แสตมปดุนบนกระดาษนี้ ใหหมายความรวมถึงแสตมปพิมพทับบนกระดาษดวย ทั้งนี้ ตามที่
กําหนดลักษณะโดยกฎกระทรวง 
                                                 

๒๔๗ มาตรา ๑๐๓ นิยามคําวา “แสตมป” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๗ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“กระทํา” เมื่อใชเก่ียวกับตราสาร หมายความวาการลงลายมือช่ือตามบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

“ปดแสตมป” หมายความวาการปดแสตมปทับกระดาษหรือการมีแสตมปดุนบน
กระดาษ 

“ขีดฆา”๒๔๘ หมายความวา การกระทําเพ่ือมิใหใชแสตมปไดอีก โดยในกรณี
แสตมปปดทับไดลงลายมือช่ือ หรือลงชื่อหางรานบนแสตมป หรือขีดเสนครอมฆาแสตมปที่ปด
ทับกระดาษ และลงวัน เดือน ปที่กระทําส่ิงเหลานี้ดวย ในกรณีแสตมปดุนไดเขียนบนตราสารหรือ
ย่ืนตราสาร ใหพนักงานเจาหนาที่ประทับแสตมปดุนใหแสตมปดุนปรากฏอยูในดานหนาของตรา
สารนั้น 

“ปดแสตมปบริบูรณ”๒๔๙ หมายความวา 
(๑) ในกรณีแสตมปปดทับ คือ การไดเสียอากรโดยปดแสตมปทับกระดาษกอน

กระทําหรือในทันทีที่ทําตราสารเปนราคาไมนอยกวาอากรที่ตองเสียและไดขีดฆาแสตมปนั้นแลว 
หรือ 

(๒) ในกรณีแสตมปดุน คือ การไดเสียอากรโดยใชกระดาษมีแสตมปดุนเปน
ราคาไมนอยกวาอากรที่ตองเสียและขีดฆาแลว หรือโดยยื่นตราสาร ใหพนักงานเจาหนาที่ประทับ
แสตมปดุน และชําระเงินเปนจํานวนไมนอยกวาอากรที่ตองเสียและขีดฆาแลว หรือ 

(๓) ในกรณีชําระเปนตัวเงิน คือ การไดเสียอากรเปนตัวเงินเปนราคาไมนอยกวา
อากรที่ตองเสียตามบทบัญญัติในหมวดนี้ หรือตามระเบียบซึ่งอธิบดีจะไดกําหนดโดยอนุมัติ
รัฐมนตรี 

การปดแสตมปบริบูรณตามที่กําหนดใน (๑) และ (๒) ดังกลาวขางตนนั้น ให
อธิบดีมีอํานาจสั่งใหปฏิบัติตามที่กําหนดใน (๓) แทนได 

“ใบรับ” หมายความวา 
(ก) บันทึก หรือหนังสือใด ๆ ที่เปนหลักฐานแสดงวาไดรับ ไดรับฝากหรือไดรับ

ชําระเงินหรือตั๋วเงิน หรือ 
(ข) บันทึก หรือหนังสือใด ๆ ที่เปนหลักฐานแสดงวาหนี้หรือสิทธิเรียกรองได

ชําระหรือปลดใหแลว 
บันทึกหรือหนังสือที่กลาวนั้นจะมีลายมือช่ือของบุคคลใด ๆ หรือไมไมสําคัญ 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวาเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรี แตงตั้ง 
“นายตรวจ”๒๕๐ หมายความวา เจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง 

                                                 
๒๔๘ มาตรา ๑๐๓ นิยามคําวา “ขีดฆา” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม

ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
๒๔๙ มาตรา ๑๐๓ นิยามคําวา “ปดแสดมปบริบูรณ” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข

เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
๒๕๐ มาตรา ๑๐๓ นิยามคําวา “นายตรวจ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล

รัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
สวน ๑ 

การเสียอากร 
   

 
มาตรา ๑๐๔  ตราสารที่ระบุไวในบัญชีทายหมวดนี้ ตองปดแสตมปบริบูรณตาม

อัตราที่กําหนดไวในบัญชีนั้น 
 

มาตรา ๑๐๕๒๕๑  ในกรณีตอไปนี้ ผูขาย ผูใหเชาซื้อ ผูรับเงิน หรือผูรับชําระราคา
ตองออกใบรับใหแกผูซื้อ ผูเชาซื้อ ผูจายเงิน หรือผูชําระราคาในทันทีทุกคราวที่รับเงินหรือรับ
ชําระราคาไมวาจะมีการเรียกรองใหออกใบรับหรือไมก็ตาม 

(๑) การรับเ งินหรือรับชําระจากการขายสินคาหรือการใหบริการของ
ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตามหมวด ๔ และการรับเงินหรือรับชําระราคาจากการ
กระทํากิจการของผูประกอบกิจการที่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะที่ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตาม
หมวด ๕ ซึ่งรวมเงินหรือราคาที่ไดรับชําระแตละคร้ังเกินจํานวนเงินตามที่อธิบดีกําหนด แตอธิบดี
จะกําหนดเกินหนึ่งพันบาทไมได 

(๒) การรับเงินหรือรับชําระราคาในกรณีอ่ืนซึ่งรวมเงินหรือราคาที่ไดรับชําระแต
ละครั้งเกินจํานวนเงินตามที่อธิบดีกําหนด แตอธิบดีจะกําหนดเกินหนึ่งหมื่นบาทไมได 

ถาการรับเงินหรือรับชําระราคาในกรณีเดียวกันมีจํานวนเกินกวาที่อธิบดีกําหนด
ตาม (๑) หรือ (๒) แตมีเง่ือนไขใหรับเงินหรือรับชําระราคาในภายหลังเปนหลายงวด ใหออกใบ
รับทุกคราวในทันทีที่รับเงินหรือรับชําระราคานั้น 

ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมซึ่งไดออกใบกํากับภาษีที่มีขอความ
แสดงวาไดรับเงินหรือรับชําระราคาแลว จะถือเอาใบกํากับภาษีนั้นเปนใบรับที่ตองออกตามมาตรา
นี้ก็ได 

มาตรานี้ไมใชบังคับแกการจําหนายแสตมปอากร หรือแสตมปอ่ืนของรัฐบาลที่ยัง
มิไดใช 
 

มาตรา ๑๐๕ ทวิ๒๕๒  ในการออกใบรับ ใหผูมีหนาที่ออกใบรับตามมาตรา ๑๐๕ 
(๑) หรือผูมีหนาที่ออกใบรับตามมาตรา ๑๐๕ (๒) เฉพาะผูซึ่งกระทําเปนปกติธุระ ทําตนข้ัวหรือ
สําเนาใบรับ และเก็บตนขั้วหรือสําเนาใบรับดังกลาวไวเปนเวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันที่ออกใบ
                                                 

๒๕๑
 มาตรา ๑๐๕  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๕๒ มาตรา ๑๐๕ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๗ 

พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐ และวรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รับ 
ถาปรากฏวาการรับเงินหรือรับชําระราคาท่ีตองทําตนขั้วหรือสําเนาใบรับตาม

วรรคหนึ่ง ไมมีตนขั้วหรือสําเนาใบรับใหสันนิษฐานวาไมไดออกใบรับ 
ใบรับและตนขั้ว หรือสําเนาใบรับตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีตัวเลขไทยหรือ

อารบิค และอักษรไทยใหปรากฏขอความตอไปนี้ 
(๑)๒๕๓ เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูออกใบรับ 
(๒) ช่ือหรือย่ีหอของผูออกใบรับ 
(๓) เลขลําดับของเลมและของใบรับ 
(๔) วันเดือนปที่ออกใบรับ 
(๕) จํานวนเงินที่รับ 
(๖) ชนิด ช่ือ จํานวนเงินและราคาสินคาในกรณีการขายหรือใหเชาซื้อสินคา

เฉพาะชนิดที่มีราคาตั้งแตหนึ่งรอยบาทขึ้นไป 
ในกรณีผูผลิต ผูนําเขาหรือผูขายสง ขายสินคาใหแกผูซึ่งทําการคาสินคาประเภท

เดียวกับสินคาที่ขายนั้น ใหแสดงชื่อหรือย่ีหอและที่อยูของผูซื้อไวในใบรับที่ตองออกตามวรรค
หนึ่งดวยทุกคราวที่ ได รับชําระเงินหรือชําระราคา ขอความในใบรับเชนวานี้ ถาทําเปน
ภาษาตางประเทศใหมีภาษาไทยกํากับไวดวย 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกิจการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๑๐๕ ตรี๒๕๔  ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมหรือผู
ประกอบกิจการที่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ รับเงินหรือรับชําระราคามีจํานวนครั้งหนึ่ง ๆ ไมถึง
จํานวนที่อธิบดีกําหนด ตามมาตรา ๑๐๕ (๑) ใหผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมหรือผู
ประกอบกิจการที่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมเงินที่รับมาเฉพาะในกรณีดังกลาวทุกครั้ง และ
เมื่อส้ินวันหนึ่ง ๆ ไดจํานวนเทาใด ใหทําบันทึกจํานวนเงินนั้นรวมขึ้นเปนวัน ๆ ตามแบบที่อธิบดี
กําหนดและเก็บไวเปนเวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันทําบันทึก 
 

มาตรา ๑๐๕ จัตวา๒๕๕  ในการขายสินคาใหผูประกอบการตามหมวด ๔ ที่เปน
ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูขายสง เมื่อมีการขายสินคาใหออกใบสงของใหแกผูซื้อ และใหทํา
สําเนาเก็บไวเปนเวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันที่ออกใบสงของ 

ใบสงของและสําเนาตามความในวรรคกอน อยางนอยตองมีตัวเลขและอักษรไทย
                                                 

๒๕๓ มาตรา ๑๐๕ ทวิ วรรคสาม (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒๕๔
 มาตรา ๑๐๕ ตรี แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๕๕

 มาตรา ๑๐๕  จัตวา แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหปรากฏขอความตอไปนี้ 
(๑) ช่ือหรือย่ีหอ และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูขาย 
(๒) ช่ือหรือย่ีหอของผูซื้อ 
(๓) เลขลําดับของเลม (ถามี) และของใบสงของ 
(๔) วัน เดือน ป ที่ออกใบสงของ 
(๕) ชนิด ช่ือ จํานวน และราคาของสินคาที่ขาย 
ตัวเลขไทยนั้นจะใชเลขอารบิคแทนก็ได 
ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตามหมวด ๔ ซึ่งไดออกใบกํากับภาษีที่

มีขอความแสดงวาไดสงสินคาใหแกผูซื้อแลว จะถือเอาใบกํากับภาษีนั้นเปนใบสงของที่ตองออก
ตามมาตรานี้ก็ได 
 

มาตรา ๑๐๖๒๕๖  ใบรับที่ตองปดแสตมปบริบูรณ แมไมอยูในบังคับใหจําตอง
ออกใบรับตามความในมาตรา ๑๐๕ เมื่อผูมีสวนไดเสียเรียกรองผูมีหนาที่ออกใบรับตองออกให
ในทันทีที่ถูกเรียกรอง 
 

มาตรา ๑๐๗  เวนแตที่บัญญัติในมาตรา ๑๑๑ ถาไมมีขอตกลงเปนอยางอ่ืน ผูมี
หนาที่เสียอากรและผูมีหนาที่ขีดฆาใหเปนไปตามบัญชีทายหมวดนี้ 

ถาผูมีหนาที่ขีดฆาเขียนหนังสือไมเปน จะใหผูอ่ืนเขียนวันเดือนปแทนก็ได 
ถาผูมีหนาที่ขีดฆาไมยอมขีดฆาหรือไมมีตัวอยูที่จะทําการขีดฆาได ใหผูทรงตรา

สารหรือผูถือเอาประโยชนขีดฆาแทนได 
 

มาตรา ๑๐๘  ถาทําตราสารหลายลักษณะตามที่ระบุในบัญชีทายหมวดนี้บน
กระดาษแผนเดียวกัน หรือเปนฉบับเดียวกัน เชน เชาและกูยืมรวมกันไวหรือทําตราสารลักษณะ
เดียวกันหลายเรื่องบนกระดาษแผนเดียวกัน หรือเปนฉบับเดียวกัน เชน ขายของสิ่งหนึ่งใหแกคน
หนึ่ง และขายอีกส่ิงหนึ่งใหแกอีกคนหนึ่ง ซึ่งตามสภาพควรจะแยกกันตองปดแสตมปบริบูรณให
ครบทุกลักษณะหรือทุกเร่ือง โดยปดแสตมปบริบูรณเปนรายตราสารแยกไวใหปรากฏวาตราสาร
ใดอยูที่ใด และแสตมปดวงใดสําหรับตราสารลักษณะหรือเร่ืองใด 
 

มาตรา ๑๐๙  สัญญาใดเปนตราสารซึ่งเกิดขึ้นโดยมีหนังสือโตตอบกันและมิได
ปดแสตมปบริบูรณ ถาพิสูจนไดวาหนังสือฉบับหนึ่งฉบับใดที่จําเปนในการทําใหเกิดสัญญานั้นข้ึน 
ไดปดแสตมปครบจํานวนอากรและขีดฆาแสตมปแลว ใหถือวาสัญญานั้นไดปดแสตมปบริบูรณ
แลว 
 
                                                 

๒๕๖ มาตรา ๑๐๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๑๑๐  คูฉบับหรือคูฉีกแหงตราสารใด แมจะไดปดแสตมปสําหรับคูฉบับ
หรือคูฉีกนั้นตามอัตราในบัญชีทายหมวดนี้แลวก็ดี ถามิไดนําตราสารตนฉบับหรือพยานหลักฐาน
มาแสดงใหเปนที่พอใจวา ตราสารตนฉบับนั้นไดปดแสตมปบริบูรณแลว มิใหถือคูฉบับหรือคูฉีก
นั้นไดปดแสตมปบริบูรณจนกวาจะไดเสียอากรโดยปดแสตมปครบจํานวนอากรสําหรับตราสาร
ตนฉบับและขีดฆาแลว 
 

มาตรา ๑๑๑  ถาตราสารที่ตองเสียอากรไดทําข้ึนนอกสยาม ใหเปนหนาที่ของผู
ทรงตราสารคนแรกในสยามตองเสียอากรโดยปดแสตมปครบจํานวนอากรและขีดฆาภายใน ๓๐ 
วัน นับแตวันที่ไดรับตราสารนั้น ถาไมปฏิบัติตามนี้ใหถือวาเปนตราสารที่มิไดปดแสตมปบริบูรณ 

ถามิไดปฏิบัติตามความในวรรคกอน ผูทรงคนใดคนหนึ่งแหงตราสารตองเสีย
อากรโดยปดแสตมปครบจํานวนอากรและขีดฆากอน แลวจึงจะย่ืนตราสารเพื่อใหจายเงิน รับรอง 
สลักหลัง โอน หรือถือเอาประโยชนได 

ผูทรงตราสารคนใดไดตราสารตามความในมาตรานี้มาไวในครอบครองกอนพน
กําหนดเวลาที่กลาวไวในวรรค ๑ ผูทรงคนนั้นจะเสียอากรโดยปดแสตมปครบจํานวนอากรและขีด
ฆาก็ได โดยมีสิทธิไลเบี้ยจากผูทรงคนกอน ๆ 
 

มาตรา ๑๑๒  ถาตั๋วเงินที่ย่ืนใหชําระเงินมิไดปดแสตมปบริบูรณผูรับตั๋วจะเสีย
อากรโดยปดแสตมปครบจํานวนอากรและขีดฆา และใชสิทธิไลเบี้ยจากผูมีหนาที่เสียอากร หรือหัก
คาอากรจากเงินที่จะชําระก็ได 
 

สวน ๒ 
เบ็ดเตลด็ 

   
 

มาตรา ๑๑๓  ตราสารใดมิไดปดแสตมปบริบูรณ ผูมีหนาที่เสียอากรหรือผูทรง
ตราสารหรือผูถือเอาประโยชนชอบที่จะยื่นตราสารนั้นตอพนักงานเจาหนาที่เพ่ือขอเสียอากรได 
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับตราสารแลวใหอนุมัติใหเสียอากรภายในบังคับแหงบทบัญญัติตอไปนี้ 

๑.๒๕๗ ถาตราสารที่มิไดปดแสตมปบริบูรณนั้น เปนตราสารที่กระทําข้ึนใน
ประเทศไทย เมื่อผูขอเสียอากรไดย่ืนตราสารนั้นตอพนักงานเจาหนาที่เพ่ือเสียอากรภายใน ๑๕ 
วันนับแตวันตองปดแสตมปบริบูรณ ก็ใหอนุมัติใหเสียเพียงอากรตามอัตราในบัญชีทายหมวดนี้ 

๒. ถากรณีเปนอยางอ่ืน ก็ใหอนุมัติใหเสียอากร และใหเรียกเก็บเงินเพิ่มอากร
ดังตอไปนี้อีกดวย 

(ก) ถาปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วา ตราสารมิไดปดแสตมปบริบูรณเปนเวลา
                                                 

๒๕๗ มาตรา ๑๑๓ อนุมาตรา ๑. แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๔๘๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไมพนกําหนด ๙๐ วันนับแตวันตองปดแสตมปบริบูรณ ใหเรียกเก็บเงินเพิ่มอากรเปน ๒ เทา
จํานวนอากร หรือเปนเงิน ๔ บาทแลวแตอยางใดจะมากกวา 

(ข) ถาปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วา ตราสารมิไดปดแสตมปบริบูรณเปนเวลา
พนกําหนด ๙๐ วันนับแตวันตองปดแสตมปบริบูรณแลว ใหเรียกเก็บเงินเพิ่มอากรเปน ๕ เทา
จํานวนอากร หรือเปนเงิน ๑๐ บาทแลวแตอยางใดจะมากกวา 
 

มาตรา ๑๑๔๒๕๘  โดยการตรวจสอบตามความในมาตรา ๑๒๓ ก็ดีโดยการ
กลาวหาแจงความของบุคคลใด ไมวาจะเปนเจาพนักงานรัฐบาลหรือมิใชก็ดี ถาปรากฏวา 

(๑) มิไดมีการออกใบรับในกรณีที่ตองออกใบรับตามความในมาตรา ๑๐๕ หรือ
มาตรา ๑๐๖ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกเก็บเงินอากรจนครบ และเงินเพิ่มอากรอีกเปน
จํานวน ๖ เทาของเงินอากร หรือเปนเงิน ๒๕ บาท แลวแตอยางใดจะมากกวา 

(๒) ตราสารมิไดปดแสตมปบริบูรณโดย 
(ก) มิไดปดแสตมปเลย ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกเก็บเงินอากรจนครบ 

และเงินเพิ่มอากรอีกเปนจํานวน ๖ เทาของเงินอากรที่ตองเสีย หรือเปนเงิน ๒๕ บาท แลวแต
อยางใดจะมากกวา 

(ข) ปดแสตมปนอยกวาอากรที่ตองเสีย ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกเก็บ
เงินอากรจนครบ และเงินเพิ่มอีกเปนจํานวน ๖ เทาของเงินอากรที่ขาด หรือเปนเงิน ๒๕ บาท 
แลวแตอยางใดจะมากกวา 

(ค) ในกรณีอ่ืน ใหเจาพนักงานมีอํานาจเรียกเก็บเงินเพิ่มอากรเปนจํานวนหนึ่ง
เทาของเงินอากรที่ตองเสีย หรือเปนเงิน ๒๕ บาท แลวแตอยางใดจะมากกวา 

วรรคทาย๒๕๙ (ยกเลิก) 
 

มาตรา ๑๑๕๒๖๐  เงินอากรและเงินเพิ่มอากรที่กลาวในมาตรา ๑๑๓ และมาตรา 
๑๑๔ นั้น ใหพนักงานเจาหนาที่จัดการเรียกเก็บจากผูมีหนาที่เสียอากรกอน ถาไมไดเงินจากผูมี
หนาที่เสียอากร จึงใหจัดการเรียกเก็บจากผูทรงตราสารหรือผูถือเอาประโยชนแหงตราสารนั้น 

ผูถูกเรียกเก็บเงินอากรและเงินเพิ่มอากรตามความในวรรคกอนจะอุทธรณคําส่ัง
ก็ได ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณตามสวน ๒ หมวด ๒ ลักษณะ ๒ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
 
                                                 

๒๕๘ มาตรา ๑๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๒) พ.ศ.๒๔๙๗  

๒๕๙ มาตรา ๑๑๔ วรรคทาย ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ..๒๕๐๒ 

๒๖๐ มาตรา ๑๑๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๖) พ.ศ..๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๑๑๖๒๖๑  วิธีเสียเงินอากรและเงินเพิ่มอากรดังบัญญัติไวในมาตรา ๑๑๓ 
หรือมาตรา ๑๑๔ ใหเสียโดยวิธีชําระเปนตัวเงินตอพนักงานเจาหนาที่ เมื่อไดรับชําระเงินแลว ให
พนักงานเจาหนาที่ออกใบรับเงินและสลักหลังตราสาร หรือทําหลักฐานขึ้นในกรณีไมมีตราสาร 
ทั้งนี้ เพ่ือแสดงการรับเงินอากรและเงินเพิ่มอากรถามี ตลอดทั้งช่ือและตําบลที่อยูของผูเสียเงิน 
แลวลงชื่อพนักงานเจาหนาที่และวันเดือนปไวเปนสําคัญ 
 

มาตรา ๑๑๗๒๖๒  ตราสารหรือหลักฐานตามความในมาตรา ๑๑๖ ที่มีผูเสียอากร 
หรือเสียอากรและเงินเพิ่มอากรถามี ตามความในมาตรา ๑๑๓ หรือมาตรา ๑๑๔ แลว ใหถือวา
เปนตราสารที่ปดแสตมปบริบูรณ สวนเงินเพิ่มอากรที่เรียกเก็บใหถือเปนเงินอากร 
 

มาตรา ๑๑๘  ตราสารใดไมปดแสตมปบริบูรณ จะใชตนฉบับ คูฉบับคูฉีก หรือ
สําเนาตราสารนั้นเปนพยานหลักฐานในคดีแพงไมได จนกวาจะไดเสียอากรโดยปดแสตมปครบ
จํานวนตามอัตราในบัญชีทายหมวดนี้ และขีดฆาแลว แตทั้งนี้ไมเปนการเสื่อมสิทธิที่จะเรียกเงิน
เพ่ิมอากรตามมาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔ 
 

มาตรา ๑๑๙  ตราสารซึ่งเจาพนักงาน รัฐบาล หรือเทศบาลตองลงนามหรือรับรูก็
ดี ตราสารซึ่งตองทําตอหนาเจาพนักงานรัฐบาลหรือเทศบาลก็ดี ตราสารซึ่งตองใหเจาพนักงาน
รัฐบาลหรือเทศบาลลงบันทึกก็ดี หามมิใหเจาพนักงานลงนามรับรู ยอมใหทําหรือบันทึกไวจนกวา
จะไดเสียอากรโดยปดแสตมปครบจํานวนตามอัตราในบัญชีทายหมวดนี้และขีดฆาแลว แตทั้งนี้ไม
เปนการเสื่อมสิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มอากรตามมาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔ 
 

มาตรา ๑๒๐  ผูใดไดเสียอากรหรือคาเพ่ิมอากรโดยมิใชเปนผูมีหนาที่เสีย ผูนั้นมี
สิทธิไลเบี้ยเอาคาอากรหรือคาเพ่ิมอากรซึ่งตนไดเสียไปจากบุคคลผูมีหนาที่เสียได 
 

มาตรา ๑๒๑๒๖๓  ถาฝายที่ตองเสียอากรเปนรัฐบาล เจาพนักงานผูกระทํางานของ
รัฐบาลโดยหนาที่ บุคคลผูกระทําการในนามของรัฐบาล องคการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
สภากาชาดไทย วัดวาอาราม และองคการศาสนาใด ๆ ในราชอาณาจักรซึ่งเปนนิติบุคคล อากร
เปนอันไมตองเสีย แตขอยกเวนนี้มิใหใชแกองคการของรัฐบาลที่ใชทุนหรือทุนหมุนเวียนเพื่อ
ประกอบการพาณิชย หรือการพาณิชยซึ่งองคการบริหารราชการสวนทองถ่ินเปนผูจัดทํา 
                                                 

๒๖๑ มาตรา ๑๑๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๒๖๒ มาตรา ๑๑๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๒๖๓ มาตรา ๑๒๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๙) พ.ศ. ๒๕๐๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๑๒๒  ผูใดไดเสียคาอากรหรือคาเพ่ิมอากรเกินไปไมนอยกวา ๒ บาท 

สําหรับตราสารลักษณะเดียวหรือเร่ืองเดียว ผูนั้นชอบที่จะทําคํารองเปนหนังสือย่ืนตอพนักงาน
เจาหนาที่ เมื่ออธิบดีเห็นวาเกินไปจริง ก็ใหคืนคาอากรหรือคาเพ่ิมอากรที่เกินไปนั้นแกผูเสียอากร
ได แตคํารองที่กลาวนั้นตองย่ืนภายในเวลา ๖ เดือน นับแตวันเสียอากรหรือคาเพ่ิมอากร และตอง
ประกอบดวยคําช้ีแจงหรือเอกสารซึ่งพนักงานเจาหนาที่หรืออธิบดีเห็นควรใหย่ืนสนับสนุนคํารอง 
 

มาตรา ๑๒๓๒๖๔  เมื่อมีเหตุสมควร พนักงานเจาหนาที่หรือนายตรวจมีอํานาจเขา
ไปในสถานการคาหรือสถานที่ที่เก่ียวของระหวางพระอาทิตยข้ึน และพระอาทิตยตก หรือในเวลาที่
เปดทําการของสถานการคาหรือสถานที่นั้นเพื่อทําการตรวจสอบตราสารวาไดปดแสตมปบริบูรณ
ตามความในมาตรา ๑๐๔ หรือไม หรือทําการตรวจสอบเพื่อทราบวาไดออกใบรับตามความใน
มาตรา ๑๐๕  มาตรา ๑๐๖ หรือทําหรือเก็บตนขั้ว สําเนาใบรับ ใบรับตามความในมาตรา ๑๐๕ 
ทวิ หรือทําหรือเก็บบันทึกตามความในมาตรา ๑๐๕ ตรี หรือไมกับมีอํานาจเรียกและยึดตราสาร 
หรือเอกสาร และออกหมายเรียกตัวผูมีหนาที่เสียอากร ผูทรงตราสาร หรือผูถือเอาประโยชนแหง
ตราสาร และพยานหลักฐานอื่นอันควรแกเร่ืองมาไตสวนได 
 

มาตรา ๑๒๓ ทวิ๒๖๕  เพ่ือใหการเสียอากรในหมวดนี้เปนไปโดยรัดกุมใหอธิบดี
โดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดวิธีการใหผูมีหนาที่เสียอากรปฏิบัติการกําหนดวิธีการเชนวานี้
เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

เพ่ือความสะดวกของผูมีหนาที่เสียอากร การปฏิบัติในการขีดฆาตามความใน
มาตรา ๑๐๓ หรือการปฏิบัติตามความในมาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๕ ทวิ มาตรา ๑๐๕ ตรี และ
มาตรา ๑๐๕ จัตวา นั้น อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดวิธีการใหปฏิบัติเปนอยางอ่ืน
หรือจะยกเวนไมใหตองปฏิบัติก็ได 
 

มาตรา ๑๒๓ ตรี๒๖๖  ถาพนักงานเจาหนาที่มีเหตุอันควรเชื่อวาจํานวนเงินที่แสดง
ไวในใบรับตามลักษณะแหงตราสาร ๒๘. (ข) และ (ค) แหงบัญชีอัตราอากรแสตมปต่ําไป 
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจกําหนดจํานวนเงินที่แสดงไวในใบรับนั้นตามจํานวนเงินที่สมควรไดรับ
ตามปกติ และใหผูออกใบรับมีหนาที่เสียคาอากรจากจํานวนเงินที่กําหนดนั้น 

ผูออกใบรับซึ่งถูกกําหนดจํานวนเงินตามวรรคหนึ่ง จะอุทธรณการกําหนดจํานวน
                                                 

๒๖๔ มาตรา ๑๒๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๒๖๕ มาตรา ๑๒๓ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๔๙๗ 

๒๖๖ มาตรา ๑๒๓ ตรี เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เงินนั้นก็ได ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณตามสวน ๒ หมวด ๒ ลักษณะ ๒ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
 

สวน ๓ 
บทลงโทษ 

   
 

มาตรา ๑๒๔๒๖๗  ผูใดมีหนาที่เสียอากร หรือขีดฆาแสตมป เพิกเฉยหรือปฏิเสธ
ไมเสียอากร หรือไมขีดฆาแสตมป ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 

มาตรา ๑๒๕๒๖๘  ผูใดออกใบรับไมถึง ๑๐ บาท สําหรับมูลคาตั้งแต ๑๐ บาทขึ้น
ไป หรือแบงแยกมูลคาที่ไดรับชําระนั้น เพ่ือหลีกเล่ียงการเสียอากรก็ดี จงใจกระทําหรือทําตราสาร
ใหผิดความจริง เพ่ือหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงหมวดนี้ก็ดี มีความผิดตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองรอยบาท 
 

มาตรา ๑๒๖๒๖๙  ผูใดจงใจลงวันเดือนปที่ขีดฆาแสตมปเปนเท็จตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหารอยบาท หรือจําคุกไมเกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 

มาตรา ๑๒๗๒๗๐  ผูใดไมทําหรือไมเก็บบันทึกตามมาตรา ๑๐๕ ตรี หรือไมออก
ใบรับใหในทันทีที่ถูกเรียกรองตามมาตรา ๑๐๖ หรือออกใบรับซึ่งไมปดแสตมปตามจาํนวนอากรที่
ตองเสีย ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 

มาตรา ๑๒๗ ทวิ๒๗๑  ผูใดโดยตนเองหรือโดยสมคบกับผูอ่ืนทําใหไมมีการออก
ใบรับ หรือไมออกใบรับใหในทันทีที่รับเงินหรือรับชําระราคาตามมาตรา ๑๐๕ หรือออกใบรับเปน
จํานวนเงินนอยกวาที่รับเงินหรือรับชําระราคาจริง ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท หรือ
                                                 

๒๖๗
 มาตรา ๑๒๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๑๖) พ.ศ..๒๕๐๒ 
๒๖๘ มาตรา ๑๒๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๒๖๙ มาตรา ๑๒๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๑๖) พ.ศ..๒๕๐๒ 
๒๗๐ มาตรา ๑๒๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๑๖) พ.ศ..๒๕๐๒ 
๒๗๑ มาตรา ๑๒๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) 

พ.ศ..๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 

มาตรา ๑๒๘๒๗๒  ผูใดโดยรูอยูแลวไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่
หรือนายตรวจในการปฏิบัติตามหนาที่ หรือโดยรูอยูแลวหรือจงใจไมปฏิบัติตามคําเรียก หรือไม
ยอมใหยึดตราสารหรือเอกสาร หรือไมปฏิบัติตามหมายของพนักงานเจาหนาที่หรือนายตรวจตาม
ความในมาตรา ๑๒๑ หรือไมยอมตอบคําถามเมื่อซักถาม หรือฝาฝนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๕ ทวิ
มาตรา ๑๐๕ จัตวา หรือมาตรา ๑๒๓ ทวิ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 

มาตรา ๑๒๙๒๗๓  ผูใดโดยเจตนาทุจริตมีแสตมปซึ่งรูอยูวาเปนแสตมปปลอมก็ดี 
หรือคาแสตมปที่ใชแลว หรือที่มีกฎกระทรวงประกาศใหเลิกใชเสียแลวก็ดี ผูนั้นมีความผิดตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท หรือจําคุกไมเกินสามป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 
 

                                                 
๒๗๒ มาตรา ๑๒๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๑๒) พ.ศ.๒๔๙๗ 
๒๗๓ มาตรา ๑๒๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ.๒๔๘๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๗
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีอัตราอากรแสตมป 
 

ลักษณะแหงตราสาร 
คาอากร
แสตมป 

ผูที่ตองเสียอากร ผูที่ตองขีดฆา
แสตมป 

๑๒๗๔. เชาที่ดิน โรงเรือน ส่ิงปลูกสรางอยาง
อ่ืนหรือแพ  

ทุกจํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษ
ของ ๑,๐๐๐ บาท แหงคาเชาหรือเงินกิน
เปลา หรือทั้งสองอยางรวมกันตลอดอายุการ
เชา ๑ บาท ผูใหเชา ผูเชา 

หมายเหตุ 
(๑) ถาสัญญาเชามิไดกําหนดอายุการ

เชา ใหถือวามีกําหนด ๓ ป 
(๒) ถาสัญญาเชาฉบับใดครบกําหนด

อายุการเชาหรือครบกําหนด ๓ ป ตาม (๑) 
แลว ผูเชายังคงครองทรัพยสินอยูและผูให
เชา รูความนั้นแลวไมทักทวง ทั้งมิไดทํา
สัญญาใหม ใหถือวาสัญญาเชาเดิมนั้นได
เร่ิมทํากันใหมโดยไมมีกําหนดอายุการเชา 
และตองเสียอากรภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ถือวาเร่ิมทําสัญญาใหมนั้น 

ยกเวนไมตองเสียอากร 
เชาทรัพยสินใชในการทํานา ไร สวน    

๒๒๗๕. โอนใบหุน ใบหุนกู พันธบัตรและ
ใบรับรองหนี้ ซึ่งบริษัท สมาคม คณะบุคคล
หรือองคการใด ๆ เปนผูออก 

คิดตามราคาหุนที่ ชําระแลวหรือตาม
ราคาในตราสารแลวแตอยางใดจะมากกวา
ทุกจํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษของ 
๑,๐๐๐ บาท ๑ บาท ผูโอน ผูรับโอน 

ยกเวนไมตองเสียอากร    

                                                 
๒๗๔ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๑. แกไขเพ่ิมเติมโดยพระ

ราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๒๗๕ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๒. แกไขเพ่ิมเติมโดยพระ

ราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะแหงตราสาร 
คาอากร
แสตมป 

ผูที่ตองเสียอากร ผูที่ตองขีดฆา
แสตมป 

(ก) โอนพนัธบัตรของรัฐบาลไทย  
(ข) โอนใบหุน ใบหุนกู และใบรับรอง

หนี้ซึ่งสหกรณหรือธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตรเปนผูออก 
๓๒๗๖. เชาซื้อทรัพยสิน 

ทุกจํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษ
ของ ๑,๐๐๐ บาท แหงราคาทั้งหมด ๑ บาท ผูใหเชา ผูเชา 

ยกเวนไมตองเสียอากร 
เชาซื้อทรัพยสินใชในการทํานา ไร สวน     

๔๒๗๗. จางทําของ  
ทุกจํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาทหรือเศษของ 

๑,๐๐๐ บาท แหงสินจางที่กําหนดไว ๑ บาท ผูรับจาง ผูรับจาง 
หมายเหตุ 
(๑) ถาในเวลากระทําสัญญาจางทําของ 

ไมทราบจํานวนสินจางวาเปนราคาใด ให
ประมาณจํานวนสินจางตามสมควรแลวเสีย
อากรตามจํานวนจางที่ประมาณนั้น 

(๒) ถามีการรับเงินสินจางเปนคราว ๆ 
และอากรที่เสียไวเดิมยังไมครบ ใหเสียอากร
เพ่ิมเติมใหครบตามจํานวนที่ตองเสียทุกครั้ง
ในทันทีที่มีการรับเงิน 

(๓) เมื่อการรับจางทําของไดส้ินสุดลง
แลว และปรากฏวาไดเสียอากรเกินไป ใหขอ
คืนตามมาตรา ๑๒๒ ได    

ยกเวนไมตองเสียอากร 
สัญญาที่ทําข้ึนนอกประเทศไทยและการ

ปฏิบัติตามขอสัญญานั้นมิไดทําในประเทศ
ไทย    
    
                                                 

๒๗๖ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๓. แกไขเพ่ิมเติมโดยพระ
ราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒๗๗ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๔. แกไขเพ่ิมเติมโดยพระ
ราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะแหงตราสาร 
คาอากร
แสตมป 

ผูที่ตองเสียอากร ผูที่ตองขีดฆา
แสตมป 

๕๒๗๘. กูยืมเงิน หรือการตกลงใหเบิกเงินเกิน
บัญชีจากธนาคาร 

ทุกจํานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท หรือเศษ
ของ ๒,๐๐๐ บาท แหงยอดเงินใหกูยืมหรือ
ตกลงใหเบิกเงินเกินบัญช ี ๑ บาท ผูใหกู ผูกู 

คาอากรตามลักษณะแหงตราสารนี้ เมื่อ
คํานวณแลวถาเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ใหเสีย 
๑๐,๐๐๐ บาท    

ยกเวนไมตองเสียอากร 
การกูยืมเงินซึ่งสมาชิกกูยืมจากสหกรณ

ห รือสหกรณ กู ยืมจากสหกรณห รือจาก
ธนาค า ร เพื่ อ ก า ร เ กษตรและสหกรณ
การเกษตร    
๖๒๗๙. กรมธรรมประกันภัย 

(ก) กรมธรรมประกันวินาศภัยทุก ๒๕๐ 
บาท หรือเศษของ ๒๕๐  บาท แหงเบี้ย
ประกันภัย ๑ บาท ผูรับประกันภยั ผูรับประกันภยั 

(ข) กรมธรรมประกันชีวิต ทุก ๒,๐๐๐ 
บาท หรือเศษของ ๒,๐๐๐ บาท แหงจํานวน
เงินที่เอาประกันภัย ๑ บาท ผูรับประกันภยั ผูรับประกันภยั 

(ค) กรมธรรมประกันภัยอื่น  ๆทุก 
๒,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๒,๐๐๐ บาท 
แหงจํานวนเงินที่เอาประกันภัย ๑ บาท ผูรับประกันภยั ผูรับประกันภยั 

(ง) กรมธรรมเงินป ทุก ๒,๐๐๐ บาท 
หรือเศษของ ๒,๐๐๐ บาท แหงตนทุนเงินป
นั้น  หรือถ าไมปรากฏตนทุน  ใหคิดทุก 
๒,๐๐๐ บาทหรือเศษของ ๒,๐๐๐ บาท แหง 
๓๓ ๑/๓ ของรายไดประจําป ๑ บาท ผูรับประกันภยั ผูรับประกันภยั 

(จ )  กรมธ ร รม ป ร ะกั นภั ย ซึ่ ง ผู รั บ ๑ บาท ผูรับประกันภยั ผูรับประกันภยั 
                                                 

๒๗๘ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๕. แกไขเพ่ิมเติมโดยพระ
ราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๒๗๙ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๖. แกไขเพ่ิมเติมโดยพระ
ราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะแหงตราสาร 
คาอากร
แสตมป 

ผูที่ตองเสียอากร ผูที่ตองขีดฆา
แสตมป 

ประกันภัยนําไปใหผูอ่ืนประกันอีกตอหนึ่ง 
(ฉ) บนัทึกการตออายุกรมธรรม

ประกันภัยเดมิ 
ก่ึงอัตราซึ่ง
เรียกเก็บ
สําหรับ
กรมธรรม
เดิม 

ผูรับประกันภยั ผูรับประกันภยั 

ยกเวนไมตองเสียอากร 
(ก) การประกันภัยสัตวพาหนะซึ่งใชใน

การเกษตรกรรม 
(ข) บันทึกประกันภัยหรือกรมธรรม

ประกั นภั ยชั่ วคราว  ซึ่ ง รับรองจะออก
กรมธรรมประกันภัยตัวจริง แตถาผูทรงจะ
เรียกรองเอาสิทธิอยางอ่ืนนอกจากใหสงมอบ
กรมธรรมประกันภัยตัวจริงแลวตองปด
แสตมปเสียกอน เชนเดียวกับที่จะตองปด
สําหรับประกันภัยตัวจริง    
๗๒๘๐. ใบมอบอํานาจ คือ ใบตั้งตัวแทน ซึ่ง
มิไดกระทําในรูปลักษณะตราสารสัญญา 
รวมทั้งใบตั้งอนุญาโตตุลาการ 

(ก) มอบอํานาจใหบุคคลคนเดียว หรือ
หลายคนกระทําการครั้งเดียว ๑๐ บาท ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอาํนาจ 

(ข) มอบอํานาจใหบุคคลคนเดียว หรือ
หลายคนรวมกระทําการมากกวาครั้งเดียว ๓๐ บาท ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอาํนาจ 

(ค) มอบอํานาจใหกระทําการมากกวา
ครั้งเดียว โดยใหบุคคลหลายคน ตางคนตาง
กระทํากิจการแยกกันไดคิดตามรายตัวบุคคล
ที่รับมอบคนละ ๓๐ บาท ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอาํนาจ 

หมายเหตุ 
ถาผูมอบอํานาจมีหลายคน แตมิไดเปน

ผูมีอํานาจรวมกันแลวมอบอํานาจในตราสาร    

                                                 
๒๘๐ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๗. แกไขเพิ่มเติมโดยพระ

ราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะแหงตราสาร 
คาอากร
แสตมป 

ผูที่ตองเสียอากร ผูที่ตองขีดฆา
แสตมป 

ฉบับเดียวกัน ตองคิดตามรายตัวบุคคลผู
มอบคนหนึ่งเปนเรื่องหนึ่งตามมาตรา ๑๐๘ 

ยกเวนไมตองเสียอากร 
(๑) ใบแตงทนายและใบมอบอํานาจซึ่ง

ทนายความใหแกเสมียนของตนเพื่อเปน
ตัวแทนดําเนินคดีในศาล 

(๒) ใบมอบอํานาจให โอน  หรือให
กระทําการใด ๆ เก่ียวดวยสัตวพาหนะตาม
กฎหมายวาดวยสัตวพาหนะ 

(๓) ใบมอบอํานาจใหรับเงินหรือส่ิงของ
แทน 

(๔) ใบมอบอํานาจซึ่งสหกรณเปนผูมอบ 
และใบมอบอํานาจตั้งสหกรณเปนตัวแทน
จั ด ก า ร ใ ห ส ห ก ร ณ ไ ด รั บ สิ ท ธิ ใ น
อสังหาริมทรัพย    
๘๒๘๑. ใบมอบฉนัทะสําหรับใหลงมติในที่
ประชุมของบริษัท 

(ก) มอบฉันทะสําหรับการประชุมครั้ง
เดียว ๒๐ บาท ผูมอบฉันทะ ผูมอบฉันทะ 

(ข) มอบฉันทะสําหรับการประชุมกวา
ครั้งเดียว ๑๐๐ บาท ผูมอบฉันทะ ผูมอบฉันทะ 
๙๒๘๒. (๑) ตั๋วแลกเงินหรือตราสารทํานอง
เดียวกับที่ใชอยางตั๋วแลกเงิน ฉบับละ ๓ บาท ผูส่ังจาย ผูส่ังจาย 

(๒) ตั๋วสัญญาใชเงินหรือตราสารทํานอง
เดียวกับที่ใชอยางตั๋วสัญญาใชเงิน ฉบับละ ๓ บาท ผูออกตั๋ว ผูออกตั๋ว 

ยกเวนไมตองเสียอากร 
ถาตั๋วออกเปนสํารับและฉบับแรกใน

สํารับนั้นปดแสตมปบริบูรณแลว ฉบับอื่น ๆ 
ไมตองปดอีก แตตองสลักหลังฉบับนั้น ๆ ไว    
                                                 

๒๘๑ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๘. แกไขเพ่ิมเติมโดยพระ
ราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๒๘๒ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๙. แกไขเพ่ิมเติมโดยพระ
ราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะแหงตราสาร 
คาอากร
แสตมป 

ผูที่ตองเสียอากร ผูที่ตองขีดฆา
แสตมป 

วา ไดเสียอากรแลว 
๑๐๒๘๓. บิลออฟเลดิง ๒ บาท ผูกระทําตราสาร ผูกระทําตราสาร 

หมายเหตุ 
ถาออกเปนสํารับ ใหปดแสตมปตาม

อัตราทุกฉบับ    
๑๑๒๘๔.  (๑)๒๘๕ ใบหุนหรือใบหุนกูห รือ
ใบรับรองหนี้ของบริษัท สมาคม คณะบุคคล 
หรือองคการใด ๆ ๕ บาท ผูทรงตราสาร ผูทรงตราสาร 

(๒) พันธบัตรของรัฐบาลใดๆ ที่ขายใน
ประเทศไทย  

ทุกจํานวนเงิน ๑๐๐ บาท หรือเศษของ 
๑๐๐ บาท ๑ บาท ผูทรงตราสาร ผูทรงตราสาร 

ยกเวนไมตองเสียอากร    
ใบหุน ใบหุนกู หรือใบรับรองหนี้ของ

สหกรณ    
๑๒๒๘๖. เช็ค หรือหนังสือคําส่ังใด ๆ ซึ่งใช
แทนเช็ค ฉบับละ ๓ บาท ผูส่ังจาย ผูส่ังจาย 
๑๓๒๘๗. ใบรับฝากเงินประเภทประจําของ
ธนาคาร โดยมีดอกเบี้ย ๕ บาท ผูรับฝาก ผูรับฝาก 
๑๔๒๘๘. เลตเตอรออฟเครดิต 

(ก) ออกในประเทศไทย ๒๐ บาท ผูออกตราสาร ผูออกตราสาร 

                                                 
๒๘๓ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๑๐. แกไขเพ่ิมเติมโดยพระ

ราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๒๘๔ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๑๑ แกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
๒๘๕ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๑๑. (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๒๘๖ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๑๒. แกไขเพิ่มเติมโดยพระ

ราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๒๘๗ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๑๓. แกไขเพ่ิมเติมโดยพระ

ราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๒๘๘ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๑๔. แกไขเพิ่มเติมโดยพระ

ราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะแหงตราสาร 
คาอากร
แสตมป 

ผูที่ตองเสียอากร ผูที่ตองขีดฆา
แสตมป 

- เงินต่ํากวา ๑๐,๐๐๐ บาท 
- เงินตั้งแต ๑๐,๐๐๐ บาท ๓๐ บาท ผูออกตราสาร ผูออกตราสาร 

(ข) ออกในตางประเทศและใหชําระเงิน
ในประเทศไทยคราวละ ๒๐ บาท 

ผูทรงคนแรกใน
ประเทศไทย 

ผูทรงคนแรกใน
ประเทศไทย 

หมายเหตุ 
ตราสารเลตเตอรออฟเครดิตที่ออกใน

ประเทศไทยและใหชําระเงินในตางประเทศ 
ตองทําสําเนาเก็บไวในประเทศไทย สวนการ
เสียอากรใหปดแสตมปบริบูรณ เฉพาะใน
ฉบับสําเนาดังกลาวนั้น    
๑๕๒๘๙. เช็คสําหรับผูเดนิทาง 

(ก) ออกในประเทศไทย ฉบับละ ๓ บาท ผูออกเช็ค ผูออกเช็ค 
(ข) ออกในตางประเทศ แตใหชําระใน

ประเทศไทย ฉบับละ| ๓ บาท 
ผูทรงคนแรกใน
ประเทศไทย 

ผูทรงคนแรกใน
ประเทศไทย 

๑๖๒๙๐. ใบรับของ ซึ่งออกใหเนื่องในกิจการ
รับขนสงสินคาโดยทางน้ํา ทางบก และทาง
อากาศ คือ ตราสารซึ่งลงลายมือช่ือพนักงาน
หรือนายสินคาของยานพาหนะรับขนสง ซึ่ง
ออกรับของดังระบุไวในใบรับนั้น เมื่อไมได
ออกบิลออฟเลดิง ฉบับละ ๑ บาท ผูออกใบรับ ผูออกใบรับ 

หมายเหตุ 
ถาออกเปนสํารับใหปดแสตมปตาม

อัตราทุกฉบับ    
๑๗๒๙๑. ค้ําประกัน 

(ก) สําหรับกรณีที่มิไดจํากัดจํานวนเงิน
ไว ๑๐ บาท ผูค้ําประกัน ผูค้ําประกัน 

(ข) สําหรับจํานวนเงินไมเกิน ๑,๐๐๐ ๑ บาท ผูค้ําประกัน ผูค้ําประกัน 

                                                 
๒๘๙ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๑๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระ

ราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๒๙๐ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๑๖. แกไขเพ่ิมเติมโดยพระ

ราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๒๙๑ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๑๗. แกไขเพ่ิมเติมโดยพระ

ราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะแหงตราสาร 
คาอากร
แสตมป 

ผูที่ตองเสียอากร ผูที่ตองขีดฆา
แสตมป 

บาท 
(ค) สําหรับจํานวนเงินเกิน ๑,๐๐๐ บาท 

แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๕ บาท ผูค้ําประกัน ผูค้ําประกัน 
ง) สําหรับจํานวนเงินเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ข้ึนไป ๑๐ บาท ผูค้ําประกัน ผูค้ําประกัน 
ยกเวนไมตองเสียอากร 
(ก) ค้ําประกันหนี้เนื่องแตการที่รัฐบาล

ใหราษฎรกูยืมหรือยืมเพื่อการบริโภคหรือ
การเกษตรกรรม 

(ข) ค้ําประกนัหนี้เนื่องแตการที่สหกรณ
ใหสมาชิกกูยืมหรือยืม    
๑๘๒๙๒. จํานาํ  

จํานวนหนี้ทุก ๒,๐๐๐ บาท หรือเศษ
ของ ๒,๐๐๐ บาท ๑ บาท ผูรับจํานํา ผูรับจํานํา 

ถาการจํานํามไิดจาํกัดจํานวนหนี้ไว ๑ บาท ผูรับจํานํา ผูรับจํานํา 
ยกเวนไมตองเสียอากร 
(ก) ตั๋วจํานําของโรงรับจํานําที่ได รับ

อนุญาตตามกฎหมาย 
(ข) จํานํ า อันเกี่ ยวกับกู ยืมซึ่ งไดปด

แสตมปบริบูรณแลวตามขอ ๕    
๑๙๒๙๓. ใบรับของคลังสินคา ๑ บาท นายคลังสินคา นายคลังสินคา 
๒๐๒๙๔. คําส่ังใหสงมอบของ คือ ตราสารซึ่ง
บุคคลผูปรากฏชื่อในตราสารนั้นหรือซึ่ ง
บุคคลผูนั้นตราชื่อไว หรือผูทรงสิทธิที่จะรับ
มอบสินคา อันอยู ในอูห รือเมืองทาหรือ
คลังสินคา ซึ่งรับเก็บหรือรับฝากโดยเรียก
เก็บคาเชาหรือรับสินคาอันอยูที่ทาสินคา โดย ๑ บาท ผูออกคําส่ัง ผูออกคําส่ัง 
                                                 

๒๙๒ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๑๘. แกไขเพ่ิมเติมโดยพระ
ราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒๙๓ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๑๙. แกไขเพ่ิมเติมโดยพระ
ราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒๙๔ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๒๐. แกไขเพ่ิมเติมโดยพระ
ราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะแหงตราสาร 
คาอากร
แสตมป 

ผูที่ตองเสียอากร ผูที่ตองขีดฆา
แสตมป 

ที่เจาของลงลายมือช่ือหรือมีผูอ่ืนลงลายมือ
ช่ือแทนในเมื่อขายหรือโอนทรัพยสินอัน
ปรากฏในตราสารนั้น 
๒๑๒๙๕. ตัวแทน 

(ก) มอบอํานาจเฉพาะการ ๑๐ บาท ตัวการ ตัวการ 
(ข) มอบอํานาจทั่วไป ๓๐ บาท ตัวการ ตัวการ 
ยกเวนไมตองเสียอากร 
การตั้ งตั วแทนในกรณีสหกรณ เปน

ตัวการ    
๒๒๒๙๖. การชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 

(ก) ในกรณีซึ่งพิพาทกันดวยจํานวนเงิน
หรือราคาทุกจํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือ
เศษของ ๑,๐๐๐ บาท ๑ บาท อนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการ

(ข) ในกรณีอ่ืนซึ่งไมกลาวถึงจํานวนเงิน
หรือราคา ๑๐ บาท อนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการ

๒๓๒๙๗. คูฉบับหรือคูฉีกแหงตราสาร 
คือ ตราสารซึ่งมีขอความอยางเดียวกัน

กับตนฉบับหรือตนสัญญาและผูกระทําตรา
สารไดลงลายมือช่ือไวอยางเดียวกับตนฉบับ 

 

(๑) ถาไมมี
บุคคลอีกฝาย
หนึ่งเปนคูสัญญา
คนที่เสียอากร
สําหรับตนฉบบั
เปนผูเสีย  

(ก) ถาตนฉบบัเสียอากรไมเกิน ๕ บาท ๑ บาท (๒) ถามีบคุคล
อีกฝายหนึ่งเปน
คูสัญญา บุคคล
อีกฝายหนึ่งนัน้
ตองเปนผูเสีย
อากร 

คนเดียวกบัผูขีด
ฆาตนฉบับ 

                                                 
๒๙๕ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๒๑. แกไขเพิ่มเติมโดยพระ

ราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๒๙๖ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๒๒. แกไขเพ่ิมเติมโดยพระ

ราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๒๙๗ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๒๓. แกไขเพ่ิมเติมโดยพระ

ราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะแหงตราสาร 
คาอากร
แสตมป 

ผูที่ตองเสียอากร ผูที่ตองขีดฆา
แสตมป 

(ข) ถาเกิน ๕ บาท ๕ บาท   
ยกเวนไมตองเสียอากร 
ถาฝายที่ตองเสียอากรเปนสหกรณ    

๒๔๒๙๘. หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทจํากัด
ที่สงตอนายทะเบียน ๒๐๐ บาท ผูเร่ิมกอการ ผูเร่ิมกอการ 
๒๕๒๙๙. ขอบังคับของบริษัทจํากัดที่สงตอ
นายทะเบียน ๒๐๐ บาท กรรมการ กรรมการ 
๒๖๓๐๐. ขอบังคับใหมหรือสําเนาหนังสือ
บริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัทจํากัด
ซึ่งเปล่ียนแปลงใหม ที่สงตอนายทะเบียน ๕๐ บาท กรรมการ กรรมการ 
๒๗๓๐๑. หนังสือสัญญาหางหุนสวน 

(ก) หนังสือสัญญาจัดตั้งหางหุนสวน ๑๐๐ บาท ผูเปนหุนสวน ผูเปนหุนสวน 
(ข) หนังสือสัญญาทีแ่กไขสญัญาจัดตั้ง

หางหุนสวน ๕๐ บาท ผูเปนหุนสวน ผูเปนหุนสวน 
๒๘๓๐๒. ใบรับ เฉพาะตามที่ระบุตอไปนี ้

(ก) ใบรับรางวัลสลากกินแบ งของ
รัฐบาล 

(ข) ใบรับสําหรับการโอน หรือกอตั้ง
สิทธิใด ๆ เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยในเมื่อ
นิติกรรมที่เปนเหตุใหออกใบรับนั้นมีการจด
ทะเบียนตามกฎหมาย 

(ค) ใบรับสําหรับการขาย ขายฝาก ให
เชาซื้อ หรือโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะ ทั้งนี้ ๑ บาท ผูออกใบรับ ผูออกใบรับ 

                                                 
๒๙๘ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๒๔. แกไขเพ่ิมเติมโดยพระ

ราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๒๙๙ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๒๕. แกไขเพ่ิมเติมโดยพระ

ราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๓๐๐ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๒๖. แกไขเพ่ิมเติมโดยพระ

ราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๓๐๑ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๒๗. แกไขเพ่ิมเติมโดยพระ

ราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๓๐๒ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๒๘. แกไขเพ่ิมเติมโดยพระ

ราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๗
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะแหงตราสาร 
คาอากร
แสตมป 

ผูที่ตองเสียอากร ผูที่ตองขีดฆา
แสตมป 

เฉพาะยานพาหนะซึ่งมีการจดทะเบียนตาม
กฎหมายวาดวยยานพาหนะนั้น ๆ  

ถาใบรับตาม (ก) (ข) หรือ (ค) มี
จํานวนเงินตั้งแต ๒๐๐ บาทขึ้นไปทุก ๒๐๐ 
บาท หรือเศษของ ๒๐๐ บาท 

ยกเวนไมตองเสียอากร๓๐๓ 
ใบรับ สําหรับจํานวนเงินที่ผูรับตองเสีย

ภาษีมูลคาเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ    
๒๙๓๐๔ (ยกเลิก)    
๓๐๓๐๕ (ยกเลิก)    
 
 

หมวด ๗ 
อากรมหรสพ 

   
 

มาตรา ๑๓๐ ถึง มาตรา ๑๔๓  และบญัชีอัตราอากรมหรสพ๓๐๖ (ยกเลิก)  
 

ลักษณะ ๓ 
ภาษีบาํรุงทองที่ 
   

 
มาตรา ๑๔๔ ถึงมาตรา ๑๖๖๓๐๗ (ยกเลิก) 

                                                 
๓๐๓ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๒๘. “ยกเวนไมตองเสีย

อากร” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓๐๔.บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๒๙ ยกเลิกโดยพระราช

กําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙ 
๓๐๕ บัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด ๖ ลักษณะแหงตราสาร ๓๐.ยกเลิกโดยพระราช

กําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙ 
๓๐๖ หมวด ๗ ลักษณะ ๒ อากรมหรสพ ตั้งแตมาตรา ๑๓๐ ถึงมาตรา ๑๔๓ และบัญชีอัตรา

อากรมหรสพ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๗ 
๓๐๗ ลักษณะ ๓ ภาษีบํารุงทองท่ี มาตรา ๑๔๔ ถึงมาตรา ๑๖๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ

ภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ.๒๕๐๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ลักษณะ ๔ 

เงินชวยการประถมศึกษา 
   

 
มาตรา ๑๖๗ ถึงมาตรา ๑๗๙๓๐๘ (ยกเลิกโดยโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม

ประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔) 
 

ลักษณะ ๔ 
ภาษีการซื้อโภคภัณฑ 

   
 
มาตรา ๑๖๕ ถึงมาตรา ๑๙๓๓๐๙ (เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม

ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ และยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔) 
 

ลักษณะ ๕ 
ภาษีการซื้อขาว 

   
 

มาตรา ๑๘๐ ถึงมาตรา ๒๑๒๓๑๐ (ยกเลิก)  
 

ลักษณะ ๖ 
ภาษีการซื้อน้าํตาล 
   

 
มาตรา ๒๑๓ ถึงมาตรา ๒๔๗๓๑๑ (ยกเลิก) 

                                                 
๓๐๘ หมวด ๗ ลักษณะ ๔ เงินชวยการประถมศึกษา ตั้งแตมาตรา ๑๖๗ ถึงมาตรา ๑๗๙ 

ยกเลิกโดยโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
๓๐๙ หมวด ๗ ลักษณะ ๔ ภาษีการซื้อโภคภัณฑ ตั้งแตมาตรา ๑๖๕ ถึงมาตรา ๑๙๓ ยกเลิก

โดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๓๑๐ หมวด ๗ ลักษณะ ๕ ภาษีการซื้อขาว ตั้งแตมาตรา ๑๘๐ ถึงมาตรา ๒๑๒ ยกเลิกโดย

พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๓๑๑ หมวด ๗ ลักษณะ ๖ ภาษีการซื้อน้ําตาล ตั้งแตมาตรา ๒๑๓ ถึงมาตรา ๒๔๗ ยกเลิกโดย

พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ลักษณะ ๗ 

ภาษีโรงแรมภตัตาคาร 
   

 
มาตรา ๒๔๘ ถึงมาตรา ๒๖๒๓๑๒ (ยกเลิก) 

 

                                                 
๓๑๒ หมวด ๗ ลักษณะ ๗ ภาษีโรงแรมภัตตาคาร ตั้งแตมาตรา ๒๔๘ ถึงมาตรา ๒๖๒ ยกเลิก

โดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๒๓๑๓ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓๓๑๔ 

 
มาตรา ๑๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕๓๑๕ 
 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๕๓๑๖ 
 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๔๘๙๓๑๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันและเวลาประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) บทบัญญัติมาตรา ๓ ถึงมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๙ ใหใช
สําหรับการจัดเก็บภาษีเงินได ซึ่งพึงประเมินเรียกเก็บในป พ.ศ. ๒๔๙๐ เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๒๐ ถึงมาตรา ๒๒ ใหใชสําหรับการจัดเก็บภาษีโรงคา ซึ่ง
พึงประเมินเรียกเก็บในป พ.ศ. ๒๔๙๐ เปนตนไป 

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ ใหใชสําหรับการจัดเก็บภาษีการ
ธนาคาร การเครดิตฟองซิเอร การออมสิน และการประกันภัย ซึ่งพึงประเมินเรียกเก็บในป พ.ศ. 
๒๔๙๐ เปนตนไป 

(๔) บทบัญญัติมาตรา ๓๐ (๑) และ (๒) ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๔๙๐ เปนตนไป 

(๕) บทบัญญัติตั้งแตมาตรา ๓๑ ถึงมาตรา ๓๕ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ เปนตนไป 

(๖) บทบัญญัติมาตรา ๓๖ ใหใชสําหรับการจัดเก็บเงินชวยการประถมศึกษา

                                                 
๓๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๖/-/หนา ๑๔๔๖/๖ พฤศจิกายน ๒๔๘๒ 
๓๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๘/-/หนา ๔/๑ มกราคม ๒๔๘๔ 
๓๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๙/ตอนที่ ๖/หนา ๒๕๒/๒๗ มกราคม ๒๔๘๕ 
๓๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๙/ตอนที่ ๖๖/หนา ๑๘๑๓/๑๓ ตุลาคม ๒๔๘๕ 
๓๑๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๓/ตอนที่ ๘๓/หนา ๗๔๔/๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จํานวนป พ.ศ. ๒๔๙๐, ๒๔๙๑ เปนตนไป 
(๗) บทบัญญัติมาตรา ๓๙ สําหรับภาษีโรงแรมภัตตาคาร ใหใชบังคบัตัง้แตวนัที ่

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ เปนตนไป 
 
มาตรา ๔๐  บรรดาบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชไดในการจัดเก็บภาษีหรือเงินชวยปพุทธศักราชตาง ๆ หรืออากร
ที่ยังคางอยูหรือที่พึงชําระกอนวันใชบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๐๓๑๘ 

 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวากระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๙๐๓๑๙ 
 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔๓๒๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) บทบัญญัติมาตรา ๑๗ ถึงมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัตินี้และบัญชีอัตรา
ภาษีเงินได (๑) ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในการจัดเก็บ
ภาษีเงินไดสําหรับเงินไดพึงประเมินตั้งแตในปภาษี พ.ศ. ๒๔๙๔ เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัตินี้และบัญชีอัตราภาษีเงินได (๒) 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับแกบริษัทและหางหุนสวนนิติ
บุคคล ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดลงในหรือหลังวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ เวนแตบทบัญญัติ
มาตรา ๗๖ ตรี แหงประมวลรัษฎากรตามที่แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัตินี้ 
ใหใชบังคับตั้งแตวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๓๕ ถึงมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับ
สําหรับการจัดเก็บภาษีโรงคาตั้งแตในปภาษี พ.ศ. ๒๔๙๔ เปนตนไป 

                                                 
๓๑๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๔/ตอนที่ ๓๖/หนา ๕๑๘/๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๐ 
๓๑๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๔/ตอนที่ ๔๕/หนา ๖๓๕/๒๓ กันยายน ๒๔๙๐ 
๓๒๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๘/ตอนที่ ๒๖/หนา ๕๖๗/๒๔ เมษายน ๒๔๙๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) บทบัญญัติมาตรา ๓๘ ถึงมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัตินี้วาดวยอากร
แสตมป ใหใชบังคับเมื่อพนหกสิบวันนับแตวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) บทบัญญัติมาตรา ๔๖ ถึงมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัตินี้วาดวยอากร
มหรสพ ใหใชบังคับเมื่อพนสามสิบวันนับแตวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ 

(๖) บทบัญญัติมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัตินี้วาดวยภาษีโรงแรมภัตตาคาร 
ใหใชบังคับเมื่อพนสามสิบวันนับแตวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๕๐  บรรดาบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชไดในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่คางอยูหรือที่พึงชําระกอนวัน
ใชบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้เวนแต 

(๑) มาตรา ๑๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใช
บังคับแกการยื่นรายการซึ่งไดย่ืนไวแลวไมเกินหาปนับแตวันใชบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๙ 

(๒) มาตรา ๕๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใช
บังคับแกกรณีความผูกพันที่ตองจายเงินซึ่งไดเกิดขึ้นกอนวันใชบังคับบทบัญญัติมาตรา ๕๐ และ
ความผูกพันเชนวานี้ยังคงมีอยูหลังวันใชบังคับนั้น ในกรณีเชนนี้เมื่อมีการจายเงินตามขอผูกพัน
ครั้งสุดทาย ใหผูจายเงินหักภาษีตามมาตรา ๕๐ สําหรับเงินซึ่งไดจายไปแลวในครั้งกอน ๆ กอน
วันใชบังคับบทบัญญัติมาตรา ๕๐ ดวย 

(๓) มาตรา ๗๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใช
บังคับแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งเลิกกันกอนวันใชบังคับบทบัญญัติมาตรา ๗๔ แตยัง
ชําระบัญชีอยูในวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีเชนวานี้ เพ่ือประโยชนในการคํานวณภาษี 
ใหถือวาวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้เปนวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีและใหนํามาตรา ๗๒ 
และมาตรา ๗๓ มาใชบังคับ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๙๕๓๒๑ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา และใหใชสําหรับการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ประจําป ๒๔๙๕ เปนตนไป 
 

มาตรา ๔  บรรดาบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ 
ใหบังคับใชไดในการปฏิบัติจัดเก็บเงินชวยบํารุงทองที่ที่คางอยู หรือที่พึงชําระกอนวันใชบังคับ
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
                                                 

๓๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๙/ตอนที่ ๑๖/หนา ๓๔๙/๑๑ มีนาคม ๒๔๙๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖๓๒๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) บทบัญญัติมาตรา ๑๔ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัตินี้
วาดวยการเก็บภาษีเงินไดจากบุคคลธรรมดา ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินตั้งแตปภาษี 
๒๔๙๖ เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๓๑ ถึงมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัตินี้วาดวยการเก็บ
ภาษีเงินไดจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดลงในหรือหลังวันใช
บังคับพระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้เปนตนไป 

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัตินี้วาดวยภาษีการคา ใหใชบังคับ
เมื่อพนสี่สิบหาวันนับแตวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้เปนตนไป 

(๔) บทบัญญัติมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัตินี้วาดวยภาษีปาย ใหใชบังคับ
ตั้งแตปภาษี ๒๔๙๖ เปนตนไป 

(๕) บทบัญญัติมาตรา ๔๑ ถึงมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัตินี้วาดวยอากร
แสตมป ใหใชบังคับเมื่อพนสี่สิบหาวันนับแตวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้เปนตนไป 

(๖) บทบัญญัติมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัตินี้วาดวยภาษีการซื้อโภคภณัฑ ให
ใชบังคับเมื่อพนสี่สิบหาวันนับแตวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้เปนตนไป 
 

มาตรา ๕๔  บรรดาบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชไดในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่คางอยู หรือที่พึงชําระกอนวัน
ใชบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๔๙๗๓๒๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) บทบัญญัติมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัตินี้วาดวย
การเก็บภาษีเงินไดจากบุคคลธรรมดา ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินประจําป พ.ศ. ๒๔๙๗ 
เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๖ ถึงมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัตินี้วาดวยภาษีบํารุง
                                                 

๓๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๐/ตอนที่ ๑๒/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๙ กุมภาพันธ ๒๔๙๖ 
๓๒๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๑/ตอนที่ ๑๓/๒๒๗/๑๖ กุมภาพันธ ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทองที่ ใหใชบังคับสําหรับภาษีบํารุงทองที่ประจําป พ.ศ. ๒๔๙๗ เปนตนไป 
 

มาตรา ๑๔  บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ ให
บังคับใชไดในการปฏิบัติจัดเก็บเงินที่คางอยู หรือที่พึงชําระกอนวันใชบังคับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องดวยเงินไดพึงประเมินไดมี
การถูกหักภาษี ณ ที่จายไว ยังนอยประเภทอยู และการใชจายเงินบํารุงทองที่ การลดหยอน อัตรา
ภาษี และวิธีปฏิบัติจัดเก็บยังไมเหมาะสมตามกาลสมัย ไดแกไขเพิ่มเติมใหรัดกุมยิ่งข้ึน เฉพาะ
เก่ียวกับการหักภาษี ณ ที่จาย และวาดวยภาษีบํารุงทองที่ที่เก่ียวกับการจายเงินบํารุงทองที่ การหัก
ลดหยอนอัตราภาษีและวิธีปฏิบัติจัดเก็บ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗๓๒๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) บทบัญญัติมาตรา ๖ ถึงมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัตินี้วาดวยภาษีเงินได
จากบุคคลธรรมดา ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินตั้งแตปภาษี ๒๔๙๗ เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัตินี้วาดวยอากร
แสตมป ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เปนตนไป 
 

มาตรา ๒๕  บรรดาบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชไดในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่คางอยู หรือที่พึงชําระกอนวัน
ใชบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องดวยวิธีการเสียภาษีอากร
กับวิธีปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรเกี่ยวกับภาษีเงินได, ภาษีการคา, ภาษีปาย, อากรแสตมป, อากร
มหรสพ และภาษีการซื้อโภคภัณฑ ควรไดแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหสะดวกและรัดกุมยิ่งข้ึนตามกาล
สมัย จึงเห็นควรแกไขเพิ่มเติมดังตอไปนี้ คือ :- 

๑. ภาษีเงินได, ภาษีการคา, ภาษีปาย เพ่ิมใหมีการเรียกเก็บภาษีและการขอเสีย

                                                 
๓๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๑/ตอนที่ ๖๔/หนา ๑๔๔๗/๑๒ ตุลาคม ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาษีกอนถึงกําหนดเวลาได ทั้งนี้ เพ่ือรักษาประโยชนของรัฐและเพื่อความสะดวกแกผูเสียภาษีใน
บางกรณี 

๒. ภาษีเงินได 
(ก) แกไขเพิ่มเติมใหหักคาใชจายเปนการเหมาสําหรับเงินไดพึงประเมินบาง

ประเภท เพ่ือใหสะดวกแกการคํานวณภาษีของผูเสียภาษีและเจาพนักงานประเมินดวย 
(ข) แกไขเพิ่มเติมการเสียภาษีใหชําระพรอมกับยื่นรายการ ทั้งนี้เพ่ือความ

สะดวกในการชําระภาษีของผูเสียภาษีและการปฏิบัติของเจาพนักงานดวย 
๓. อากรแสตมป 
แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําใบรับ เพ่ือใหการควบคุมการจัดเก็บอากรรัดกุม

ย่ิงข้ึน กับทั้งใหมีการผอนผันการปฏิบัติในบางกรณีได เพ่ือความสะดวกของผูเสียอากร 
๔. อากรมหรสพ 
(ก) เพ่ิมวิธีเสียอากรใหเปนตัวเงินได ทั้งนี้ เพ่ือความสะดวกแกผูเสียอากร 
(ข) กําหนดใหมีการจายเงินสินบนรางวัลไวดวย ทั้งนี้ เพ่ือเปนทางควบคุมการ

หลีกเล่ียงอากรไดอีกทางหนึ่ง 
๕. ภาษีการซื้อโภคภัณฑ เพ่ิมใหมีการชําระภาษีการซื้อโภคภัณฑลวงหนาได ทั้งนี้ 

เพ่ือความสะดวกในการเสียภาษีของผูคาโภคภัณฑ 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๐๑๓๒๕ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใหพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ เนื่องดวยประเภทการคาและ
โภคภัณฑที่บัญญัติไวในปจจุบันยังไมรัดกุม และอัตราภาษีการคากับอัตราภาษีการซื้อโภคภัณฑที่
จัดเก็บอยูในขณะนี้ยังไมเหมาะสมกับสถานการณ จึงควรแกไขเพิ่มเติมใหรัดกุมและเหมาะสม
ย่ิงข้ึน และจําเปนจะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดินเพราะ
เปนกฎหมายเกี่ยวดวยการภาษีอากร 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๐๑๓๒๖ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ภาษีการคาสําหรับการ
รับจางทําของ การขายของ และการขายผลิตภัณฑและภาษีการซื้อโภคภัณฑสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิง 
และอุปกรณของเครื่องบรรเลง รถยนต และรถอ่ืน ๆ ตามพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากรพ.ศ. ๒๕๐๑ ยังไมเหมาะสมบางประการ จึงเห็นควรแกไขใหม และเพ่ือแบงเบาภาระของ
ประชาชน 

                                                 
๓๒๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๕/ตอนที่ ๒๗/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๙ เมษายน ๒๕๐๑ 
๓๒๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๕/ตอนที่ ๓๑/ฉบับพิเศษ หนา ๗/๑๘ เมษายน ๒๕๐๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๐๑๓๒๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 
เปนตนไป 
 

มาตรา ๖  บัญชีอัตราภาษีบํารุงทองที่ทายลักษณะ ๓ แหงประมวลรัษฎากรที่
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับไดในการปฏิบัติจัดเก็บเงินที่คางอยูหรือที่พึงชําระกอนวัน
ใชบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประชาชนผูมีรายไดนอย 
คือ ผูประกอบการกสิกรรมประเภทไมลมลุก ไดแบกภาษีทั้งทางตรงและทางออมเกินกวาอัตภาพ
ในขณะนี้ เงินที่นํามาชําระภาษีก็ไดจากการจําหนายผลิตผลที่เกิดจากการกสิกรรมในที่ดินของตน 
ปกติพืชที่ปลูกมากก็คือขาว ในปจจุบันราคาขาวไมดี การทํานาไดผลนอยอยูแลว ฉะนั้นสมควรยิ่ง
ที่จะลดภาระภาษีบํารุงทองที่ จึงจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประมวลรัษฎากร 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๐๒๓๒๘ 
 

มาตรา ๔  บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
ใหยังคงใชไดในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ยังคางอยู หรือที่พึงชําระกอนวันที่บทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือใหอัตราภาษีการซื้อโภค
ภัณฑประเภททองคําเปนไปโดยเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และลดภาระภาษีใหแก
ประชาชน 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒๓๒๙ 
 

                                                 
๓๒๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๕/ตอนที่ ๗๘/หนา ๔๙๘/๗ ตุลาคม ๒๕๐๑ 
๓๒๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๖/ตอนที่ ๕๙/ฉบับพิเศษ หนา ๗/๕ มิถุนายน ๒๕๐๒ 
๓๒๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๖/ตอนที่ ๑๐๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๗ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) บทบัญญัติมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ 
มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับสําหรับภาษีเงินไดของ
บุคคลธรรมดาที่จะตองย่ืนรายการใน พ.ศ. ๒๕๐๓ เปนตนไป 

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๕ 
แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับสําหรับภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่จะตอง
ย่ืนรายการใน พ.ศ. ๒๕๐๓ เปนตนไป 

(๔) บทบัญญัติมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เปนตนไป 

(๕) บทบัญญัติมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับสําหรับภาษีบํารุง
ทองที่ที่ถึงกําหนดชําระใน พ.ศ. ๒๕๐๓ เปนตนไป 
 

มาตรา ๗๘  บรรดาบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชไดในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่คางอยูหรือที่พึงชําระกอน
วันที่บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหถือวาอุทธรณที่ไดย่ืนไวแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ซึ่งยังมิไดมีคํา
วินิจฉัยและสงไปยังผูอุทธรณ เปนอุทธรณที่ไดย่ืนตอผูมีอํานาจวินิจฉัยอุทธรณตามประมวล
รัษฎากรที่ไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๗๙  บทบัญญัติมาตรา ๓๖ มาตรา ๔๖ มาตรา ๕๐ มาตรา ๖๒ และ
มาตรา ๗๓ ไมกระทบกระทั่งสิทธิที่บุคคลมีอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๘๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องดวยบทบัญญัติแหง
ประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บภาษีอากรยังไมรัดกุม เปนโอกาสใหผูมีหนาที่เสียภาษี
อากรหลีกเล่ียงไดงาย และโทษที่กําหนดไวเก่ียวกับการหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรยังต่ําไป ไม
ไดผลในทางระงับปราบปราม นอกจากนั้น อัตราภาษีอากรบางประเภทยังไมเหมาะสม จึงสมควร
แกไขปรับปรุงเสียใหมใหรัดกุมและเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๐๒๓๓๐ 
                                                 

๓๓๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๖/ตอนที่ ๑๒๒/ฉบับพิเศษ หนา ๔๔/๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓ 

เปนตนไป เวนแต 
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๓ เฉพาะท่ีเก่ียวกับบัญชีอัตราภาษีเงินไดสําหรับบุคคล

ธรรมดา ใหใชบังคับสําหรับภาษีเงินไดของบุคคลธรรมดาที่จะตองย่ืนรายการใน พ.ศ. ๒๕๐๓ 
เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๓ เฉพาะท่ีเก่ียวกับบัญชีอัตราภาษีเงินไดสําหรับบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคล ใหใชบังคับสําหรับภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่
จะตองย่ืนรายการใน พ.ศ. ๒๕๐๓ เปนตนไป 

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๔ ใหใชบังคับสําหรับภาษีการคาที่ถึงกําหนดเวลาชําระใน
ป พ.ศ. ๒๕๐๓ เปนตนไป 
 

มาตรา ๖  บรรดาบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชไดในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่คางอยูหรือที่พึงชําระกอน
วันที่บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
นั้น ปรากฏวาอัตรากาวหนาแตละข้ันมีชวงยาวเกินไปไมเปนธรรม จึงไดแกใหมีชวงสั้นกวาเดิม 
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้นยังต่ําไปมาก และอัตราภาษีการคาบางประเภทยังต่ํากวาที่ควร แต
บางประเภทก็มีอัตราสูงไปกวาที่ควรเฉพาะอัตราอากรแสตมปสําหรับตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช
เงินมีอัตราสูงไป ไดแกลดอัตราลงเพื่อชวยสงเสริมนโยบายลดอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บกันอยู
ขณะนี้ และเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราภาษีอากรของประเทศอื่น ๆ แลว เห็นไดชัดเจนวาอัตราภาษี
อากรของประเทศไทยยังไมเหมาะสมและไมเพียงพอแกการทํานุบํารุงประเทศชาติใหวัฒนาถาวร
ได เพ่ือประโยชนแหงรายไดของรัฐที่จะนํามาใชพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหรุงเรือง 
จึงไดปรับปรุงอัตราภาษีอากรดังกลาวใหเปนไปตามควรแกสถานการณ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔๓๓๑ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัตินี้ วาดวย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ใหใชบังคับดังนี้ 
                                                 

๓๓๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๘/ตอนที่ ๖๗/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ก) กรณีภาษีหัก ณ ที่จาย ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินที่จายในเดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เปนตนไป 

(ข) กรณีอ่ืน และกรณีย่ืนรายการเงินได ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมิน
ประจํา พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่จะตองย่ืนรายการใน พ.ศ. ๒๕๐๖ เปนตนไป 

(๒) มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัตินี้ วาดวยภาษีการคา ใหใชบังคับสําหรับ
รายรับของผูประกอบการคาประจําเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่จะตองชําระภาษีในเดือนตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๐๔ เปนตนไป 

(๓) มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัตินี้ วาดวยอากร
แสตมป ใหใชบังคับสําหรับการรับเงินตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่จะตองเสียอากรเปนตัว
เงินในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เปนตนไป 

(๔) มาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัตินี้ วาดวยภาษีการซื้อโภคภัณฑ ใหใชบังคับ
สําหรับการซื้อหรือนําเขาซึ่งโภคภัณฑตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ เปนตนไป 
 

มาตรา ๑๔  ผูประกอบการคาและหรือผูคาโภคภัณฑตามประมวลรัษฎากรกอน
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและคงเปนผูประกอบการคาตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อไดรับชําระหนี้ที่
คางชําระอยู หรือไดรับชําระหนี้ตามขอผูกพันที่มีหลักฐานเปนหนังสืออันไดทําไวกอนวัน
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงเสียภาษีการคาและอากรแสตมปตามประมวลรัษฎากรกอน
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หรือผูประกอบการคานั้นจะยื่นคํารองตามแบบที่อธิบดีกําหนดขอเสีย
ภาษีอากรดังกลาวเหมาคราวเดียวใหเสร็จไป โดยคํานวณภาษีอากรจากหนี้ที่คางชําระในวันยื่นคํา
รองก็ได ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการคาโภคภัณฑใหผูซื้อเสียภาษีการซื้อโภคภัณฑตามประมวล
รัษฎากรดังกลาวดวย 

บุคคลใดมีสินคาคงเหลือจากการนําเขาหรือการผลิตกอนวันพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ และไดขายสินคานั้นเมื่อพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแลว ใหถือวาเปนผูประกอบการคาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ผู ประกอบการค าและหรือผู ค า โภคภัณฑตามประมวลรัษฎากรกอน
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ซึ่งไมเปนผูประกอบการคาตามพระราชบัญญัตินี้แตมีสิทธิที่จะไดรับ
สินคาตามขอผูกพันหรือมีสินคาเหลืออยู หรือมีลูกหนี้จากการคาคางชําระอยูใหเสียภาษีการคา
และอากรแสตมป ตามประมวลรัษฎากรกอนพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ทั้งนี้ จนกวาสินคานั้นจะ
หมดหรือลูกหนี้ไดชําระหนี้หมด หรือบุคคลนั้นจะยื่นคํารองตามแบบที่อธิบดีกําหนดขอเสียภาษี
อากรดังกลาวเหมาในคราวเดียวใหเสร็จไป โดยคํานวณภาษีอากรจากราคาตลาดของสินคาและ
หรือจากหนี้ที่คางชําระในวันยื่นคํารองก็ได ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการคาโภคภัณฑ ใหผูซื้อเสียภาษี
การซื้อโภคภัณฑตามประมวลรัษฎากรดังกลาวดวย 
 

มาตรา ๑๕  เพ่ือรักษาประโยชนในการจัดเก็บภาษีอากร ใหผูประกอบการคา
และผูคาโภคภัณฑตามประมวลรัษฎากรกอนพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และผูประกอบการคาตาม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัตินี้ มีหนาที่ย่ืนรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนดแสดงประเภท ปริมาณและราคาของ
สินคาที่จะไดรับตามขอผูกพันหรือสินคาที่เหลืออยู หรือจํานวนหนี้สินที่ลูกหนี้คางชําระอยูในวันที่
๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ 

แบบแสดงรายการตามวรรคกอนใหย่ืนตอ 
(๑) อธิบดี ในกรณีที่ผูมีหนาที่ย่ืนมีสถานการคาอยูในเขตจังหวัดพระนครหรือ

จังหวัดธนบุรี 
(๒) สรรพากรจังหวัด ในกรณีที่ผูมีหนาที่ย่ืนมีสถานการคาอยูในเขตจังหวัดอื่น 
การยื่นแบบแสดงรายการดังกลาว ใหย่ืนภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ และ

ถาไดย่ืน ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่สถานการคาตั้งอยูก็ใหถือวาไดย่ืนแลว 
 

มาตรา ๑๖  ผูใดฝาฝนไมย่ืนแบบแสดงรายการตามมาตรา ๑๕ หรือย่ืนแบบ
แสดงรายการตามมาตรา ๑๕ เปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหก
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๗  บรรดาบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชได 
(๑)  ในการปฏิบั ติ จั ด เก็บภาษีอากรที่ ค า งอ ยูห รือที่ พึ ง ชํ า ระก อนวัน

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และ 
(๒) ในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรตามมาตรา ๑๔ 
 
มาตรา ๑๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 

(๑) ภาษีเงินได เพ่ือบรรเทาภาระภาษีแกผูมีเงินไดใหลดนอยลง 
(๒) ภาษีการคา เพ่ือใหงายและสะดวกแกการจัดเก็บภาษีทั้งทางฝายผูเสียภาษี

และเจาพนักงาน ทั้งทําใหรัดกุมยิ่งข้ึน 
(๓) อากรแสตมป ยกเลิกอากรสําหรับใบรับที่ผูประกอบการคาตองเสีย เพราะ

จะมิใหมีการเก็บภาษีซอนกับภาษีการคาซึ่งส้ินเปลืองเวลา และคาใชจาย ไมสะดวก ควรเก็บภาษี
การคาอยางเดียว 

(๔) ภาษีการซื้อโภคภัณฑ ยกเลิกเพราะเหตุผลเชนเดียวกับอากรแสตมป 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๐๘๓๓๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
                                                 

๓๓๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๒/ตอนที่ ๑๑๔/ฉบับพิเศษ หนา ๓๕/๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นุเบกษาเปนตนไป เวนแต 
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๓ และมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัตินี้วาดวยภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินของบุคคลธรรมดาประจํา พ.ศ. ๒๕๐๙ ที่
จะตองย่ืนรายการใน พ.ศ ๒๕๑๐ เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ วาดวยภาษีเงินไดบริษัทและหาง
หุนสวนนิติบุคคล ใหใชบังคับสําหรับเงินไดของบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลา
บัญชีส้ินสุดลงในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๙ เปนตนไป 

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ 
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ 
มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แหง
พระราชบัญญัตินี้ วาดวยภาษีการคา ใหใชบังคับสําหรับรายรับของผูประกอบการคาในเดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เปนตนไป 
 

มาตรา ๒๘  บรรดาบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชไดในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่คางอยูหรือที่พึงชําระกอน
วันที่บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือความชัดเจน ความเปน
ธรรมและเหมาะสมแกสถานการณปจจุบันกับปองกันการหลีกเล่ียงภาษีอากร 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓๓๓๓ 
 

มาตรา ๔  บรรดาบทบัญญัติแหงพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวล
รัษฏากร ในสวนที่เก่ียวกับการลดอัตราภาษีการคาและยังใชอยูกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช
บังคับ ใหยังคงใชไดตอไปโดยถือวาเปนการลดจากบัญชีอัตราภาษีการคาซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกําหนดนี้จนกวาจะมีการยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติม 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 

 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่อัตราภาษีการคาที่จัดเก็บ
อยูตามประมวลรัษฎากรในขณะนี้ ยังไมเหมาะสมแกสถานการณ สมควรแกไขใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
และโดยที่การแกไขจําเปนจะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของ

                                                 
๓๓๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๗/ตอนที่ ๕๘/ฉบับพิเศษ หนา ๒๙/๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แผนดิน จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓๓๓๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนหกสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

มาตรา ๑๙  บรรดาบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชไดในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรสําหรับรายรับกอนวัน
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 

มาตรา ๒๐  บรรดากฎกระทรวงที่ออกตามประมวลรัษฎากรและยังใชอยูกอนวัน
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชไดตอไปจนกวาจะมีการยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติม โดย
ประกาศหรือกฎกระทรวง ซึ่งออกตามมาตรา ๔ แหงประมวลรัษฎากรซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือความชัดเจนและเหมาะสม
แกสถานการณปจจุบัน 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕๕ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๕๓๓๕ 
 

โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นวา อัตราภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่จัดเก็บ
อยูในปจจุบันยังไมเหมาะสมและเปนธรรมกับการสงเสริมการประกอบอุตสาหกรรมและการ
ประกอบการคาบางประเภท สมควรปรับปรุงโดยยกเวนหรือลดอัตราภาษีอากรบางประเภท 
รวมทั้งกําหนดอัตราการหักคาใชจายเปนการเหมาสําหรับกิจการบางประเภทเสียใหมดวย หัวหนา
คณะปฏิวัติจึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน ๒ ของหมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แหง
ประมวลรัษฎากร สําหรับเงินไดที่เปนดอกเบี้ยตามมาตรา ๔๐(๔)(ก) แหงประมวลรัษฎากร 
เฉพาะสวนที่ไมเกินรอยละเจ็ดตอป ซึ่งไดจากองคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคล
ซึ่งจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายโดยมีทุนทั้งส้ินเปนของรัฐบาล หรือไดจากสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย
โดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งข้ึนสําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม
                                                 

๓๓๔ ราชกิจจานุเบก เลม ๘๗/ตอนที่ ๘๐/หนา ๕๙๑/๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๓ 
๓๓๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙/ตอนที่ ๘๙/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๖ มิถุนายน ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรืออุตสาหกรรม 
 

ขอ ๒  ใหยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา ๗๐(๒) แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะใน
กรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๔)(ก) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งไดจากรัฐบาลหรือสถาบัน
การเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งข้ึนสําหรับใหกู ยืมเงินเพื่อสงเสริม
เกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม 
 

ขอ ๓  ใหลดอัตราภาษีเงินไดตามมาตรา ๗๐(๒) แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะ
ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๔)(ก) แหงประมวลรัษฎากร ที่จายใหแกบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการธนาคาร กิจการประกันภัยหรือกิจการการเงินอื่นอันมี
ลักษณะทํานองเดียวกันคงจัดเก็บในอัตรารอยละ ๑๐ 
 

ขอ ๔  ใหยกเวนภาษีการคาแกกิจการดังตอไปนี้ 
(๑) กิจการผลิตปุยเคมี 
(๒) กิจการของเรือนจํา สถานพินิจและคุมครองเด็ก สถานที่ควบคุมหรือสถานที่

กักขังและสถานสงเคราะห ทั้งนี้ เฉพาะที่เปนการของทางราชการ 
 

ขอ ๕  ใหลดอัตราภาษีการคาสําหรับการขายสินคาดังตอไปนี้ คงจัดเก็บในอัตรา
รอยละ ๑.๕ ของรายรับ 

(๑) อาหารสัตว 
(๒) กระดาษสําหรับพิมพหนังสือพิมพ 
(๓) เทปสําหรับบันทึกเสียงที่ใชเฉพาะในอุตสาหกรรมสรางภาพยนตร 
(๔) ฟลมภาพยนตรขนาดตั้งแตสิบหกมิลลิเมตรขึ้นไป ซึ่งยังมิไดใชอัดหรือถาย 

 
ขอ ๖  ใหยกเวนภาษีการคาแกนายหนาและตัวแทนตามกฎหมายวาดวยการ

ประกันวินาศภัยและกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต ทั้งนี้ เฉพาะรายรับที่ไดจากการเปนนายหนา
หรือตัวแทนตามกฎหมายดังกลาว 
 

ขอ ๗  คาอากรแสตมปสําหรับตราสารกรมธรรมประกันชีวิตตาม (ข) ของ ๖. 
แหงบัญชีอัตราอากรแสตมปทายหมวด ๖ ลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ถามีจํานวนสูงกวา 
๒๐ บาท ใหลดเหลือ ๒๐ บาท 

 
ขอ ๘  ใหยกเวนอากรมหรสพตามประมวลรัษฎากรทุกประเภท นอกจาก 
(๑) ภาพยนตร 
(๒) มหรสพผสมภาพยนตร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) โบวล่ิง 
(๔) แขงมา 

  
ขอ ๑๑  ใหประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้มีผลใชบังคับเชนเดียวกับพระราช

กฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา ๓ และมาตรา ๔๖ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 

ขอ ๑๓  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตขอ ๙ และขอ ๑๐ ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมิน
ประจํา พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่จะตองย่ืนรายการใน พ.ศ. ๒๕๑๖ เปนตนไป 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๕๓๓๖ 
 

โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นวา อัตราภาษีเงินได การคํานวณภาษีการคา 
จํานวนเงินที่ยอมใหหักคาใชจายและลดหยอนสําหรับกิจการหรือบุคคลรวมทั้งวิธีจัดเก็บภาษี
ดังกลาวขางตน ยังไมเหมาะสมกับสภาพครอบครัวและกิจการบางประเภทนอกจากนี้บาง
บทบัญญัติในประมวลรัษฎากรยังมีขอความไมชัดเจนกอใหเกิดขอโตแยงระหวางเจาหนาที่กับ
ประชาชนผูเสียภาษีอยูเสมอ สมควรปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรใหเหมาะสมและเปน
ธรรมยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในกรณีที่กรมสรรพากรตองคืนเงินภาษีที่ไดเรียกเก็บไวโดยไมถูกตองใหแก
ผูเสียภาษี สมควรที่จะคิดดอกเบี้ยใหแกผูรับคืนตามจํานวนที่ตองคืนดวย 
 

ขอ ๒๐  บรรดาบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติม
โดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากร
ที่คางอยูหรือที่พึงชําระกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ 
 

ขอ ๒๑  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) ขอ ๑ ใหใชบังคับสําหรับการคืนเงินภาษีอากรที่ไดชําระหรือนําสงในหรือ
หลังวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ 

(๒) ขอ ๒ ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินที่ผูมีเงินไดไดรับกอนวันที่
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับดวย แตไมรวมถึงเงินไดพึงประเมินที่ไดชําระภาษีเงินไดไป
แลว 

(๓) ขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๐ และขอ ๑๔ ในสวน

                                                 
๓๓๖ ราชกิจจานุเบกษา/ตอนที่ ๑๓๘/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๕ กันยายน ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ที่วาดวยภาษีเงินไดสําหรับบุคคลธรรมดาใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินประจํา พ.ศ. 
๒๕๑๕ ที่จะตองย่ืนรายการใน พ.ศ. ๒๕๑๖ เปนตนไป 

(๔) ขอ ๑๔ ในสวนที่วาดวยภาษีเงินไดสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
เฉพาะภาษีจากกําไรสุทธิ ใหใชบังคับสําหรับเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ซึ่งรอบ
ระยะเวลาบัญชีส้ินสุดในหรือหลังวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ 

(๕) ขอ ๑๕ ขอ ๑๖ และขอ ๑๘ ใหใชบังคับสําหรับรายรับของผูประกอบการคา
ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๑๕ เปนตนไป 

 
ขอ ๒๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามประกาศของคณะ

ปฏิวัติฉบับนี้ 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๖๓๓๗ 
 

มาตรา ๔  บรรดาบทบัญญัติแหงพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ในสวนที่เก่ียวกับการลดอัตราภาษีการคาและยังใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชกําหนดนี้
ใชบังคับ ใหคงใชบังคับไดตอไปโดยถือวาเปนการลดจากบัญชีอัตราภาษีการคา ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกําหนดจนกวาจะมีการยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติม 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 

 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
อัตราภาษีการคาสําหรับสินคาบางชนิดใหเหมาะสมแกสถานการณย่ิงข้ึน จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกําหนดนี้ข้ึน 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖๓๓๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป เวนแตบทบัญญัติมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ 
มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนดนี้ ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินของบุคคล
ธรรมดาประจํา พ.ศ. ๒๕๑๗ ที่จะตองย่ืนรายการใน พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนตนไป 
 

มาตรา ๑๑  บรรดาบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดนี้ใหคงใชบังคับไดตอไปในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่คางอยู หรือ

                                                 
๓๓๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๐/ตอนที่ ๑๖๒/หนา ๖๑๙/๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๖ 
๓๓๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๐/ตอนที่ ๑๖๗/หนา ๖๓๕/๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ที่พึงชําระกอนวันที่บทบัญญัติแหงพระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 
 
มาตรา ๑๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 

 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
ประมวลรัษฎากร เพ่ือลดภาระภาษีเงินไดที่เก็บจากบุคคลธรรมดา และแกไขวิธีการจัดเก็บเพื่อ
ความเปนธรรม จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๗๓๓๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) บทบัญญัติมาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ 
แหงพระราชบัญญัตินี้วาดวยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินของ
บุคคลธรรมดาประจํา พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่จะตองย่ืนรายการใน พ.ศ. ๒๕๑๙ เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัตินี้วาดวยภาษีเงินไดบริษัทและ
หางหุนสวนนิติบุคคล ใหใชบังคับสําหรับเงินไดของบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งรอบ
ระยะเวลาบัญชีส้ินสุดลงในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนตนไป 
 

มาตรา ๑๒  ความใน (๘) ของมาตรา ๔๒ แหงประมวลรัษฎากรซึ่งถูกยกเลิก
โดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปสําหรับดอกเบี้ยที่ไดรับจาก
พันธบัตรของรัฐบาลที่ออกจําหนายกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 

มาตรา ๑๓  บรรดาบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหคงใชบังคับไดในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีที่คางอยูหรือที่พึงชําระ
กอนวันที่บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันมีกฎหมายวา
ดวยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใชบังคับ และเพ่ือเปนการสงเสริมใหมีการพัฒนาตลาด
หลักทรัพย สมควรปรับปรุงประมวลรัษฎากร เพ่ือพัฒนาตลาดหลักทรัพย จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 

                                                 
๓๓๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๑/ตอนที่ ๒๒๘/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๗ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๑๘๓๔๐ 
 

มาตรา ๔  บทบัญญัติมาตรา ๔๒ ทวิ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๑๗ ที่จะตองย่ืนรายการ
ใน พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนตนไป 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่วิธีการหักคาใชจายสําหรับ
เงินที่นายจางจายใหลูกจางเมื่อออกจากงานยังไมเหมาะสม สมควรแกไขเสียใหมใหเหมาะสม และ
เปนการบรรเทาภาระภาษีเงินไดใหแกลูกจางทั้งหลายดวยจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐๓๔๑ 
 

โดยที่ในปจจุบันเจาพนักงานตามประมวลรัษฎากรและเจาพนักงานตํารวจตางมี
อํานาจในการตรวจสอบการชําระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ทําใหพอคาประชาชนมภีาระตอง
ช้ีแจงแสดงหลักฐานตอเจาหนาที่หลายฝาย สมควรขจัดภาระดังกลาวดวยการใหเจาพนักงานตาม
ประมวลรัษฎากรดําเนินการไปแตฝายเดียว และโดยที่สมควรเรงรัดการตรวจสอบภาษีอากรให
แลวเสร็จโดยเร็ว หัวหนาคณะปฏิวัติจึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 
 

ขอ ๑  ในกรณีที่เจาพนักงานตามประมวลรัษฎากรไดออกหมายเรียกหรือหนังสือ
เชิญผูมีหนาที่ชําระหรือนําสงภาษีอากรมาทําการตรวจสอบไตสวนกอนวันที่ประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ ใหเจาพนักงานตามประมวลรัษฎากรดําเนินการประเมินหรือออกคําส่ังให
ชําระหรือนําสงภาษีอากรใหแลวเสร็จภายในเวลาสองปนับแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้
ใชบังคับ และใหอธิบดีกรมสรรพากรรายงานจํานวนผูถูกเรียกตรวจสอบไตสวน และผลการ
ตรวจสอบตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอยางนอยทุกหกเดือน เมื่อพนกําหนดระยะเวลา
สองปดังกลาว ถาเจาพนักงานตามประมวลรัษฎากรยังประเมินหรือออกคําส่ังใหชําระภาษีอากรไม
แลวเสร็จสําหรับรายใด ใหระงับการตรวจสอบไตสวนและการประเมินหรือการออกคําส่ังใหชําระ
หรือนําสงภาษีอากรสําหรับรายนั้น เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนไมอาจประเมินหรือส่ังภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวได รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจะส่ังขยายกําหนดเวลาออกไปตามควร
แกกรณีก็ได แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันสิ้นกําหนดเวลาดังกลาว 
 

ขอ ๒  นับแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ หามมิใหเจาพนักงาน
                                                 

๓๔๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๒/ตอนที่ ๓๒/ฉบับพิเศษ หนา ๔/๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๑๘ 
๓๔๑ ราชกิจจานุเบกษา/ตอนที่ ๑๐๖/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตํารวจดําเนินการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เวนแตการดําเนินคดีอาญาตามคําขอ
ของเจาพนักงานตามประมวลรัษฎากร 
 

ขอ ๓  บรรดาคดีที่เก่ียวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่เจาพนักงานตํารวจ
ไดทําการคนและยึดบัญชีหลักฐานและเอกสารไวแลวกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช
บังคับ ใหเจาพนักงานตํารวจทําการตรวจสอบไตสวนใหแลวเสร็จ และสงเร่ืองใหเจาพนักงานตาม
ประมวลรัษฎากรภายในหกเดือนนับแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ และใหเจา
พนักงานตามประมวลรัษฎากรดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามขอ ๑ 

 
ข อ  ๔   ใ ห รั ฐ มนตรี ว า ก า รก ร ะท ร ว ง ก า รคลั ง แ ล ะ รั ฐ มนตรี ว า ก า ร

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐๓๔๒ 
 

โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นวา บทบัญญัติและอัตราภาษีอากรของประมวล
รัษฎากรที่ใชบังคับอยูในปจจุบันยังไมเหมาะสมกับสถานการณ สมควรแกไขเพิ่มเติมใหชัดเจน 
รัดกุม เปนธรรม และใหการจัดเก็บเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหรัฐมีรายไดเพ่ิมขึ้น 
 

ขอ ๒๑  เพ่ือประโยชนในการคํานวณเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

(๑) ถาผูมีเงินไดไดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรในหรือหลังวันที่
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเปนดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากที่ได
ฝากไวกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดอกเบี้ยดังกลาวสวน
ที่เฉล่ียเปนของระยะเวลากอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไม
ตองนํามารวมคํานวณภาษี 

(๒) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรที่ไดรับในหรือหลังวันที่ประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ถาเปนดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากที่
ครบกําหนดเวลาฝากกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไมตอง
นํามารวมคํานวณภาษี 
 

ขอ ๒๒  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๒๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 

                                                 
๓๔๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๘/ตอนที่ ๑๐๖/ฉบับพิเศษ หนา ๑๐/๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๓  ตราสารเช็คที่ลงวันเดือนปที่ออกเช็คในวันหรือหลังวันที่ประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหเสียอากรใหครบตามอัตราในบัญชีอัตราอากร
แสตมปซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่อธิบดีกําหนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

ขอ ๒๔  บรรดาบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติม
โดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากร
ที่คางอยูหรือที่พึงชําระกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ 
 

ขอ ๒๕  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) ขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ และขอ ๑๓ 
ในสวนที่วาดวยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินประจํา พ.ศ. 
๒๕๒๐ ที่จะตองย่ืนรายการภายใน พ.ศ. ๒๕๒๑ เปนตนไป 

(๒) ขอ ๑๔ และขอ ๑๕ ในสวนที่วาดวยภาษีเงินไดบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคล ใหใชบังคับสําหรับเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด
ลงในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เปนตนไป 

 
ขอ ๒๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามประกาศของคณะ

ปฏิวัติฉบับนี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๒๑๓๔๓ 
 

มาตรา ๑๑  บรรดาบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรและประกาศของคณะปฏิวัติ
ที่ถูกยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเฉพาะในการปฏิบัติ
จัดเก็บภาษีอากรสําหรับการขายหรือโอนโดยมีคาตอบแทนซึ่งหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่กระทําข้ึนกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรเก็บภาษี
การคาจากการขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแทนการเก็บภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาดังที่เปนอยูในปจจุบัน เพ่ือขจัดความยุงยากในทางปฏิบัติและเพ่ือใหเกิดความสะดวก 
รัดกุมและแนนอนในการเสียภาษีจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๓๔๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๕/ตอนที่ ๗๔/หนา ๔๓๘/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑๓๔๔ 

 
มาตรา ๒  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป เวนแต 
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ 

และมาตรา ๑๔ แหงพระราชกําหนดนี้ วาดวยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ใหใชบังคับสําหรับเงินได
พึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่จะตองย่ืนรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๓ เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แหงพระราชกําหนดนี้ 
วาดวยภาษีเงินไดบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล ใหใชบังคับสําหรับเงินไดของบริษัทและหาง
หุนสวนนิติบุคคล ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนตนไป 

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แหงพระราชกําหนดนี้วาดวยภาษี
การคา ใหใชบังคับสําหรับรายรับของผูประกอบการคาในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนตนไป 
 

มาตรา ๒๓  บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรและประกาศของคณะปฏิวัติที่ถูก
ยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเฉพาะในการปฏิบัติ
จัดเก็บภาษีอากรที่คางอยู หรือที่พึงชําระกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 

 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเปนที่จะตอง
ปรับปรุงประมวลรัษฎากรใหเหมาะสมกับสภาพและเหตุการณในปจจุบัน ซึ่งจะตองไดรับการ
พิจารณาโดยดวนและลับ เพ่ือรักษาประโยชนของแผนดิน เพ่ือเปนการบรรเทาภาระภาษี ความ
เปนธรรม ความสะดวกรัดกุมและแนนอน จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๒๒๓๔๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) ในกรณีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ใหใชบังคับแกเงินไดพึงประเมินสําหรับ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่จะตองย่ืนรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๓ เปนตนไป 

(๒) ในกรณีภาษีเงินไดบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ใหใชบังคับแกเงินได 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งส้ินสุดลงในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนตนไป 

                                                 
๓๔๔ ราชกิจานุเบกษา เลม ๕๙/ตอนที่ ๑๕๕/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๑ 
๓๔๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๒๒๐/ฉบับพิเศษ หนา ๔/๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษี
เงินไดปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดเพ่ิมบทบัญญัติเปนกรณีพิเศษสําหรับภาษีเงินไดปโตรเลียมขึ้น และเพ่ือให
ดอกเบี้ยเงินกูยืมและเงินปนผล หรือเงินสวนแบงของกําไรเฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีเงินได
ไว ณ ที่จายสําหรับกรณีพิเศษตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียมดังกลาวอยูในบังคับตอง
เสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร สมควรแกไขประมวลรัษฎากร เพ่ือใหสอดคลองกับ
บทบัญญัติที่ เ พ่ิมขึ้นในกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียมดังกลาว จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓๓๔๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) บทบัญญัติมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ 
มาตรา ๙ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แหงพระราชกําหนดนี้ วาดวยภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่จะตองย่ืนรายการใน พ.ศ. 
๒๕๒๔ เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนดนี้วาดวยภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่จะตองย่ืนรายการใน พ.ศ. 
๒๕๒๕ เปนตนไป 

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๑๕ แหงพระราชกําหนดนี้ วาดวยภาษีเงินไดบริษัทและ
หางหุนสวนนิติบุคคล ใหใชบังคับสําหรับเงินไดของบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล ซึ่งรอบ
ระยะเวลาบัญชีส้ินสุดในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เปนตนไป 
 

มาตรา ๑๖  บทบัญญัติใน (จ) ของมาตรา ๔๗ (๑) แหงประมวลรัษฎากรซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่ถูก
ยกเลิกโดยพระราชกําหนดนี้ ใหยังคงใชบังคับไดสําหรับเงินไดพึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่
จะตองย่ืนรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 

มาตรา ๑๗  บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกําหนด ใหยังคงใชบังคับไดตอไป เฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่คางอยูหรือที่พึง
ชําระกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 

 

                                                 
๓๔๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๗/ตอนที่ ๗๘/ฉบับพิเศษ หนา ๑๔/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๑๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเปนตอง
ปรับปรุงประมวลรัษฎากรเพื่อบรรเทาภาระภาษีของผูมีเงินไดประจําซึ่งมีรายไดนอย รวมทั้ง
ปรับปรุงอัตราภาษีเงินไดใหเหมาะสมกับสภาพและเหตุการณในปจจุบัน ซึ่งในการนี้จะตองไดรับ
การพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๓๓๔๗ 
 

มาตรา ๔  บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช
กําหนดนี้ ใหยังคงใชบังคับไดตอไป เฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่คางอยูหรือที่พึงชําระ
กอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 

 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดนี้ คือ โดยที่มีความจําเปนตองเพ่ิมอัตรา
ภาษีการคาสําหรับสินคาบางชนิดใหเหมาะสมกับสภาพการณทางเศรษฐกิจปจจุบัน ซึ่งในกรณีนี้
จะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน และโดยที่กรณีนี้เกิดขึ้น
ในระหวางที่ปดสมัยประชุมรัฐสภา และเปนกรณีฉุกเฉินซึ่งมีความจําเปนรีบดวนที่จะรักษาความ
มั่นคงในทางเศรษฐกิจจึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ข้ึน 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๔๓๔๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป เวนแต 

(๑) บทบัญญัติมาตรา ๓ แหงพระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึง
ประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่จะตองย่ืนรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๕ เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๔ แหงพระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึง
ประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๕ ที่จะตองย่ืนรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๕ แหงพระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับสําหรับเงินไดของ
บริษัท และหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๒๔ เปนตนไป 

(๔) บทบัญญัติมาตรา ๖ แหงพระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับสําหรับเงินไดของ
                                                 

๓๔๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๗/ตอนที่ ๑๖๑/ฉบับพิเศษ หนา ๕/๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๓ 
๓๔๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๘/ตอนที่ ๕๐/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๓๑ มีนาคม ๒๕๒๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๒๔ เปนตนไป 

 
มาตรา ๘  บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของมาตรา ๔๗ ทวิ แหง

ประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
๖) พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่ถูกยกเลิกโดยพระราชกําหนดนี้ ใหยังคงใชบังคับไดสําหรับเงินไดพึงประเมิน
ประจํา พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่จะตองย่ืนรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 

มาตรา ๙  การยื่นรายการและชําระภาษีตามมาตรา ๖๗ ทวิ แหงประมวล
รัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ เฉพาะรอบระยะเวลาบัญชีดังตอไปนี้ ใหบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลคํานวณและชําระภาษีจากประมาณการกําไรสุทธิดังนี้ 

(๑) รอบระยะเวลาบัญชีที่ส้ินสุดลงในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
ใหคํานวณและชําระภาษีจากจํานวนรอยละ ๒๐ ของประมาณการกําไรสุทธิ 

(๒) รอบระยะเวลาบัญชีที่ส้ินสุดลงในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
ใหคํานวณและชําระภาษีจากจํานวนรอยละ ๓๓ ของประมาณการกําไรสุทธิ 
 

มาตรา ๑๐  บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชกําหนดนี้ ใหยังคงใชบังคับไดตอไป เฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่คางอยู หรือที่
พึงชําระกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 

 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเปนตอง
ปรับปรุงประมวลรัษฎากร เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพและเหตุการณในปจจุบันและปองกันการ
หลีกเล่ียงภาษีอากร ซึ่งจะตองพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน และโดยที่
กรณีนี้เกิดขึ้นในระหวางที่ปดสมัยประชุมรัฐสภา และเปนกรณีฉุกเฉินมีความจําเปนรีบดวนที่จะ
รักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ข้ึน 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕๓๔๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป เวนแตบทบัญญัติมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา 
๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐ วาดวยภาษีเงินไดสําหรับบุคคลธรรมดา ใหใชบังคับ
สําหรับเงินไดพึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๕ ที่จะตองย่ืนรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๖ เปนตนไป 
                                                 

๓๔๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๙/ตอนที่ ๒๘/ฉบับพิเศษ หนา ๕/๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๒๒  บทบัญญัติใน (๙) ของมาตรา ๔๒ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งถูก

ยกเลิกโดยพระราชกําหนดนี้ ใหยังคงใชบังคับสําหรับเงินไดจากการขายทรัพยสินอันเปนมรดก 
หรือการขายทรัพยสินซึ่งทรัพยสินนั้นไดมาโดยมิไดมุงในทางการคาหรือหากําไร ทั้งนี้ เฉพาะที่ได
กระทํากอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 
 

มาตรา ๒๓  บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกําหนดนี้ ใหยังคงใชบังคับตอไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่คางอยูหรือที่พึง
ชําระกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 

 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเปนตอง
ปรับปรุงประมวลรัษฎากร เพ่ือบรรเทาภาระภาษีของผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางให
เหมาะสมกับสภาพและเหตุการณในปจจุบันกับใหเกิดความเปนธรรมในสังคม และปองกันการ
หลีกเล่ียงภาษีอากรบางกรณีซึ่งจะตองพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน 
และโดยที่กรณีนี้เกิดขึ้นในระหวางที่ปดสมัยประชุมรัฐสภา และเปนกรณีฉุกเฉินมีความจําเปน
รีบดวนที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจจึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕๓๕๐ 
 

มาตรา ๑๑  บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิก หรือแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกําหนดนี้ ใหยังคงใชบังคับตอไป เฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่คางอยูหรือที่ถึง
กําหนดชําระกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 

 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเปนตอง
ปรับปรุงอัตราภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพและเหตุการณในปจจุบัน 
ซึ่งจะตองพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน และโดยที่กรณีนี้เกิดขึ้นใน
ระหวางที่ปดสมัยประชุมรัฐสภาและเปนกรณีฉุกเฉินมีความจําเปนรีบดวนที่จะรักษาความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕๓๕๑ 

                                                 
๓๕๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๙/ตอนที่ ๒๘/ฉบับพิเศษ หนา ๒๑/๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป เวนแตบทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา 
๒๑ ใหใชบังคับสําหรับเงินไดของบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมใน
หรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เปนตนไป 
 

มาตรา ๒๙  บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชบังคับไดตอไป เฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่คางอยู หรือที่
พึงชําระกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

บทบัญญัติมาตรา ๖๕ ทวิ (๒) วรรคหนึ่ง และ (๙) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๖๕ ตรี (๒) แหงประมวล
รัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชไดตอไปจนกวาจะมี
การออกพระราชกฤษฎีกา หรือออกกฎกระทรวงตามบทบัญญัติซึ่งแกไขเพิ่มเติมนั้น ๆ 

 
มาตรา ๓๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไข
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากรเพื่อความเปนธรรม ความชัดเจน ความรัดกุม และความเหมาะสมแก
สถานการณ และเพ่ือปองกันการหลีกเล่ียงภาษีอากรใหไดผลดี ย่ิงข้ึน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๕๓๕๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑)  บทบัญญัติมาตรา  ๓  มาตรา  ๖  มาตรา  ๗  และมาตรา  ๘  แห ง
พระราชบัญญัตินี้ วาดวยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินประจํา 
พ.ศ. ๒๕๒๕ ที่จะตองย่ืนรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๖ เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัตินี้ วาดวยภาษีเงิน
ไดบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล ใหใชบังคับสําหรับเงินไดของบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล 
ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เปนตนไป 
 

มาตรา ๑๒  บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติมโดย
                                                                                                                                            

๓๕๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๙/ตอนที่ ๙๑/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒ กรกฎาคม ๒๕๒๕ 
๓๕๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๙/ตอนที่ ๑๒๑/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชบังคับไดตอไป เฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่คางอยูหรือที่
พึงชําระกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดให
เงินปนผลที่ไดจากสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งข้ึนสําหรับใหกูยืม
เงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม เปนเงินไดพึงประเมินประเภท
เดียวกับเงินปนผลที่ไดจากบริษัทจํากัด โดยใหเงินปนผลดังกลาวนี้ไดรับการปฏิบัติเหมือนกับเงิน
ปนผลที่ไดรับจากกองทุนรวม และยกเลิกการใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเสียภาษีเงินได
อยางบุคคลธรรมดา เพ่ือปองกันการหลีกเล่ียงภาษี และใหองคการของรัฐบาลเสียภาษีเงินไดจาก
การขายสินคาขององคการของรัฐบาลแทนผูขายสินคาซึ่งเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
เชนเดียวกับผูขายสินคาซึ่งเปนบุคคลธรรมดา จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕๓๕๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) บทบัญญัติมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ วาดวยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ให
ใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๖ ที่จะตองย่ืนรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๗ เปน
ตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๓ วาดวยภาษีเงินไดบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล 
ใหใชบังคับสําหรับเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในหรือ
หลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เปนตนไป 

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๑๔ วาดวยภาษีการคา ใหใชบังคับสําหรับรายรับตั้งแต
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕ เปนตนไป 
 

มาตรา ๑๕  บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชกําหนดนี้ ใหยังคงใชบังคับตอไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่คางอยู หรือที่พึง
ชําระกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 

 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเปนตอง

                                                 
๓๕๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๙/ตอนที่ ๑๕๐/ฉบับพิเศษ หนา ๗๙/๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๗ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปรับปรุงประมวลรัษฎากร ใหเหมาะสมกับสภาพและเหตุการณในปจจุบัน กับใหเกิดความเปน
ธรรมในสังคมและปองกันการหลีกเล่ียงภาษีอากรบางกรณี ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโดยดวน
และลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดินและเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษา
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖๓๕๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป เวนแตบทบัญญัติ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ วาดวยภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาแหงพระราชกําหนดนี้ ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่จะตอง
ย่ืนรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๘ เปนตนไป 
 

มาตรา ๑๖  บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกําหนดนี้ ใหยังคงใชบังคับตอไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่คางสงอยูหรือที่
พึงชําระกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 
 

มาตรา ๑๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
 

หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเปนตอง
ปรับปรุงประมวลรัษฎากรใหเหมาะสมกับสภาพและเหตุการณในปจจุบัน ซึ่งจะตองพิจารณาโดย
ดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดินและเปนกรณีฉุกเฉินมีความจําเปนรีบดวนในอันจะ
รักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗๓๕๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) บทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ 
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ วาดวยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แหงพระราช
กําหนดนี้ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่จะตองย่ืนรายการใน พ.ศ. 
๒๕๒๙ เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และ
มาตรา ๒๘ วาดวยภาษีการคา แหงพระราชกําหนดนี้ ใหใชบังคับสําหรับรายรับในเดือนมกราคม 
                                                 

๓๕๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๐/ตอนที่ ๑๘๕/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ 
๓๕๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๑/ตอนที่ ๑๙๙/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พ.ศ. ๒๕๒๘ เปนตนไป 
(๓) บทบัญญัติมาตรา ๒๙ วาดวยอากรมหรสพ แหงพระราชกําหนดนี้ใหใช

บังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เปนตนไป 
 

มาตรา ๓๐  เงินคาภาษีอากรที่นายจางหรือผูจายเงินหรือผูอ่ืนออกแทนใหตั้งแต
ป พ.ศ. ๒๕๒๘ เปนตนไป สําหรับเงินไดตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) แหงประมวลรัษฎากร 
ของปภาษีกอน พ.ศ. ๒๕๒๘ ใหถือเปนเงินไดของปภาษี พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 

มาตรา ๓๑  บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกําหนดนี้ ใหยังคงใชบังคับตอไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่คางอยู หรือที่พึง
ชําระกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๓๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 

 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเปนตอง
ปรับปรุงประมวลรัษฎากรใหเหมาะสมกับสภาพและเหตุการณในปจจุบัน ซึ่งจะตองพิจารณาโดย
ดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดินและเปนกรณีฉุกเฉินมีความจําเปนรีบดวนในอันจะ
รักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙๓๕๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) บทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ และ
มาตรา ๑๘ วาดวยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แหงพระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึง
ประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๙ ที่จะตองย่ืนรายการใน พ.ศ. ๒๕๓๐ เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ วาดวยภาษีเงินไดบริษัท
และหางหุนสวนนิติบุคคล แหงพระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับสําหรับเงินไดของบริษัทและหาง
หุนสวนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๙ เปนตนไป 
 

มาตรา ๓๐  ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีอากรผูใดซึ่งยังไมไดเสียภาษีอากร หรือ
เสียไวไมถูกตองตามความจริงหรือไมบริบูรณ ไดย่ืนคําขอเสียภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกําหนด
ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ และไดชําระภาษีอากรตามจํานวนที่ตองเสียตามมาตรานี้ 
ภายในระยะเวลาและหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนด ซึ่งตองไมเกินสองปนับแตวันยื่นคําขอใหผูนั้น
                                                 

๓๕๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๓/ตอนที่ ๑๕/ฉบับพิเศษ หนา ๕/๓๑ มกราคม ๒๕๒๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไดรับยกเวนจากการเรียกตรวจสอบไตสวน ประเมินหรือส่ังใหเสียภาษีอากรและความผิดทาง
อาญา ตามประมวลรัษฎากรสําหรับเงินไดหรือรายรับที่มีอยูกอนหรือในปภาษี พ.ศ. ๒๕๒๗ หรือ
รอบระยะเวลาบัญชีที่ส้ินสุดลงกอนหรือในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 

การคํานวณภาษีอากรตามวรรคหนึ่งใหคํานวณดังนี้ 
(๑) ในอัตรารอยละ ๓.๐ ของมูลคาของทรัพยสินทั้งหมดหักดวยมูลคาของ

หนี้สินทั้งหมดที่มีอยู ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ หรือ ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลา
บัญชีที่ส้ินสุดลงในป พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(๒) ในอัตรารอยละของยอดเงินไดดังตอไปนี้ 
ยอดเงินไดไมเกิน ๑๐๐ ลานบาท รอยละ ๑.๕ 
ยอดเงินไดสวนที่เกิน ๑๐๐ ลานบาท 
แตไมเกิน ๕๐๐ ลานบาท รอยละ ๑.๐ 
ยอดเงินไดสวนที่เกิน ๕๐๐ ลานบาท  รอยละ ๐.๕๐ 
ยอดเงินได หมายความถึงยอดเงินไดพึงประเมินหรือยอดรายไดกอนหักรายจาย

ใด ๆ ถัวเฉลี่ยตามจํานวนปที่มีเงินไดหรือรายไดแตไมเกินหาปกอนปภาษีหรือรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ส้ินสุดกอนหรือในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ในกรณีที่เจาพนักงานประเมินไดทําการ
ประเมินภาษีจากยอดเงินไดหรือยอดรายไดจํานวนใด ในปภาษีใด หรือในรอบระยะเวลาบัญชีใด 
การคํานวณเฉลี่ยดังกลาวใหถือยอดเงินไดหรือยอดรายไดจํานวนนั้นเปนเกณฑสําหรับปภาษีหรือ
รอบระยะเวลาบัญชีที่มีการประเมิน 

ภาษีอากรที่คํานวณตาม (๑) หรือ (๒) ถาจํานวนใดสูงกวาใหเสียตามจํานวนนั้น 
ในกรณีภาษีอากรที่ผูใดขอชําระตามวรรคหนึ่งถึงกําหนดชําระแลว ถาไมชําระไม

วาทั้งหมดหรือบางสวนภายในระยะเวลาและตามหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนด ผูนั้นหมดสิทธิที่จะ
ไดรับการยกเวนตามวรรคหนึ่ง และไมมีสิทธิไดคืนภาษีอากรจํานวนที่ชําระไวแลว 

บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับแก 
(๑) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่กฎหมายมิไดบัญญัติใหเสียภาษีเงินได

จากกําไรสุทธิ 
(๒) บุคคลที่เจาพนักงานประเมินไดทําการประเมินหรือส่ังใหเสียหรือนําสงภาษี

อากร สําหรับเงินไดหรือรายรับที่มีอยูกอนหรือในป พ.ศ. ๒๕๒๗ หรือสําหรับเงินไดหรือรายรับที่
มีอยูในรอบระยะเวลาบัญชีที่ส้ินสุดลงกอนหรือในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยทําการ
ประเมินหรือส่ังกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับทั้งนี้ เฉพาะเงินไดหรือรายรับสําหรับระยะเวลา
ที่เจาพนักงานประเมินไดทําการประเมินหรือสงใหเสียหรือนําสง 

บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เสียภาษีอากรตามบทบัญญัติมาตรานี้ จะนําผล
ขาดทุนสุทธิที่มีอยูในรอบระยะเวลาบัญชีที่ส้ินสุดลงกอนหรือในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 
มาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่ส้ินสุดในหรือ
หลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เปนตนไปไมได 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๓๑  บทบัญญัติมาตรา ๔๘ (๔) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกําหนดนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงภาษีที่ไดเสียหรือนําสงไวแลวกอนวันที่พระราช
กําหนดนี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๓๒  บทบัญญัติมาตรา ๗๙ ทวิ (๔) แหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิก

โดยพระราชกําหนดนี้ ใหยังคงใชบังคับตอไปสําหรับการโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนการครอบครองซึ่ง
สินคาที่ไดรับยกเวนภาษีการคาตามมาตรา ๗๙ ตรี (๑๑) แหงประมวลรัษฎากร หรือการนาํสินคา
นั้นไปใชในการใด ๆ ที่มิใชการผลิตของตนเอง แตไมรวมถึงการนําไปใชในการรับจางผูผลิต ซึ่ง
เปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานหรือบริษัทการคา ซึ่งไดแก
บริษัทการคาระหวางประเทศ ซึ่งไดรับการสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
ลงทุน 
 

มาตรา ๓๓  บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกําหนดนี้ ใหยังคงใชบังคับตอไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่คางอยู หรือที่พึง
ชําระกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๓๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 

 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเปนตอง
ปรับปรุงประมวลรัษฎากรใหเหมาะสมกับสภาพและเหตุการณในปจจุบัน ซึ่งจะตองพิจารณาโดย
ดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดินและเปนกรณีฉุกเฉินมีความจําเปนรีบดวนในอันจะ
รักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๒๓๕๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 
เปนตนไป 
 

มาตรา ๑๑  บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกําหนดนี้ใหยังคงใชบังคับตอไป เฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่คางอยู หรือที่พึง
ชําระกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 
 

มาตรา ๑๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
 

                                                 
๓๕๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๖/ตอนที่ ๘/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๔ มกราคม ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเปนตอง
ปรับปรุงประมวลรัษฎากรใหเหมาะสมกับสภาพและเหตุการณในปจจุบัน ซึ่งจะตองพิจารณาโดย
ดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน และเปนกรณีฉุกเฉิน มีความจําเปนรีบดวนในอันจะ
รักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจจึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๓๓๓๕๘ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการตรากฎหมายวา
ดวยการประกันสังคมขึ้นใชบังคับโดยมีหลักการใหลูกจางและนายจางรวมกันสงเงินเขาสมทบใน
กองทุน เพ่ือนําไปใชประโยชนในการใหสวัสดิการแกลูกจางในกรณีที่มิใชเนื่องจากการทํางาน 
สมควรใหการสนับสนุนแกผูซึ่งตองสงเงินเขาสมทบในกองทุนดังกลาว โดยการใหนําเงินที่ไดสง
เขาสมทบในกองทุนนั้นไปหักลดหยอนได และเงินประโยชนทดแทนที่ผูประกันตนไดรับจาก
กองทุนใหไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๓๗ เร่ือง การแกไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔๓๕๙ 
 

โดยที่คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติพิจารณาเห็นวาบทบัญญัติและอัตรา
ภาษีอากรของประมวลรัษฎากร ในสวนที่เก่ียวกับการเก็บภาษีเงินไดจากบุคคลธรรมดาที่ใชบังคับ
อยูในปจจุบันยังไมเหมาะสมกับสถานการณ สมควรแกไขเพิ่มเติมเพื่อเปนการบรรเทาภาระภาษี
ใหแกผูมีเงินไดซึ่งเปนบุคคลธรรมดา 
 

ขอ ๑๒  บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติฉบับนี้ ใหยังคงใชบังคับตอไปเฉพาะในการปฏิบัติ
จัดเก็บภาษีอากรที่คางอยูหรือที่พึงชําระกอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ 
 

ขอ ๑๓  ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติฉบับนี้ ใหใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนตนไป 

 
ขอ ๑๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามประกาศคณะรักษา

ความสงบเรียบรอยแหงชาติฉบับนี้ 
 

                                                 
๓๕๘

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๗/ตอนที่ ๑๖๓/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒ กันยายน ๒๕๓๓ 
๓๕๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๓๗/ฉบับพิเศษ หนา ๑๒/๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๒
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๓๔๓๖๐ 
 

มาตรา ๔  การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยที่ไดกระทํา
ไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังอยูในระหวางการพิจารณาของพนักงานเจาหนาที่เพ่ือ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ใหเจาพนักงานประเมินกําหนดราคาขาย
อสังหาริมทรัพยนั้นโดยถือตามราคาประเมินทุนทรัพยที่ใชอยูในวันที่มีการโอนนั้น 
 

มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
บทบัญญัติวาดวยการคํานวณภาษีเงินไดจากการโอนอสังหาริมทรัพยที่เรียกเก็บตามประมวล
รัษฎากรใหเปนไปในแนวเดียวกันกับหลักเกณฑการคํานวณคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยใหเจาพนักงานประเมินกําหนดราคาขายอสังหาริมทรัพย
โดยถือตามราคาประเมินทุนทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน เพ่ือใหเกิดความสะดวกและเปนธรรมแกประชาชนผูขอจดทะเบียน
ดังกลาวมากยิ่งข้ึนจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๓๔๓๖๑ 
 

มาตรา ๑๑  บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ใหยังคงใชบังคับตอไป เฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่คางอยู หรือที่พึง
ชําระกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 

มาตรา ๑๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเปนตอง
ปรับปรุงประมวลรัษฎากรใหเหมาะสมกับสภาพและเหตุการณปจจุบันจึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔๓๖๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

                                                 
๓๖๐

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๖๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑๐/๑๘ กันยายน ๒๕๓๔ 
๓๖๑

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๙๓/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ 
๓๖๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๐๑/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๓
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นุเบกษาเปนตนไป เวนแต 
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๙ 

มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๓๕ เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๘ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เปน
ตนไป นอกจากบทบัญญัติดังตอไปนี้ ในหมวด ๔ และหมวด ๕ ลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

(ก) มาตรา ๘๑/๑ และมาตรา ๘๑/๓ เก่ียวกับสิทธิการขอจดทะเบียนและเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมของผูที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม 

(ข) มาตรา ๘๕/๑ และมาตรา ๘๕/๓ เก่ียวกับการขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม
และจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมชั่วคราว 

(ค) มาตรา  ๘๖/๒  เ ก่ียวกับการขอใหตั วแทนออกใบกํ า กับภาษี โดย
ผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักร 
 

มาตรา ๑๔  กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับใดที่ใชบังคับอยูกอนวันที่ ๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กลาวถึง หรืออางถึงภาษีการคาตามประมวลรัษฎากรไมใหมีความหมาย
เปนการกลาวถึง หรืออางถึงภาษีมูลคาเพ่ิมตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

นอกจากกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม กฎหมายใดที่ใชบังคับอยูกอน
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งไดบัญญัติใหบุคคลใดหรือกิจการใดไดรับยกเวนภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากรโดยมิไดระบุถึงภาษีอากรประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ ไมใหมีความหมาย
เปนการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๑๕  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อ
บทบัญญัติหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มี
ผลใชบังคับแลว ใหบุคคลดังตอไปนี้ มีสิทธิดําเนินการตามมาตรานี้ไดกอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

(๑) ผูประกอบการที่พึงตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหง
ประมวลรัษฎากร  ซึ่ งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  มี สิทธิ ย่ืนคําขอจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิมหรือจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมชั่วคราว ตามกําหนดเวลาและหลักเกณฑที่อธิบดี
ประกาศกําหนด และใหนํามาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๕/๓ มาใชบังคับ 

(๒) ผูประกอบการที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๑ (๑) (ก) ถึง 
(ฉ) และมาตรา ๘๑/๑ มีสิทธิขออนุมัติตออธิบดีเพ่ือจดทะเบียนและเสียภาษีมูลคาเพ่ิมได ตาม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กําหนดเวลาและหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนด และใหนํามาตรา ๘๑/๑ มาตรา ๘๑/๓ และมาตรา 
๘๕/๑ (๒) มาใชบังคับ 

(๓) ผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรและเขามาประกอบกิจการขายสินคา
หรือใหบริการในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว หรือผูประกอบการที่ใหบริการจากตางประเทศ
และมีการใชบริการนั้นในราชอาณาจักร ที่ประสงคจะใหตัวแทนของตนออกใบกํากับภาษีแทนตาม
มาตรา ๘๖/๒ มีสิทธิขออนุมัติตออธิบดีไดตามกําหนดเวลาและหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนด และให
นํามาตรา ๘๖/๒ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับ 

(๔) ผูประกอบกิจการที่พึงตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด ๕ ในลักษณะ ๒ 
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิย่ืนคําขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจ
เฉพาะตามกําหนดเวลาและหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนด และใหนํามาตรา ๙๑/๑๒ มาใชบังคับ 
 

มาตรา ๑๖  บุคคลซึ่งประกอบกิจการอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับอัน
เปนกิจการที่พึงตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม หรือพึงตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด ๔ หรือหมวด 
๕ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมิไดใชสิทธิขอจดทะเบียนตาม
มาตรา ๑๕ หากมิไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๕/๑ หรือตามมาตรา ๙๑/๑๒ 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในมาตรา 
๙๐/๒ (๒) หรือมาตรา ๙๑/๑๘ วรรคหนึ่ง แลวแตกรณี 
 

มาตรา ๑๗  เพ่ือเปนการบรรเทาภาระภาษีใหกับผูประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิมที่มิใชผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมซึ่งตองเสียภาษีตามมาตรา ๘๒/๑๖ 
และมีสินคาทุนอยูในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ถาผูประกอบการจดทะเบียนพิสูจนไดวา 
สินคาทุนนั้นเปนไปตามประเภท ลักษณะ และเง่ือนไขทุกขอโดยครบถวนดังตอไปนี้ ให
ผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวไดรับเครดิตในการชําระภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับสินคาทุนนั้นใน
อัตรารอยละ ๓.๕ ของมูลคาตนทุนสินคาดังกลาว 

(๑) เปนสินคาทุนประเภทเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องกล หรือยานพาหนะ 
(ก) สําหรับผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินคาโดยตนเองเปน

ผูผลิต สินคาทุนนั้นจะตองเปนเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องกล หรือยานพาหนะ ที่ใชใน
กระบวนการผลิตของตนเอง และถาเปนยานพาหนะ ยานพาหนะนั้นจะตองมิใชยานพาหนะที่
นํามาใชเปนการสวนตัวหรือที่ใชในงานบริหารกิจการ 

(ข) สําหรับผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการใหบริการสินคาทุนนั้น
จะตองเปนเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องกล หรือยานพาหนะที่ใชในการใหบริการของตนเอง และ
ถาเปนยานพาหนะ ยานพาหนะนั้นจะตองมิใชยานพาหนะที่นํามาใชเปนการสวนตัวหรือที่ใชใน
งานบริหารกิจการ 

(๒) เปนสินคาทุนเฉพาะที่ผูประกอบการจดทะเบียนมีกรรมสิทธิ์และมีหลักฐาน
พิสูจนไดวาไดมาในเวลาระหวางวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒๕๓๔ หรือระหวางวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ และ
ยังคงมีกรรมสิทธิ์อยูในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) เปนสินคาตนทุนที่มีอายุการใชงานเกินหนึ่งปและมีมูลคาตนทุนไมนอยกวา
หนึ่งแสนบาท 

(๔) เปนสินคาทุนที่ผูขายมีหนาที่ตองเสียภาษีการคาตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ 
แหงประมวลรัษฎากร กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และไมไดรับการยกเวนภาษี
การคาตามกฎหมายใด ๆ และ 

(๕) เปนสินคาทุนที่อยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามหมวด ๔ ในลักษณะ 
๒ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และเปนสินคาที่ผูประกอบการจด
ทะเบียนมีสิทธินําภาษีซื้อที่ตองชําระมาหักในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมได 

ผูประกอบการจดทะเบียนที่ประสงคจะไดรับเครดิตตามวรรคหนึ่งใหย่ืนคําขอ
เครดิตภาษีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อพนระยะเวลานี้แลวให
หมดสิทธิในการยื่นคําขอเครดิตภาษีอีกตอไป 

คําขอเครดิตตามวรรคสอง ใหย่ืนตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยใหย่ืน ณ ที่วาการ
อําเภอทองที่ หรือสํานักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู และในกรณีที่
ผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหง ใหย่ืนคําขอเครดิตเปนรายสถาน
ประกอบการ ทั้งนี้ เวนแตผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาว ไดรับอนุมัติจากอธิบดีใหย่ืนแบบ
แสดงรายการภาษีและชําระภาษีรวมกัน ก็ใหย่ืนคําขอเครดิตรวมกัน ณ ที่วาการอําเภอทองที่หรือ
สํานักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญตั้งอยู 

เครดิตตามมาตรานี้ ใหเฉล่ียออกเปนหกสวนเทา ๆ กัน และใหผูประกอบการจด
ทะเบียนนําเครดิตภาษีที่เฉล่ียไดไปหักในการชําระภาษีมูลคาเพ่ิมในแตละเดือนภาษีของสถาน
ประกอบการของตน โดยใหเร่ิมตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตนไป และในกรณีที่
ผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหง ใหเครดิตภาษีดังกลาวเปนเครดิตในการ
ชําระภาษีมูลคาเพ่ิมของสถานประกอบการที่ครอบครองสินคาทุนตามความเปนจริง 

เครดิตตามมาตรานี้ ไมตองนํามารวมคํานวณเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 
๓๙ หรือรายไดตามมาตรา ๖๕ แหงประมวลรัษฎากร 

คําวามูลคาตนทุนสินคาไดแก ราคาของสินคาโดยไมรวมดอกเบี้ยคาติดตั้งหรือ
คาใชจายอยางอ่ืน 

ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติและในการวินิจฉัยตามมาตรานี้ ใหอธิบดี 
มีอํานาจวินิจฉัย และคําวินิจฉัยของอธิบดีใหถือเปนที่สุด 
 

มาตรา ๑๘  ภายใตบังคับมาตรา ๒๐ เพ่ือเปนการบรรเทาภาระภาษีใหกับ
ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมที่ขายสงหรือขายปลีกสินคา ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียน
ดังกลาวมิไดเปนผูผลิต และมิใชผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมซึ่งตองเสียภาษีตาม
มาตรา ๘๒/๑๖ ซึ่งยังมีสินคาดังกลาวเปนสินคาคงเหลืออยูในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ถา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูประกอบการจดทะเบียนพิสูจนไดวาสินคาคงเหลือนั้นเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอโดยครบถวน
ดังตอไปนี้ ใหผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวไดรับเครดิตในการชําระภาษีมูลคาเพ่ิม ในกรณีที่
ไดซื้อจากผูผลิตใหคํานวณจากราคาทุนของสินคาคงเหลือที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดซื้อจาก
ผูผลิตนั้นในกรณีที่ไดนําเขาใหคํานวณจากราคา ซี.ไอ.เอฟ. บวกอากรขาเขาบวกกําไรมาตรฐาน
ของสินคานั้น ทั้งนี้ ในอัตราเทากับอัตราภาษีการคารวมกับอัตราภาษีการคาที่กรุงเทพมหานคร
หรือราชการสวนทองถ่ินเรียกเก็บเพิ่มตามกฎหมาย แตจํานวนเครดิตในการชําระภาษีมูลคาเพ่ิม
ดังกลาวใหไดรับอยางสูงไมเกินรอยละ ๙.๙ ของราคาทุนของสินคา หรือราคา ซี.ไอ.เอฟ. บวก
อากรขาเขา บวกกําไรมาตรฐานของสินคา แลวแตกรณี 

(๑) เปนสินคาคงเหลือที่ผูประกอบการจดทะเบียนมีไวเพ่ือขายและไดซื้อจาก
ผูผลิตหรือไดนําเขา นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
หรือในระหวางวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยไดมีการ
สงมอบสินคาหรือนําเขาในระหวางเวลาดังกลาว และมีหนังสือรับรองการขายที่ผูขายซึ่งเปนผูผลิต
ออกใหตามมาตรา ๑๙ หรือใบเสร็จรับเงินที่กรมศุลกากรออกให 

(๒) เปนสินคาคงเหลือที่ผูประกอบการจดทะเบียนมีกรรมสิทธิ์อยูในวันที่ ๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ แตไมรวมถึงสินคาที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดใหเชาซื้อ หรือไดขาย
ผอนชําระไปแลวโดยกรรมสิทธิ์ในสินคายังไมไดโอนไปยังผูซื้อ 

(๓) เปนสินคาคงเหลือที่ผูผลิตมีหนาที่ตองเสียภาษีการคาตามหมวด ๔ ใน
ลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และไมไดรับการ
ยกเวนภาษีการคาตามกฎหมายใด ๆ และ 

(๔) เปนสินคาคงเหลือที่อยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตาม หมวด ๔ ใน
ลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และเปนสินคาที่
ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําภาษีซื้อที่ตองชําระมาหักในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมได 

การคํานวณราคาทุนของสินคาคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ให
ถือตามหลักบัญชีเขากอนออกกอน 

ผูประกอบการจดทะเบียนที่ประสงคจะไดรับเครดิตตามวรรคหนึ่ง ใหย่ืนคําขอ
เครดิตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อพนระยะเวลานี้แลวใหหมด
สิทธิในการยื่นคําขอเครดิตอีกตอไป 

คําขอเครดิตตามวรรคสาม ใหย่ืนตามแบบที่อธิบดีกําหนด โดยใหย่ืน ณ ที่วาการ
อําเภอทองที่หรือสํานักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู และในกรณีที่
ผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหงใหย่ืนคําขอเครดิตเปนรายสถาน
ประกอบการ ทั้งนี้ เวนแตผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวไดรับอนุมัติจากอธิบดีใหย่ืนแบบ
แสดงรายการภาษีและชําระภาษีรวมกัน ก็ใหย่ืนคําขอเครดิตรวมกัน ณ ที่วาการอําเภอทองที่หรือ
สํานักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญตั้งอยู 

เครดิตตามมาตรานี้ ใหเฉล่ียออกเปนสองสวนเทา ๆ กัน และใหผูประกอบการ
จดทะเบียนนําเครดิตที่เฉล่ียไดไปหักในการชําระภาษีมูลคาเพ่ิมในเดือนภาษีมกราคม และเดือน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 
๑๗๗ 
- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ภาษีกุมภาพันธของป พ.ศ. ๒๕๓๕ และใน กรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนมีสถาน
ประกอบการหลายแหง ใหเครดิตดังกลาวเปนเครดิตในการชําระภาษีมูลคาเพ่ิมของสถาน
ประกอบการที่เก็บรักษาสินคาคงเหลือดังกลาวตามความเปนจริง เวนแตในกรณีผูนําเขามีขอ
โตแยงตามกฎหมายวาดวยศุลกากรหรือเปนคดีในศาล ใหนําเครดิตไปหักในการชําระ
ภาษีมูลคาเพ่ิมในเดือนถัดจากเดือนที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยขอโตแยงเปนหนังสือหรือนับแตเดือนที่
มีคําพิพากษาถึงที่สุดแลวแตกรณี 

ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับเครดิตตามมาตรานี้จัดทํารายงานสินคา
คงเหลือ  ณ วันที่  ๓๑ ธันวาคม  พ .ศ .  ๒๕๓๔  ตามแบบที่อธิบดี กําหนดและในกรณีที่
ผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหง ใหจัดทํารายงานเปนรายสถาน
ประกอบการ และเพ่ือประโยชนในการเก็บรักษาเอกสารใหถือวารายงานสินคาคงเหลือตามมาตรา
นี้เปนรายงานตามมาตรา ๘๗ (๓) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

เครดิตตามมาตรานี้ ไมตองนํามารวมคํานวณเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 
๓๙ หรือรายไดตามมาตรา ๖๕ แหงประมวลรัษฎากร 

ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติและในการวินิจฉัยตามมาตรานี้ ใหอธิบดีมีอํานาจ
วินิจฉัย และคําวินิจฉัยของอธิบดีใหถือเปนที่สุด 
 

มาตรา ๑๙  ใหผูผลิตซึ่งเปนผูประกอบการคาที่มีหนาที่ตองเสียภาษีการคาตาม
หมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งขาย
สินคาที่ตนผลิตใหแกผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๑๘ ในระหวางวันที่ ๑ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยไดมีการสงมอบสินคานั้นใน
ระหวางเวลาดังกลาว ตองจัดทําและสงมอบหนังสือรับรองตามวรรคสองเพื่อเปนหลักฐานการขาย
สินคาใหแกผูซื้อดังกลาวในวันที่สงมอบสินคา 

หนังสือรับรองการขายสินคา ใหมีรายการดังตอไปนี้ 
(๑) ช่ือ ที่อยู และเลขทะเบียนการคาของผูผลิตที่ออกหนังสือรับรอง 
(๒) ช่ือและที่อยูของผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งเปนผูซื้อสินคา 
(๓) เลขที่ของหนังสือรับรอง 
(๔) ช่ือ ชนิด ปริมาณของสินคา และราคาสินคาเปนเงินตราไทย 
(๕) อัตราภาษีการคาที่ผูผลิตมีหนาที่ตองเสีย 
(๖) วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรอง 
ในกรณีที่ผูผลิตมีสถานการคาหลายแหง ใหออกหนังสือรับรองเปนรายสถาน

การคา 
ผูผลิตที่ออกหนังสือรับรองจะตองจัดทําสําเนาหนังสือรับรองดังกลาว และเก็บ

รักษาสําเนานั้นไว ณ สถานการคาที่ออกเปนเวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันที่ออกหนังสือรับรอง 
ผูผลิตซึ่งเปนผูประกอบการคาผูใด ไมออกหนังสือรับรองตามที่ผูซื้อรองขอหรือ

ออกหนังสือรับรองแลวไมสงมอบใหผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งเปนผูซื้อสินคาตามวรรคหนึ่ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๘
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือไมจัดทําสําเนาหนังสือรับรองตามวรรคสี่ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม
เกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูผลิตซึ่งเปนผูประกอบการคาที่ออกหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งผูใดจงใจไม
เก็บรักษาสําเนาหนังสือรับรองตามวรรคสี่ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

 
มาตรา ๒๐  เพ่ือเปนการบรรเทาภาระภาษีใหกับผูประกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลคาเพ่ิมที่ขายสงหรือขายปลีกสินคาบางประเภทซึ่งผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวมิได
เปนผูผลิต และมิใชผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมซึ่งตองเสียภาษีตามมาตรา ๘๒/๑๖ 
ซึ่งยังมีสินคาดังกลาวเปนสินคาคงเหลืออยูในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ถาผูประกอบการ
จดทะเบียนพิสูจนไดวาสินคาคงเหลือนั้นเปนไปตามประเภทและเงื่อนไขทุกขอโดยครบถวน
ดังตอไปนี้ ใหผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามหมวด ๔ ใน
ลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ เมื่อขายสินคาคงเหลือ
ดังกลาว 

(๑) เปนสินคาประเภทรถยนต รถจักรยานยนต รถแทรกเตอร เรือกําปนหรือ
เรือที่มีระวางตั้งแตหกตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนตที่มีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป 

(๒) สินคาตาม (๑) ตองเปนสินคาที่ผูประกอบการจดทะเบียนมีไวเพ่ือขาย โดย
ไดซื้อสินคาดังกลาวจากผูผลิตหรือจากผูนําเขาและไดมีการสงมอบกอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๓๕ หรือเปนสินคาที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดนําเขากอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) เปนสินคาที่ผูประกอบการจดทะเบียนมีกรรมสิทธิ์อยูในวันที่ ๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๓๕ แตไมรวมถึงสินคาที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดใหเชาซื้อหรือไดขายผอนชําระไป
แลวโดยกรรมสิทธิ์ในสินคายังไมไดโอนไปยังผูซื้อ 

(๔) เปนสินคาที่อยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ 
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้และ 

(๕) เปนสินคาที่ยังมิไดมีการจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยยานพาหนะนั้น ๆ 
ผูประกอบการจดทะเบียนที่ประสงคจะไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามวรรคหนึ่ง 

ใหย่ืนคําขอยกเวนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อพนระยะเวลานี้
แลวใหหมดสิทธิในการยื่นคําขอยกเวนอีกตอไป 

คําขอยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามวรรคสอง ใหย่ืนตามแบบที่อธิบดีกําหนด โดยให
ย่ืน ณ ที่วาการอําเภอทองที่หรือสํานักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู และ
ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหงให ย่ืนคําขอยกเวน
ภาษีมูลคาเพ่ิมเปนรายสถานประกอบการทั้งนี้ เวนแตผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวไดรับ
อนุมัติจากอธิบดีให ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีรวมกันก็ให ย่ืนคําขอยกเวน
ภาษีมูลคาเพ่ิมรวมกัน ณ ที่วาการอําเภอทองที่หรือสํานักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ที่สถาน
ประกอบการที่เปนสํานักงานใหญตั้งอยู 

ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติและในการวินิจฉัยตามมาตรานี้ ใหอธิบดีมีอํานาจ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๙
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วินิจฉัย และคําวินิจฉัยของอธิบดีใหถือเปนที่สุด 
 

มาตรา ๒๑  บทบัญญัติหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากรกอนการ
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชบังคับตอไปสําหรับ 

(๑) กรณีตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖
ทั้งนี้ ภายใตเง่ือนไขบทบัญญัติแหงมาตรานั้น ๆ 

(๒) การจัดเก็บภาษีการคาที่คางอยูหรือที่ถึงกําหนดชําระกอนวันที่ ๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) กรณีที่ผูไดรับการสงเสริมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนได
นําเขาเครื่องจักรโดยไดมีการออกใบขนสินคาขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากรกอนวันที่ ๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และหากตอมาปรากฏวาสิทธิและประโยชนเก่ียวกับภาษีอากรถูกระงับไป
ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ในกรณีนี้ผูไดรับการสงเสริมจะตองเสียภาษีการคา ตามหมวด ๔ ใน
ลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ โดยถือสภาพของ
สินคาและอัตราภาษีการคาที่เปนอยูในวันนําเขาเปนเกณฑในการคํานวณภาษีการคาตอไป 

(๔) กรณีที่ผูไดรับการสงเสริมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ใหไดรับสิทธิและประโยชนยกเวนหรือลดหยอนภาษี
การคาสําหรับการนําเขาเคร่ืองจักรกอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมวาจะไดมีการนําเขา
เครื่องจักรดังกลาวกอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม และหากตอมาปรากฏวาสิทธิและ
ประโยชนเก่ียวกับภาษีอากรถูกระงับไปไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ในกรณีนี้ผูไดรับการสงเสริมจะตอง
เสียภาษีการคาตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากรกอนการแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ โดยถือสภาพของสินคาและอัตราภาษีการคาที่เปนอยูในวันนําเขาเปนเกณฑใน
การคํานวณภาษีการคาตอไป 
 

มาตรา ๒๒  เพ่ือเปนการบรรเทาภาระภาษีใหกับผูประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม ซึ่งประกอบกิจการใหบริการตามสัญญาที่มีขอกําหนดใหชําระคาตอบแทนตามสวน
ของบริการที่ทํา โดยไดทําสัญญาไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถากรณีเขาเง่ือนไข
ดังตอไปนี้ ใหผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิขอยกเวนการเรียกเก็บภาษีขายจากผูวาจางตาม
มาตรา ๘๒/๔ วรรคหนึ่ง แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และขอ
เสียภาษีการคาตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากรกอนการแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ตอไป 

(๑) คูสัญญาอีกฝายหนึ่งตองมิใชกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ินหรือ
ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมที่มิใชผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมซึ่งตอง
เสียภาษีตามมาตรา ๘๒/๑๖ และ 

(๒) ผูประกอบการจดทะเบียนนั้นไดสงมอบงานบางสวนใหแกคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่ง และไดมีการชําระคาตอบแทนตามสวนของงานที่ไดสงมอบตามขอผูกพันที่กําหนดในสัญญา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ โดยคาตอบแทนและงานที่ไดสงมอบตองไมต่ํากวารอยละ
ย่ีสิบหาของคาตอบแทนและงานตามสัญญา 

ผูประกอบการจดทะเบียนที่ประสงคจะไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหย่ืนคําขอ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อพนระยะเวลานี้แลวใหหมดสิทธิ
ในการยื่นคําขออีกตอไป 

คําขอรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหย่ืนตามแบบที่อธิบดีกําหนด โดยใหย่ืน ณ ที่วา
การอําเภอทองที่หรือสํานักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู และในกรณีที่
ผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหงใหย่ืนคําขอรับสิทธิเปนรายสถาน
ประกอบการทั้งนี้ เวนแตผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวไดรับอนุมัติจากอธิบดีใหย่ืนแบบ
แสดงรายการภาษีและชําระภาษีรวมกัน ก็ใหย่ืนคําขอรวมกัน ณ ที่วาการอําเภอทองที่หรือ
สํานักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญตั้งอยู พรอมทั้งสงมอบ
สําเนาสัญญาและหลักฐานอื่นตามที่อธิบดีกําหนด 

ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิไดรับยกเวนการเรียกเก็บภาษีขายตาม
มาตรานี้ เสียภาษีการคาตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร กอนการแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ตอไป เฉพาะสําหรับการใหบริการตามสัญญาดังกลาวจนกวาการใหบริการ
นั้นจะแลวเสร็จ แตตองไมชากวาวันที่สิทธิไดรับยกเวนการเรียกเก็บภาษีขายสิ้นสุดลง 

สิทธิไดรับยกเวนการเรียกเก็บภาษีขายตามมาตรานี้ ใหส้ินสุดลงในวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เวนแตในกรณีที่เปนสัญญารับเหมากอสรางใหส้ินสุดลงในวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติและการวินิจฉัยตามมาตรานี้ ใหอธิบดีมีอํานาจ
วินิจฉัย และคําวินิจฉัยของอธิบดีใหถือเปนที่สุด 
 

มาตรา ๒๓  ในกรณีสินคาตามประเภทที่ ๐๓.๐๑ ถึง ๐๓.๙๐ ประเภทที่ ๐๔.๐๑ 
ถึง ๐๔.๙๐ ประเภทที่ ๐๕.๐๑ ถึง ๐๕.๙๐ ประเภทที่ ๐๖.๐๑ ถึง ๐๖.๙๐ และประเภทที่ ๐๗.๐๑ 
ถึง ๐๗.๙๐ แหงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตทายพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
๒๕๒๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔
ไดนําออกจากโรงอุตสาหกรรมกอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และยังมิไดเสียภาษีการคา
ประเภทการขายของตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร กอนการแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ใหผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมซึ่งเปนผูผลิตสินคานั้นตามมาตรา 
๗๗ แหงประมวลรัษฎากร กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และยังคงมีกรรมสิทธิ์ใน
สินคานั้นอยูในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ มีหนาที่ตองเสียภาษีการคาโดยใหภาษีการคามี
จํานวนเทากับภาษีสรรพสามิตตามมูลคาตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๔ 

เพ่ือประโยชนในการเสียภาษีตามมาตรานี้ ใหถือวาความรับผิดในการเสียภาษี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การคาตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เวนแตสินคาที่เปนรถยนตและ
สินคาอ่ืนที่เปนประเภทที่อธิบดีกําหนด ก็ใหความรับผิดเกิดขึ้นตามมาตรา ๗๘ แหงประมวล
รัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่ตองเสียภาษีตามวรรคหนึ่ง ย่ืนแบบแสดงรายการ
เสียภาษีตามแบบที่อธิบดีกําหนดพรอมทั้งชําระภาษีภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ความรับ
ผิดเกิดขึ้น และใหนําบทบัญญัติตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร กอนการแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๒๔  บทบัญญัติแหงหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากรกอน
การแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชบังคับตอไปแกผูประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม เฉพาะการขายสินคาที่มีการขายเสร็จเด็ดขาดหรือการใหบริการที่ส้ินสุดลงกอน
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมวาผูประกอบการจดทะเบียนจะไดรับชําระคาตอบแทนจากการ
ขายสินคาหรือการใหบริการนั้นในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหความรับผิดของ
ผูประกอบการจดทะเบียนที่เปนผูผลิตและผูประกอบการจดทะเบียนที่ไมเปนผูผลิต เปนไปตาม
หมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๒๕  การคืนภาษีการคาตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวล
รัษฎากร กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ให
กระทําไดดังตอไปนี้ 

(๑) การคืนภาษีการคาใหแกผูมีสิทธิไดรับคืนภาษีการคาตามหมวด ๔ ใน
ลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใหกระทําไดตาม
หลักเกณฑ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด แตผูที่ประสงคจะไดรับคืนภาษีการคาตองย่ืนคาํรองขอคนื
ตอเจาพนักงานประเมินภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

(๒) ในกรณีที่ผูประกอบการคาประเภทการขายของซึ่งไดขายสินคากอนวันที่ ๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และไดชําระภาษีการคาตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร 
กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไวแลว หากมีหนี้สูญจากการขายสินคาดังกลาวในหรือ
หลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และหนี้สูญนั้นเปนไปตามหลักเกณฑตามมาตรา ๗๙ จัตวา 
(๔) แหงประมวลรัษฎากร กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหผูประกอบการนั้นมี
สิทธิย่ืนคํารองขอคืนภาษีการคาที่คํานวณจากสวนหนี้สูญไดตามหลักเกณฑวิธีการ เง่ือนไข และ
ระยะเวลาตาม (๑) 

(๓) ในกรณีที่ผูประกอบการคานําสินคาเขาในราชอาณาจักรกอนวันที่ ๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และไดชําระภาษีการคาตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร 
กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไวแลว ถาตอมาไดมีการสงสินคานั้นหรือสินคาที่ผลิต
หรือผสมหรือประกอบดวยสินคานั้นออกนอกราชอาณาจักรในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๓๕ ใหมีสิทธิย่ืนคํารองขอคืนภาษีการคาที่เรียกเก็บจากสินคานั้นตามหลักเกณฑ วิธีการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เง่ือนไข และอัตราสวนเชนเดียวกับการคืนอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
 

มาตรา ๒๖  ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมเฉพาะการขายสินคาหรือ
การใหบริการตามประเภท ลักษณะ และเง่ือนไขดังตอไปนี้มีสิทธิขอเสียภาษีการคาตามหมวด ๔ 
ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากรกอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ตอไป 

(๑) การขายสินคาตามสัญญาจะขายหรือใหเชาซื้อสินคาตามมาตรา ๗๙ จัตวา 
(๓) วรรคสอง และวรรคสาม แหงประมวลรัษฎากร กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
โดยไดมีการทําสัญญาและไดมีการผอนชําระตามสัญญานั้นแลวกอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๓๕ ไมวาการขายสินคาดังกลาวจะกระทําโดยผูประกอบการจดทะเบียนที่เปนผูผลิตหรือไม
เปนผูผลิต 

(๒) การใหเชาเครื่องจักร เครื่องมือ หรือเคร่ืองกลที่มีมูลคาตนทุนไมนอยกวาหา
แสนบาท เพ่ือใชในการผลิตหรือการใหบริการโดยไดมีการทําสัญญาและไดมีการชําระคาเชานั้น
บางสวนแลวกอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ผูประกอบการจดทะเบียนที่ประสงคจะไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหย่ืนคําขอ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อพนระยะเวลานี้แลวใหหมดสิทธิ
ในการยื่นคําขออีกตอไป 

คําขอรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหย่ืนตามแบบที่อธิบดีกําหนด โดยใหย่ืน ณ ที่วา
การอําเภอทองที่หรือสํานักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู และในกรณีที่
ผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหงใหย่ืนคําขอรับสิทธิเปนรายสถาน
ประกอบการทั้งนี้ เวนแตผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวไดรับอนุมัติจากอธิบดีใหย่ืนแบบ
แสดงรายการภาษีและชําระภาษีรวมกัน ก็ใหย่ืนคําขอรวมกัน ณ ที่วาการอําเภอทองที่หรือ
สํานักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญตั้งอยูพรอมทั้งหลักฐาน
ตามที่อธิบดีกําหนด 

ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิตามวรรคหนึ่งและไดย่ืนคําขอตามวรรคสอง
เสียภาษีการคาตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากรกอนการแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ตอไป ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังวาผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวไมมีสิทธิ
ตามมาตรานี้ ใหอธิบดีแจงใหผูประกอบการทราบพรอมทั้งเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมพรอมเบี้ยปรับ 
เงินเพิ่มและใหนําบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณตามประมวลรัษฎากรมาใชบังคับ 

ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามมาตรานี้ ใหอธิบดีมีอํานาจวินิจฉัยและคํา
วินิจฉัยของอธิบดีใหถือเปนที่สุด 

บทบัญญัติแหงหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ไมใชบังคับแกผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับอนุมัติใหเสียภาษีการคา
ตอไปตามมาตรานี้ 
 

มาตรา ๒๗  บทบัญญัติแหงหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไมใชบังคับแกการขายสินคาและการนําเขาสินคาตาม
กฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิตในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) การขายสินคาโดยผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมซึ่งเปนผู
ประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต และเปนสินคาที่ผูประกอบการจด
ทะเบียนดังกลาวไดเสียภาษีสรรพสามิตโดยใชแสตมปสรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสีย
ภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ .ศ .  ๒๕๒๗  กอนการแก ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ ครบถวนแลวกอนวันที่พระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ ใชบังคับ ไมวาจะไดนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม
หรือคลังสินคาทัณฑบนกอนหรือหลังวันที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๔ ใชบังคับหรือไมก็ตาม 

(๒) การขายสินคาประเภทที่ไดรับการขยายเวลาการชําระภาษีตามมาตรา ๑๔ 
วรรคสอง หรือมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยผูประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมซึ่งเปนผูประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิตและ
ผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวไดนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบน
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ กอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) การขายสินคาที่เปนน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๔ โดยผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมที่เปนผูขายสง หรือขายปลีกเฉพาะน้ํามันและ
ผลิตภัณฑน้ํามันที่ผูประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิตไดนําสินคาออก
จากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบนตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
กอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๔) การนําเขาสินคาประเภทที่ระบุในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. ๒๕๒๗ กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งความรับผิดของผูนําเขาในอันจะตองเสียภาษีสรรพสามิตไดเกิดขึ้นแลวกอนวันที่ 
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมวาจะไดรับชําระภาษีสรรพสามิตไวกอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๓๕ หรือไมก็ตาม 

(๕) การขายสินคานําเขาตาม (๔) หลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผูนํา
เขาซึ่งเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

ถาไดมีการขายสินคาตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๕) ภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่มิใชผูประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมซึ่งตองเสียภาษีตามมาตรา ๘๒/๑๖ มีสิทธิออกหลักฐานการขายสินคานั้น
ใหแกผูซื้อที่เปนผูประกอบการจดทะเบียนในวันที่สงมอบสินคาไดและหลักฐานการขายสินคา
ดังกลาวใหถือเปนใบกํากับภาษี และใหผูซื้อใชเปนหลักฐานของภาษีซื้อในการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพ่ิมได 

ภาษีซื้อตามวรรคสอง ใหมีจํานวนเทากับเจ็ดในหนึ่งรอยเจ็ดสวนของมูลคาสินคา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามที่ปรากฏในหลักฐานดังกลาว 
หลักฐานการขายสินคาตามวรรคสอง ใหมีรายการดังตอไปนี้ 
(๑) ช่ือ ที่อยู ของผูประกอบการและเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 
(๒) ช่ือ ที่อยู ของผูซื้อสินคา 
(๓) เลขที่ของหลักฐาน 
(๔) ช่ือ ประเภท ชนิด ปริมาณสินคา และราคาสินคาเปนเงินตราไทย 
(๕) วัน เดือน ป ที่ออกหลักฐาน 
(๖) ขอความแสดงวาเปนสินคาตามวรรคหนึ่ง 
หลักฐานการขายสินคาตามวรรคสอง ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนมีสถาน

ประกอบการหลายแหงใหออกหลักฐานเปนรายสถานประกอบการ และใหเก็บรักษาสําเนา
หลักฐานนั้นไว ณ สถานประกอบการที่ออกหลักฐานเปนเวลาหาปนับตั้งแตวันที่ออกหลักฐาน 
และใหนํามาตรา ๘๗/๓ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช
บังคับ 
 

มาตรา ๒๘  บทบัญญัติแหงหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไมใชบังคับแกผูประกอบการดังตอไปนี้ 

(๑) ผูประกอบการที่ซื้อสุราหรือไดรับใบอนุญาตทําสุราที่มีสัญญาผูกพันกับกรม
สรรพสามิตหรือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมกอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่จะตองชําระเงนิ
แกรัฐบาลเปนการเหมาจาย และอยูในบังคับมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๓๔ 

(๒) ผูประกอบการที่ประกอบกิจการขายปลีกหรือขายสงซึ่งสุราที่ซื้อหรือไดมา
จากผูประกอบการตาม (๑) ทุกทอด แตไมรวมถึงผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมที่
ประกอบกิจการภัตตาคาร 

กิจการภัตตาคารไดแกกิจการขายอาหารหรือเครื่องดื่มไมวาชนิดใด ๆ รวมทั้ง
กิจการรับจางปรุงอาหารหรือเครื่องดื่มทั้งนี้ ไมวาในหรือนอกจากสถานที่ซึ่งจัดไวใหประชาชนเขา
ไปบริโภคได 
 

มาตรา ๒๙  บทบัญญัติแหงหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไมใชบังคับแกการขายและการนําเขาสุราตามกฎหมายวาดวย
สุรา ในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) สุราที่อยูในบังคับมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๓๔ 
 

(๒) สุราที่ทําในราชอาณาจักรโดยไดเสียภาษีสุราครบถวนแลวและไดนําออกจาก
โรงงานสุรากอนพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ ใชบังคับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) สุราที่นําเขามาในราชอาณาจักรที่ไดเสียภาษีสุราโดยปดแสตมปสุราแลวและ
ไดนําออกจากดานศุลกากรกอนวันที่พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ ใชบังคับ 

ถาไดมีการขายสุราตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๓๕ ใหผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมมีสิทธิออกหลักฐานการขายสุรานั้นใหแกผูซื้อ
ที่เปนผูประกอบการจดทะเบียนในวันที่สงมอบสุราได และใหนํามาตรา ๒๗ วรรคสอง วรรคสาม 
วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับ 
 

มาตรา ๓๐  บทบัญญัติแหงหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไมใชบังคับแกการขายและการนําเขายาเสน หรือยาสูบตาม
กฎหมายวาดวยยาสูบ ในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ยาเสนหรือยาสูบที่อยูในบังคับมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 
๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(๒) ยาเสนหรือยาสูบที่ทําในราชอาณาจักรโดยบรรจุซองและปดแสตมป
ครบถวนแลวและไดนําออกจากโรงอุตสาหกรรมยาสูบกอนวันที่พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ใชบังคับ 

(๓) ยาสูบตามมาตรา ๗๙/๕ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ เฉพาะยาสูบที่ผูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบไดบรรจุ
ซองและปดแสตมปยาสูบครบถวนแลวและไดนําออกจากโรงอุตสาหกรรมยาสูบกอนวันที่ ๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๔) ยาเสนหรือยาสูบที่นําเขามาในราชอาณาจักรที่ไดปดแสตมปยาสูบและไดนํา
ออกจากดานศุลกากรกอนวันที่พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ ใชบังคับ 

ถาไดมีการขายยาเสนหรือยาสูบตามวรรคหนึ่ง ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ ๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมมีสิทธิออกหลักฐานการขายยา
เสนหรือยาสูบนั้นใหแกผูซื้อที่เปนผูประกอบการจดทะเบียนในวันที่สงมอบยาเสนหรือยาสูบได 
และใหนํามาตรา ๒๗ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๓๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจําเปนตอง
ปรับปรุงประมวลรัษฎากรใหเหมาะสมกับสภาพและเหตุการณในปจจุบันโดยนําภาษีมูลคาเพ่ิม
และภาษีธุรกิจเฉพาะมาใชแทนภาษีการคา และปรับปรุงบทบัญญัติวาดวยบทเบ็ดเสร็จทั่วไป ภาษี
เงินไดนิติบุคคลและอากรแสตมปของประมวลรัษฎากรใหสอดคลองกับภาษีมูลคาเพ่ิมจึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๓๔๓๖๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป เวนแตบทบัญญัติมาตรา ๓ และมาตรา ๔ ใหใชบังคับสําหรับเงินไดของบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๓๔ เปนตนไป 
 

มาตรา ๘  บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชตอไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่คางอยู หรือที่พึงชําระ
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
ประมวลรัษฎากรใหเหมาะสมกับสภาพและเหตุการณในปจจุบัน เพ่ือความเปนธรรมในการ
จัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔๓๖๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) บทบัญญัติมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ 
มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา 
๒๖ แหงพระราชกําหนดนี้ วาดวยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมิน
ประจํา พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่จะตองย่ืนรายการใน พ.ศ. ๒๕๓๖ เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และ
มาตรา ๒๗ เฉพาะบัญชีอัตราภาษีเงินไดสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตาม (๒) (ข) 
(ค) และ (ง) แหงพระราชกําหนดนี้ วาดวยภาษีเงินไดบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล ใหใช
บังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตนไป 

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๗ เฉพาะบัญชี
อัตราภาษีเงินไดสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตาม (๒) (ก) และ (จ) แหงพระราช
กําหนดนี้ วาดวยภาษีเงินไดบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล ใหใชบังคับสําหรับเงินไดของบริษัท
                                                 

๓๖๓ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๐๕/ฉบับพิเศษ หนา ๓๐/๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๓๔ 

๓๖๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๒๘/ฉบับพิเศษ หนา ๗/๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๗
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนตนไป 
 

มาตรา ๒๙  บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกําหนดนี้ ใหยังคงใชบังคับตอไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่คางอยูหรือที่พึง
ชําระกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๓๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
 

หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเปนตอง
ปรับปรุงประมวลรัษฎากรใหเหมาะสมกับสภาพและเหตุการณในปจจุบัน ซึ่งจะตองพิจารณาโดย
ดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดินและเปนกรณีฉุกเฉิน มีความจําเปนรีบดวนในอันจะ
รักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 

 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๔๐๓๖๕ 

 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันนี้ประมวล
รัษฎากรไดบัญญัติใหผูมีเงินไดจากเงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรซึ่งไดรับจากบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยไดรับเครดิตในการคํานวณภาษีสามในเจ็ดสวนของ
เงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรที่ไดรับทุกกรณี ในขณะที่การประกอบกิจการของบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยตองเสียภาษีเงินไดจากกําไรสุทธิในกิจการตาง ๆ 
ในอัตราที่แตกตางกัน สมควรแกไขใหผูมีเงินไดจากเงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรที่ไดรับ
จากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาวไดรับเครดิตในการคํานวณภาษีใหสอดคลองกับการ
เสียภาษีของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งมีอยูหลายอัตราเพื่อความเปนธรรมในการจัดเก็บ
ภาษี และสมควรกําหนดความรับผิดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูจายเงินไดซึ่งแสดง
ขอความในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายไมถูกตอง เพ่ือใหการเครดิตภาษีเปนไปโดยรอบ
คอบและถูกตอง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๐๓๖๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป เวนแตบทบัญญัติมาตรา ๓ ใหใชบังคับสําหรับเงินไดของบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตน 
                                                 

๓๖๕
 ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๑๔/ตอนที่ ๙ ก/หนา ๑/๑ เมษายน ๒๕๔๐ 

๓๖๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔/ตอนที่ ๖๐ ก/หนา ๓๒/๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีปญหาวิกฤตการณทาง
การเงิน สงผลทําใหธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย และบริษัทเครดิตฟองซิเอร
จําเปนตองกันเงินสํารองไวเปนคาเผื่อหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญสูงข้ึนกวาเดิม แตบทบัญญัติของ
ประมวลรัษฎากรที่ใหนําเงินสํารองดังกลาวมาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิไดมีขอจํากัด
กอใหเกิดภาระภาษีแกธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพยและบริษัทเดรดิตฟองซิ
เอรเกินสมควรดังนั้น เพ่ือเปนการลดภาษีใหแกสถาบันการเงินซึ่งจะทําใหฐานะทางการเงินของ
สถาบันการเงินดีข้ึน สมควรกําหนดใหเงินสํารองดังกลาวถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ
ไดเต็มจํานวน และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเล่ียงไดในอันที่
จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศจึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้  

 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๔๑๓๖๗ 

 
หมายเหตุ:-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไข
เพ่ิมเติมใหการบริการขนสงระหวางประเทศ โดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเลที่กระทําโดย
ผูประกอบการที่เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ ใชอัตราภาษี
รอยละ ๐ ในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมเพียงอัตราเดียว เพ่ือใหเกิดความเปนกลางและเปนธรรม
แกผูประกอบกิจการดังกลาวที่เขามาประกอบกิจการในราชอาณาจักรและเพื่อลดปญหาความ
ยุงยากที่เกิดจากการที่ตองมีการติดตามวิธีปฏิบัติทางภาษีของประเทศคูคาอ่ืน ๆ ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการขนสงระหวางประเทศทางทะเลที่ตัวแทนผูประกอบการขนสงมักจะรับเปน
ตัวแทนใหกับหลายบริษัท หากมีแนวปฏิบัติในแนวทางเดียวกันแลวจะลดภาระแกตัวแทน
เหลานั้นได ตลอดจนเพื่อสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการคมนาคมในภูมิภาคประกอบ
กับสมควรแกไขเพิ่มเติมใหการรับประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยซึ่งเดิม
เปนการประกอบกิจการที่อยูในบังคับตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเปนการประกอบกิจการที่อยูใน
บังคับตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมแทนเพื่อใหมีการประกอบกิจการในระบบภาษีมูลคาเพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง
จะเปนผลดีตอการจัดเก็บภาษีในระยะยาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๔๑๓๖๘ 

 
มาตรา ๖  บทบัญญัติตามหมวด ๕ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากรกอนการ

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชบังคับตอไปสําหรับการจัดเก็บภาษีที่คางอยูหรือที่
ถึงกําหนดชําระกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 

                                                 
๓๖๗

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๑๒/๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ 
๓๖๘

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๑๔/๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเปนตองตอง
ปรับปรุงระบบภาษีภาษีมูลคาเพ่ิม เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศ จึงสมควรกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการคืนภาษีมูลคาเพ่ิมใหผูเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรที่ซื้อ
สินคาจากผูประกอบการจดทะเบียนแลโดยที่ในปจจุบันการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขาย
อสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไรไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เนื่องจากกําหมายปจจุบัน
กําหนดใหผูมีหนาที่เสียภาษีตองย่ืนแบบแสดงรายการภาษี และชําระภาษีธุรกิจเฉพาะกรณี
ดังกลาวในเดือนถัดไป ซึ่งปรากฏวามีการหลีกเล่ียงภาษีไมชําระภาษีเปนจํานวนมาก ทําใหรัฐขาด
รายไดสวนนี้ไป ดังนั้น สมควรปรับปรุงประมวลรัษฎากร เพ่ือใหการบริหารจัดเก็บภาษีธุรกิจ
เฉพาะสําหรับกรณีนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูเสียภาษีและ
ปองกันการหลีกเล่ียงการเสียภาษี สงผลทําใหรัฐมีรายไดเพ่ิมมากขึ้นจึงจําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๔๔๓๖๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยศุลกากรเพื่อกําหนดใหมีการจัดตั้งเขตปลอดอากรขึ้นเพื่อประโยชนในการสงเสริม
การสงออก โดยผูประกอบการในเขตดังกลาวจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีในทํานองเดียวกันกับ
เขตอุตสาหกรรมสงออกตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย แตโดยที่
บทบัญญัติของประมวลรัษฎากรไดกําหนดใหสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับเขตอุตสาหกรรม
สงออกเทานั้น สมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเพื่อใหสิทธิประโยชนทางภาษีครอบคลุมถึง
เขตปลอดอากร และเขตที่มีกฎหมายกําหนดใหยกเวนอากรขาเขาตามที่จะไดมีการจัดตั้งข้ึนตอไป
ดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๔๘๓๗๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๗ แหง
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดใหผูอุปการะเลี้ยงดูบุพการีซึ่งเปนผูสูงอายุที่ไมมี
รายไดเพียงพอแกการยังชีพ มีสิทธิไดรับการหักลดหยอนภาษีตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
ที่กําหนดในประมวลรัษฎากร ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนการอุปการะเลี้ยงดูบิดา
มารดาผูใหกําเนิดบุตร สมควรกําหนดใหผูมีเงินไดซึ่งอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของตนหรือบิดา
มารดาของสามีหรือภริยาของตนสามารถนําคาอุปการะเลี้ยงดูดังกลาวมาหักลดหยอนในการ
คํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
                                                 

๓๖๙
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘/ตอนที่ ๘๕ ก/หนา ๑/๒๗ กันยายน ๒๕๔๔ 

๓๗๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนที่ ๔ ก/หนา ๑๓/๑๓ มกราคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วชิระ/พงษพิลัย/ปรับปรุง 
๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ 

 


