
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัติ 
ใหใชบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร 

พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 

คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร 
ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐) 

อาทิตยทิพอาภา 
พล.อ.เจาพระยาพิชเยนทรโยธิน 

ตราไว ณ วันที ่๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
เปนปที่ ๕ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรตราประมวลรัษฎากรเพื่อ 

ปรับปรุงการรัษฎากรตามหลักความเปนธรรมแกสังคม 
 

จึงมีพระราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 

มาตรา ๑พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติ 
แหงประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๑” 
 

มาตรา ๒* ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน  
พุทธศักราช ๒๔๘๒ เปนตนไป 

*[รก.๒๔๘๒/๕๖/๑/๑ เมษายน ๒๔๘๒] 
 

มาตรา ๓ใหใชประมวลรัษฎากรตามที่ตราไวตอทายพระราช 
บัญญัตินี้เปนกฎหมายตั้งแตวันที ่๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๒ เปนตอไป  
เวนแตบทบัญญัติในลักษณะ ๒ หมวด ๖ วาดวยอากรแสตมปนั้น ใหใชเปน 
กฎหมายตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๒ เปนตนไป 
 

มาตรา ๔นับแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติเงินรัชชูปการ พุทธศักราช ๒๔๖๘ 
(๒) พระราชบัญญัติลักษณะเก็บเงินคานา ร.ศ.๑๑๙ 
(๓) พระราชบัญญัติลักษณะการเก็บภาษีคาที่ไรออย พุทธศักราช ๒๔๖๔ 
(๔) พระราชบัญญัติเปลี่ยนวิธีเก็บภาษียา ร.ศ.๑๑๙ 



   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    

(๕) ประกาศพระราชทานยกเงินอากรสวนใหญคางเกาและเดิน 
สํารวจตนผลไมใหม สําหรับเก็บเงินอากรสวนใหญ รัตนโกสินทรศก ๑๓๐ 

(๖) พระราชบัญญัติภาษีเงินได พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(๗) พระราชบัญญัติภาษีการคา พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
(๘) พระราชบัญญัติภาษีการธนาคารและการประกันภัย  

พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
(๙) บรรดาพิกัดอัตรา ขอบังคับ กฎ ประกาศ และบทกฎหมายอ่ืน  

ซึ่งออกเพื่อแกไขเพิ่มเติมหรือดําเนินการตามกฎหมายดังกลาว 
และนับตั้งแตวันใชบทบัญญัติในลักษณะ ๒ หมวด ๖ แหงประมวล 

รัษฎากรวาดวยอากรแสตมป ใหยกเลิกพระราชบัญญัติอากรแสตมป พุทธศักราช 
๒๔๗๕ กับบรรดาพิกัดอัตรา ขอบังคับ กฎ และบทกฎหมายอ่ืน ซึ่งออกเพื่อแกไข 
เพิ่มเติมหรือดําเนินการตามพระราชบัญญัตินั้น 
 

มาตรา ๕บรรดาพระราชบัญญัติ ประกาศ พิกัดอัตรา ขอบังคับ  
กฎ และบทกฎหมายท่ีใหยกเลิกตามความในมาตรา ๔ วรรคแรกนั้น ยังคง 
ใหใชบังคับไดในการเก็บภาษีอากรจํานวนพุทธศักราชตาง ๆ กอนใชประมวล 
รัษฎากร 

สวนพระราชบัญญัติ พิกัดอัตรา ขอบังคับ กฎ และบทกฎหมาย ท่ีให 
ยกเลิกตามความในมาตรา ๔ วรรคสุดทาย ก็ยังคงใหใชบังคับไดในการเก็บ 
อากรที่จะพึงเรียกเก็บไดกอนใชบทบัญญัติในลักษณะ ๒ หมวด ๖ แหงประมวล 
รัษฎากรวาดวยอากรแสตมป 
 

มาตรา ๖ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีหนาที่รักษาการ 
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
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    

ประมวลรัษฎากร 
ลักษณะ ๑ 

ขอความเบื้องตน 
   

 
 มาตรา ๑กฎหมายน้ีใหเรียกวา “ประมวลรัษฎากร” 

 
มาตรา ๒* ในประมวลรัษฎากรนี ้เวนแตขอความจะแสดงใหเห็น 

เปนอยางอื่น 
“รัฐมนตร”ี หมายความวารัฐมนตรีผูรักษาการตามประมวล 

รัษฎากรนี้ 
“อธิบดี”* หมายความวาอธิบดีกรมสรรพากร หรือผูท่ีอธิบดี 

กรมสรรพากรมอบหมาย”  
*[บทนิยามนี้แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ 

(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๗] 
“ผูวาราชการจังหวัด” หมายความรวมถึงผูวาราชการกรุงเทพ 

มหานครดวย 
“อําเภอ” หมายความวานายอําเภอ สมุหบัญชีอําเภอ หรอื 

สมุหบัญชีเขต 
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงหัวหนาเขต และปลัดอําเภอ 

ผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย 
“ที่วาการอําเภอ” หมายความรวมถึงที่วาการเขต และท่ีวาการ 

กิ่งอําเภอดวย 
“องคการของรัฐบาล” หมายความวาองคการของรัฐบาลตาม 

กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมาย 
ที่จัดตั้งกิจการนั้น และหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของ 
ซึ่งไมมีฐานะเปนนิติบุคคลดวย 

“ประเทศไทย” หรอื “ราชอาณาจักร”*หมายความรวมถึงเขต 
ไหลทวีปท่ีเปนสิทธิของประเทศไทยตามหลักกฎหมายระหวางประเทศท่ียอมรับ 
นับถือกันโดยท่ัวไป และตามความตกลงกับตางประเทศดวย”  

*[บทนิยามนี้แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ 
พ.ศ.๒๕๒๐] 
 

มาตรา ๓* บรรดารัษฎากรประเภทตาง ๆ ซึ่งเรียกเก็บตาม 
ประมวลรัษฎากรนี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อการตอไปนี้ก็ได คือ 

(๑) ลดอัตรา หรือยกเวนเพื่อใหเหมาะสมกับเหตุการณ กิจการ 



   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    

หรือสภาพของทองท่ีบางแหงหรือท่ัวไป 
(๒) ยกเวนแกบุคคลหรือองคการระหวางประเทศ ตามขอผูกพันท่ี 

ประเทศไทยมีอยูตอองคการสหประชาชาติ หรอืตามกฎหมายระหวางประเทศ 
หรือตามสัญญาหรือตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกันกับนานาประเทศ 

(๓) ยกเวนแกรัฐบาล องคการของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล  
องคการ ศาสนา หรือองคการการกุศลสาธารณะ 

การลดหรือยกเวนตาม (๑) (๒) และ (๓) นั้น จะตราพระราช 
กฤษฎีกายกเลิกหรือเปล่ียนแปลงก็ได 

*[มาตรา ๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖] 
 

มาตรา ๓ ทวิ* ถาเจาพนักงานดังตอไปนี้ เห็นวาผูตองหาไมควร 
ตองไดรับโทษจําคุกหรือไมควรถูกฟองรอง ใหมีอํานาจเปรียบเทียบโดยกําหนด 
คาปรับแตสถานเดียวในความผิดตอไปนี้ เวนแตความผิดตามมาตรา ๑๓ คือ 

(๑) ความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษปรับหรือจําคุกไมเกิน 
หกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา ซึ่งโทษจําคุกไมเกินหกเดือนที่เกิดขึ้นในกรุงเทพ 
มหานครใหเปนอํานาจของอธิบด ีถาเกิดในจังหวัดอื่นใหเปนอํานาจของผูวา 
ราชการจังหวัด 

(๒) ความผิดท่ีมีโทษปรับหรือโทษจําคุกเกินหกเดือน แตไมเกิน 
หนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา ซึ่งโทษจําคุกเกินหกเดือนแตไมเกินหนึ่งป ใหเปน 
อํานาจของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยอธิบด ีอธิบดีกรมการปกครองและ 
อธิบดีกรมตํารวจ หรือผูท่ีไดรบัมอบหมาย 

ถาผูตองหาใชคาปรับตามท่ีเปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ีผูมีอํานาจ 
เปรียบเทียบกําหนดแลว ใหถือวาเปนอันคุมผูตองหามิใหถูกฟองรองตอไป 
ในกรณีแหงความผิดนั้น 

ถาผูมีอํานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งเห็นวาไมควรใชอํานาจ 
เปรียบเทียบ หรือเม่ือเปรียบเทียบแลว ผูตองหาไมยอมตามท่ีเปรียบเทียบ 
หรือยอมแลวแตไมชําระคาปรับภายในระยะเวลาที่ผูมีอํานาจเปรียบเทียบ 
กําหนดใหดําเนินการฟองรองตอไป และในกรณีนี้หามมิใหดําเนินการ 
เปรียบเทียบตามกฎหมายอ่ืนอีก 

*[มาตรา ๓ ทว ิแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.๒๕๒๕] 
 
 

มาตรา ๓ ตรี* บุคคลใดจะตองเสียเงินเพิ่มภาษีอากรตามบทบัญญัติ 
แหงประมวลรัษฎากรนี้และบุคคลนั้นยินยอมและชําระเงินเพิ่มภาษีอากรตาม 



   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    

หลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแลว ใหถือวาเปนอันคุมบุคคลนั้นมิใหตอง 
รับผิดเสียเงินเพิ่มภาษีอาก 

*[มาตรา ๓ ตร ีเพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๔๙๔] 
 

มาตรา ๓ จัตวา* ในกรณีที่บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรกําหนดให 
บุคคลไปเสียภาษีอากร ณ ที่วาการอําเภอ รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษากําหนดใหไปเสีย ณ สํานักงานแหงอื่นก็ได ในกรณีเชนวานี ้การเสีย 
 

ภาษีอากรนั้นใหถือวาเปนการสมบูรณเมื่อไดรับใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงหัวหนา 
สํานักงานแหงนั้นไดลงลายมือชื่อรับเงินแลว 

*[มาตรา ๓ จัตวา เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๔๙๔] 
 

มาตรา ๓ เบญจ* เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวามีการหลีกเล่ียงการเสีย 
ภาษีอากร ใหอธิบดีมีอํานาจเขาไปหรือออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาพนักงาน 
สรรพากรเขาไปในสถานท่ีหรือยานพาหนะใดเพื่อทําการตรวจคน ยึดหรือ 
อายัดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่น ท่ีเก่ียวกับ หรือสันนิษฐานวาเกี่ยวกับ 
ภาษีอากรที่จะตองเสียไดทั่วราชอาณาจักร 

ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหผูวาราชการจังหวัดหรือ 
สรรพากรเขต มีอํานาจเชนเดียวกับอธิบดีตามวรรคหนึ่ง สําหรับในเขตทองท่ี 
จังหวัดหรือเขตนั้น 

การทําการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองทําในระหวางเวลา 
พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลาทําการของผูประกอบ 
กิจการนั้น 

*[มาตรา ๓ เบญจ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.๒๕๒๕] 
 

 มาตรา ๓ ฉ* บรรดาบัญชี เอกสาร และหลักฐานตาง ๆ ซ่ึง 
เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานวาเกี่ยวกับภาษีอากรที่จะตองเสีย ถาทําเปนภาษา 
ตางประเทศ เจาพนักงานประเมินหรือพนักงานเจาหนาที่จะสั่งใหบุคคลใด 
ที่มีหนาที่รับผิดชอบจัดการแปลเปนภาษาไทยใหเสร็จภายในเวลาท่ีสมควรก็ได” 
 

*[มาตรา ๓ ฉ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(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    

มาตรา ๓ สัตต* เพื่อประโยชนแหงการจัดเก็บภาษีอากรตาม 
ประมวลรัษฎากร การตรวจสอบและรับรองบัญชี จะกระทําไดก็แตโดยบุคคล 
ที่ไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี 

บุคคลที่จะขอใบอนุญาตจากอธิบดีตามความในวรรคกอน ตองเปน 
ผูที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตร ี
บุคคลใดไดรับใบอนุญาตดังกลาวแลว ถาฝาฝนระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
อธิบดีอาจพิจารณาสั่งถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

บทบัญญัติแหงมาตรานี้จะใชบังคับในเขตจังหวัดใด ใหอธิบดีประกาศ 
โดยอนุมัติรัฐมนตรี 

การประกาศ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
*[มาตรา ๓ สัตต เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 

(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๔๙๖] 
 

มาตรา ๓ อัฏฐ* กําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการหรือแจง 
รายการตาง ๆ ก็ดี กําหนดเวลาการอุทธรณก็ด ีหรือกําหนดเวลาการเสีย 
ภาษีอากรตามที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากรนี้ก็ดี ถาผูมีหนาท่ีตองปฏิบัติตาม 
กําหนดเวลาดังกลาวมิไดอยูในประเทศไทย หรอืมีเหตุจําเปนจนไมสามารถ 
จะปฏิบัติตามกําหนดเวลาได เม่ืออธิบดีพิจารณาเห็นเปนการสมควรจะใหขยาย 
หรือใหเล่ือนกําหนดเวลาออกไปอีกตามความจําเปนแกกรณีก็ได 
กําหนดเวลาตาง ๆ ที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากรนี้ เมื่อรัฐมนตรี 
เห็นเปนการสมควรจะขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลานั้นออกไปอีกตามความ 
จําเปนแกกรณีก็ได 

*[มาตรา ๓ อัฏฐ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๔๙๖] 
 

มาตรา ๓ นว* ผูใดรูอยูแลวไมอํานวยความสะดวกหรือขัดขวาง 
เจาพนักงานผูกระทําการตามหนาท่ี ตามความในมาตรา ๓ เบญจ มีความผิด 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือท้ังปรับ 
ท้ังจํา 

*[มาตรา ๓ นว เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๔๙๖] 
 

มาตรา ๓ ทศ* ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งเจาพนักงานประเมินหรือ 
พนักงานเจาหนาท่ีตามความในมาตรา ๓ ฉ มีความผิดตองระวางโทษปรับ 
ไมเกินหาพันบาท 
 



   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    

*[มาตรา ๓ ทศ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๔๙๖] 
 

มาตรา ๓ เอกาทศ* เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีอากรตาม 
ประมวลรัษฎากร อธิบดีมีอํานาจกําหนดใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีอากร และ 
ผูมีหนาที่จายเงินไดมีและใชเลขประจําตัวในการปฏิบัติการ ตามประมวล 
รัษฎากรไดตามหลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดีกําหนด ท้ังนี ้โดยอนุมัติรัฐมนตรี 
การกําหนดตามวรรคหนึ่งใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

*[มาตรา ๓ เอกาทศ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข 
เพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.๒๕๒๕] 
 

มาตรา ๓ ทวาทศ* ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศที่ออกตาม 
ความในมาตรา ๓ เอกาทศ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

*[มาตรา ๓ ทวาทศ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ 
พ.ศ.๒๕๒๐] 
 

มาตรา ๓ เตรส* ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี 
ใหอธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งใหผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ ซ่ึงไมมี 
หนาท่ีหักภาษี ณ ที่จายตามลักษณะ ๒ หักภาษี ณ ที่จายตามหลักเกณฑเงื่อนไข 
และอัตราที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ในการนี้ใหนํามาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ 
มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

*[มาตรา ๓ เตรส แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๒๑] 
 

มาตรา ๓ จตุทศ* ในกรณีที่ตองหักภาษี ณ ที่จายตามบทบัญญัติแหง 
ประมวลรัษฎากร ใหผูมีหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจาย หักภาษี ณ ที่จายและนําสงกอน 
ไมวาการจายเงินนั้นจะเกิดขึ้นจากคําสั่งหรือคําบังคับของศาลหรือตามกฎหมาย 
หรือเหตุอื่นใดก็ตาม 

*[มาตรา ๓ จตุทศ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๒๖] 
 

มาตรา ๔* ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตาม 
ประมวลรัษฎากรนี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานประเมินและ 
เจาพนักงานอื่นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษากับออกกฎกระทรวง 

(๑) ใหใชหรือใหยกเลิกแสตมปโดยกําหนดใหนํามาแลกเปลี่ยนกับ 
แสตมปที่ใชไดภายในเวลาและเงื่อนไขท่ีกําหนดแตตองใหเวลาไมนอยกวา 



   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    

หกสิบวนั 
(๒) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรนี ้

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช 
บังคับได 

*[มาตรา ๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.๒๕๑๓] 
 

มาตรา ๔ ทวิ* คนตางดาวผูใดจะเดินทางออกจากประเทศไทย 
ตองเสียภาษีอากรที่คางชําระและหรือที่จะตองชําระ แมจะยังไมถึงกําหนด 
ชําระ หรือจัดหาประกันเงินภาษีอากรใหเสร็จสิ้นตามบทบัญญัติแหงประมวล 
รัษฎากรนี้กอนออกเดินทาง 

*[มาตรา ๔ ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒] 
 

มาตรา ๔ ตร*ี ใหคนตางดาวซึ่งจะเดินทางออกจากประเทศไทย 
ยื่นคํารองตามแบบที่อธิบดีกําหนด เพื่อขอรับใบผานภาษีอากรภายในกําหนด 
เวลาไมเกินสิบหาวันกอนออกเดินทาง ไมวามีเงินภาษีอากรที่ตองชําระหรือไม 
การย่ืนคํารองตามความในวรรคกอน ถาผูยื่นคํารองมีภูมิลําเนาหรือ 
พักอยูในเขตจังหวัดพระนครหรือจังหวัดธนบุรีใหยื่นตออธิบดีหรือผูที่ไดรับ 
มอบหมาย ถามีภูมิลําเนาหรือพักอยูในเขตจังหวัดอื่นใหย่ืนตอผูวาราชการ 
จังหวัดนั้นหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

คนตางดาวผูใดไมย่ืนคํารองขอรับใบผานภาษีอากรตามความใน 
วรรคกอน หรือยื่นคํารองแลวแตยังไมไดรับใบผานภาษีอากร เดินทางออก 
จากประเทศไทยหรือพยายามเดินทางออกจากประเทศ นอกจากจะมีความผิด 
ตามบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรนี้ ใหคนตางดาวผูนั้นเสียเงินเพิ่มรอยละ ๒๐ 
ของเงินภาษีอากรท่ีจะตองเสียท้ังส้ินอีกดวย เงินเพิ่มตามมาตรานี้ใหถือเปน 
คาภาษีอากร 

*[มาตรา ๓ ตร ีเพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒] 
 

มาตรา ๔ จัตวา* บทบัญญัติมาตรา ๔ ทวิ และมาตรา ๔ ตรี 
ไมใชบังคับแกคนตางดาวผูเดินทางผานประเทศไทย หรือเขามา และอยูใน 
ประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่ง หรือหลายระยะรวมกันไมเกินเกาสิบวันใน 
ปภาษีใด โดยไมมีเงินไดพึงประเมิน หรือคนตางดาวที่อธิบดีประกาศกําหนด 
โดยอนุมัติรัฐมนตรี 
 



   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    

*[มาตรา ๔ จัตวา แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๗] 
 

มาตรา ๔ เบญจ* ใหผูรับคํารองตามมาตรา ๔ ตร ีตรวจสอบวา 
ผูยื่นคํารองมีภาษีอากรที่จะตองเสียตามมาตรา ๔ ทวิ หรือไม ถาไมมีก็ให 
ออกใบผานภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกําหนดใหแกผูยื่นคํารอง 

ถาในการตรวจสอบตามความในวรรคกอนปรากฏวา ผูยื่นคํารอง 
มีเงินภาษีอากรท่ีตองเสียตามมาตรา ๔ ทวิ และผูย่ืนคํารองไดนําเงินภาษี 
อากรมาชําระครบถวยแลวก็ด ีหรือไมอาจชําระไดท้ังหมดหรือไดชําระแต 
บางสวน และผูยื่นคํารองไดจัดหาผูค้ําประกันหรือหลักประกันที่อธิบดีหรือผูวา 
ราชการจังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายเห็นสมควรมาเปนประกันเงินคาภาษี 
อากรนั้นแลวก็ดี ใหอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายออก 
ใบผานภาษีอากรให 

*[มาตรา ๔ เบญจ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒] 
 

มาตรา ๔ ฉ* ในกรณีที่ผูรับคํารองตามมาตรา ๔ ตร ีพิจารณาเห็นวา  
ผูยื่นคํารองมีเหตุผลสมควรจะตองเดินทางออกจากประเทศไทยเปนการรีบดวน 
และชั่วคราว และผูยื่นคํารองมีหลักประกันหรือหลักทรัพยอยูในประเทศไทย 
พอคุมคาภาษีอากรที่คาง หรือที่ตองชําระ ใหอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดหรือ 
ผูท่ีไดรับมอบหมายออกใบผานภาษีอากรให 

*[มาตรา ๔ ฉ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒] 
 

มาตรา ๔ สัตต* ภายใตบังคับมาตรา ๔ อัฏฐ ใบผานภาษีอากร 
ใหมีอายุใชไดสิบหาวันนับแตวันออก ถามีการขอตออายุใบผานภาษีอากรกอน 
ส้ินอายุ อธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายจะตออายุใหอีก 
สิบหาวันก็ได 

*[มาตรา ๔ สัตต เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒] 

 มาตรา ๔ อัฏฐ* คนตางดาวซึ่งมีความจําเปนตองเดินทางเขาออก 
ประเทศไทยเปนปกติธุระเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหรอืวิชาชีพจะยื่นคํารอง 
ตออธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมาย แลวแตกรณีขอใหออก 
ใบผานภาษีอากรใหใชเปนประจําก็ได ถาผูรับคํารองพิจารณาเห็นวาคนตางดาว 
ผูนั้นมีความจําเปนดังที่รองขอ และมีหลักประกันหรือหลักทรัพยอยูในประเทศไทย 
พอคุมคาภาษีอากรที่คางหรือที่จะตองชําระแลวจะออกใบผานภาษีอากรใหตาม 



   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    

แบบที่อธิบดีกําหนดก็ได ใบผานภาษีอากรเชนวานี้ใหมีกําหนดเวลาใชไดตามที่ 
ระบุในใบผานภาษีอากรนัน้ แตตองไมเกินกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันออก 

*[มาตรา ๔ อัฏฐ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒] 
 

มาตรา ๔ นว*คนตางดาวผูใดเดินทางออกจากประเทศไทย โดย 
ไมมีใบผานภาษีอากร ซึ่งตองมีตามความในประมวลรัษฎากรนี้ตองระวางโทษ 
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 
คนตางดาวผูใดพยายามกระทําการเชนวานั้น ตองระวางโทษ 
เชนเดียวกัน 

*[มาตรา ๔ นว เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒] 
 

มาตรา ๔ ทศ* ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายสั่งใหดอกเบี้ยแก 
ผูไดรับคืนเงินภาษีอากรในอัตรารอยละ ๑ ตอเดือนหรือเศษของเดือนของ 
เงินภาษีอากรที่ไดรับคืนโดยไมคิดทบตนทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข 
ที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

ดอกเบี้ยที่ใหตามวรรคหนึ่ง มิใหเกินกวาจํานวนเงินภาษีอากรท่ีได 
รับคืนและใหจายจากเงินภาษีอากรที่จัดเก็บไดตามประมวลรัษฎากรนี”้ 

*[มาตรา ๔ ทศ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.๒๕๒๕] 
 

ลักษณะ ๒ 
ภาษีอากรฝายสรรพากร 

   
 

หมวด ๑ 
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 
   

 
มาตรา ๕ภาษีอากรซึ่งบัญญัติไวในลักษณะนี้ ใหอยูในอํานาจหนาที่ 

และการควบคุมของกรมสรรพากร 
 

มาตรา ๖ในกรณีทั้งปวง ซ่ึงคณะบุคคลเปนผูมีหนาท่ีและคณะน้ันมิใช 
นิติบุคคล ใหผูอํานวยการหรือผูจัดการคณะนั้นเปนผูรับผดิชอบ 
 

มาตรา ๗บรรดารายการ รายงาน หรือเอกสารอื่น ซ่ึงบริษัทหรือ 
หางหุนสวนจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตองทําย่ืนนั้น ใหกรรมการหรือผูเปนหุนสวน 



   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    

หรือผูจัดการเปนผูลงลายมือชื่อ 
 

มาตรา ๘* หมายเรียก หนังสือแจงใหเสียภาษีอากร หรือหนังสืออ่ืน 
ซึ่งมีถึงบุคคลใดตามลักษณะนี้ ใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือให 
เจาพนักงานสรรพากรนําไปสง ณ ภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยูหรือสํานักงานของ 
บุคคลนั้น ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของ 
บุคคลนั้น ถาไมพบผูรับ ณ ภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยูหรือสํานักงานของผูรับจะสง 
ใหแกบุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว และอยูหรือทํางานในบานหรือสํานักงาน 
ที่ปรากฏวาเปนของผูรับนั้นก็ได 

กรณีไมสามารถสงตามวิธีในวรรคหนึ่งได หรือบุคคลนั้นออกไปนอก 
ราชอาณาจักรใหใชวิธีปดหมาย หนังสือแจงหรือหนังสืออ่ืน แลวแตกรณี ในท่ี 
ซ่ึงเห็นไดงาย ณ ท่ีอยู หรือสํานักงานของบุคคลนั้น หรือบานที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู 
ในทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรครั้งสุดทาย หรือโฆษณา 
ขอความยอในหนังสือพิมพที่จําหนายเปนปกติในทองที่นั้นก็ได 
เมื่อไดปฏิบัติตามวิธีดังกลาวขางตนแลว ใหถือวาเปนอันไดรับแลว 

*[มาตรา ๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๒๙] 
 

มาตรา ๙* เวนแตจะมีบัญญัติไวเปนอยางอื่น ถาจําเปนตองคํานวน 
เงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยเพื่อปฏิบัติการตามลักษณะนี ้ใหคิดตาม 
อัตราแลกเปล่ียนซึ่งกระทรวงการคลังประกาศเปนคราว ๆ 

*[มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๔๙๔] 
 

มาตรา ๙ ทวิ* เวนแตจะมีบัญญัติไวเปนอยางอื่น ถาจะตองตีราคา 
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดเปนเงิน ใหถือราคาหรือคาอันพึงมีในวันที่ไดรับ 
ทรัพยสินหรือประโยชนนั้น 

*[มาตรา ๙ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๔๙๔] 
 

มาตรา ๑๐เจาพนักงานผูใดโดยหนาที่ราชการตามลักษณะนี้ได 
รูเรื่องกิจการของผูเสียภาษีอากร หรือของผูอ่ืนท่ีเก่ียวของ หามมิใหนําออก 
แจงแกผูใดหรือยังใหทราบกันไปโดยวิธีใด เวนแตจะมีอํานาจที่จะทําไดโดย 
ชอบดวยกฎหมาย 
 

มาตรา ๑๐ ทวิ* เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีอากร อธิบดี 
มีอํานาจเปดเผยรายละเอียด ดังตอไปน้ี 



   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    

(๑)* ชื่อผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ฐานภาษีมูลคาเพิ่ม 
หรือจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่ถูกประเมินเพิ่มเติมของผูประกอบการจดทะเบียนนั้น 

*[ความใน (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.๒๕๓๔] 

(๒) ชื่อผูเสียภาษีอากรและจํานวนภาษีอากรที่เสีย 
(๓) ชื่อผูสอบบัญชี และพฤติการณของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับการตรวจสอบ 

และรับรองบัญชีตามมาตรา ๓ สัตต 
ท้ังน้ี ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด” 
*[มาตรา ๑๐ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 

(ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.๒๕๒๕] 
 

มาตรา ๑๑เวนแตจะมีบทบัญญัติหรืออธิบดีจะสั่งเปนอยางอื่น  
ใหนําเงินภาษีอากรไปเสีย ณ ที่วาการอําเภอ และการเสียภาษีอากรนั้น 
ใหถือวาเปนการสมบูรณเมื่อไดรับใบเสร็จรับเงินซึ่งนายอําเภอไดลงลายมือชื่อ 
รับเงินแลว 
 
 
 

มาตรา ๑๑ ทวิ* ถาผูเสียภาษีอากรตองการขอใบแทนใบเสร็จที่ 
เจาพนักงานไดออกใหไปแลว ใหขอรับได ณ ที่วาการอําเภอ โดยเสีย 
คาธรรมเนียมฉบับละ ๕๐ สตางค 

*[มาตรา ๑๑ ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
พุทธศักราช ๒๔๘๒] 
 

มาตรา ๑๒* ภาษีอากรซึ่งตองเสียหรือนําสงตามลักษณะนี้ เม่ือ 
ถึงกําหนดชําระแลว ถามิไดเสียหรือนําสง ใหถือเปนภาษีอากรคาง 
เพื่อใหไดรับชําระภาษีอากรคาง ใหอธิบดีมีอํานาจส่ังยึดหรืออายัด 
และขายทอดตลาดทรัพยสินของผูตองรับผิดเสียภาษีอากรหรือนําสงภาษีอากรได 
ทั่วราชอาณาจักร โดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือส่ัง อํานาจดังกลาว 
อธิบดีจะมอบใหรองอธิบดีหรือสรรพากรเขตก็ได 

ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหผูวาราชการจังหวัดหรือ 
นายอําเภอมีอํานาจเชนเดียวกับอธิบดีตามวรรคสอง ภายในเขตทองที่จังหวัด 
หรืออําเภอนั้น แตสําหรับนายอําเภอนั้น จะใชอํานาจส่ังขายทอดตลาดไดตอ 
เมื่อไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 

วิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม สวนวิธีการอายัดใหปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดี 
กําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 



   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    

เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดดังกลาว ใหหักคาธรรมเนียม  
คาใชจาย ในการยึดและขายทอดตลาดและเงินภาษีอากรคาง ถามีเงินเหลือ 
ใหคืนแกเจาของทรัพยสิน 

“ผูตองรับผิดเสียภาษีอากรตามวรรคสอง ใหหมายความรวมถึงผู 
เปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนนิติบุคคลดวย” 

*[ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม วรรคส่ี และวรรคหา แกไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๒๕ และความ 
ในวรรคหก เพิ่มความโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๒๖] 
 

มาตรา ๑๒ ทวิ* เม่ือไดมีคําสั่งยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๒ แลว 
หามผูใดทําลาย ยายไปเสีย ซอนเรน หรือโอนไปใหแกบุคคลอ่ืนซ่ึงทรัพยสิน 
ท่ีถูกยึดหรืออายัดดังกลาว 

*[มาตรา ๑๒ ทวิ เพิ่มความโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๒๕] 
 
 

มาตรา ๑๒ ตร*ี เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา ๑๒ 
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๒ หรือสรรพากรจังหวัดมีอํานาจ 

(๑) ออกหมายเรียกผูตองรับผิดชําระภาษีอากรคาง และบคุคลใด ๆ 
ที่มีเหตุสมควรเชื่อวาจะเปนประโยชนแกการจัดเก็บภาษีอากรคางมาใหถอยคํา 

(๒) ส่ังบุคคลดังกลาวใน (๑) ใหนําบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่น 
อันจําเปนแกการจัดเก็บภาษีอากรคางมาตรวจสอบ 

(๓) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาพนักงานสรรพากรทําการตรวจคน 
หรือยึดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นของบุคคลดังกลาวใน (๑) 
การดําเนินการตาม (๑) หรอื (๒) ตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวา 
เจ็ดวันนับแตวันไดรับหมายเรียกหรือคําสั่ง การออกคําสั่งและทําการตาม (๓) 
ตองเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

*[มาตรา ๑๒ ตร ีเพิ่มความโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๒๕] 
 

มาตรา ๑๓เจาพนักงานผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มีความผิด 
ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท หรือจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือทั้งปรับ 
ท้ังจํา 
 
 
 
 
 



   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    

หมวด ๑ ทวิ* 
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 

   
 

มาตรา ๑๓ ทวิใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ประกอบดวย 
ปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดี 
กรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพสามิต ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และผูทรงคุณวุฒิอีกจํานวนสามคนซึ่งรัฐมนตร ี
แตงตั้งเปนกรรมการ 

ใหคณะกรรมการแตงตั้งขาราชการสังกัดกระทรวงการคลังเปน 
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ 
 

มาตรา ๑๓ ตรีใหกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา ๑๓ ทวิ 
มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ 
อาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได 
 
 
 

มาตรา ๑๓ จัตวานอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตาม 
มาตรา ๑๓ ตร ีกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เม่ือ 

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

เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปน 

โทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการพนจากตาํแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรแีตงต้ัง 
ผูอื่นเปนกรรมการแทน 

กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามวรรคสอง อยูในตําแหนงไดเพียง 
เทากําหนดเวลาของผูซ่ึงตนแทน 
 

มาตรา ๑๓ เบญจการประชมุคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 
ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
จึงเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการเลือกกรรมการ 
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 



   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    

มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมี 
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม 
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
 

มาตรา ๑๓ ฉใหกรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

มาตรา ๑๓ สัตตคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ ทวิ มีอํานาจ 
(๑) กําหนดขอบเขตในการใชอํานาจของเจาพนักงานประเมิน 

และพนักงานเจาหนาท่ี 
(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการตรวจสอบ 

และประเมินภาษีอากร 
(๓) วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับภาษีอากรที่กรมสรรพากรขอความเห็น 
(๔) ใหคําปรึกษาหรือเสนอแนะแกรัฐมนตรีในการจัดเกบ็ภาษีอากร 

การกําหนดตาม (๑) และ (๒) เม่ือไดรับความเห็นชอบจาก 
คณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหเจาพนักงานประเมิน 
และพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติตาม 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรตาม (๓) ใหเปนท่ีสุด 
และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยในภายหลัง คําวินิจฉัยเปล่ียนแปลงน้ัน 
มิใหมีผลใชบังคับยอนหลัง เวนในกรณีที่มีคําพิพากษาอันถึงที่สุดมีผลเปนการ 
เปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัย ก็ใหเจาพนักงานประเมินหรือพนักงานเจาหนาท่ีมี 
อํานาจดําเนินการตามคําพิพากษาในสวนที่เปนโทษยอนหลังไดเฉพาะบุคคล 
ซ่ึงเปนคูความในคดีน้ัน 
 

มาตรา ๑๓ อัฏฐ* กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง ซ่ึงมีสวนไดเสีย 
ในเรื่องใดที่ตองวินิจฉัยตามมาตรา ๑๓ สัตต (๓) จะเขารวมประชุมหรือ 
ลงมติในเร่ืองน้ันมิได 

*[มาตรา ๑๓ อัฏฐ แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๒๕] 

 *[หมวด ๑ ทวิ เพิ่มความโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๑) 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    

หมวด ๒ 
วิธีการเกี่ยวแกภาษีอากรประเมิน 

   
 

                    มาตรา ๑๔ ภาษีอากรประเมิน คือท่ีมีระบไุวในหมวดน้ัน ๆ วาเปน 
ภาษีอากรประเมิน 
 

มาตรา ๑๕* เวนแตจะมีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในหมวดตาง ๆ แหง 
ลักษณะนี้ ใหใชบทบัญญัติในหมวดนี้บังคับแกการภาษีอากรประเมินทุกประเภท 

*[มาตรา ๑๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ.๒๕๐๔] 
 

มาตรา ๑๖* “เจาพนักงานประเมิน” หมายความวาบุคคล 
หรือคณะบุคคลซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง 

*[มาตรา ๑๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒] 
 

สวน ๑ 
การยื่นรายการและการเสียภาษีอากร 

   
 

มาตรา ๑๗ การย่ืนรายการ ใหย่ืนภายในเวลาท่ีกําหนดไวใน 
หมวดวาดวยภาษีอากรตาง ๆ และตามแบบแสดงรายการที่อธิบดีกําหนด 
ถาอธิบดีตองการรายงานประจําป หรือบัญชีงบดุลหรือบัญชีอื่น ๆ 
ประกอบแบบแสดงรายการใดก็ใหสั่งเรียกได กับใหอธิบดีมีอํานาจส่ังผูตอง 
เสียภาษีอากรใหมีสมุดบัญชีพิเศษ และใหกรอกขอความที่ตองการลงในสมุด 
บัญชีนั้นได เพื่อสะดวกแกการคํานวณเงินภาษีอากรที่ตองเสียตามลักษณะนี้ 

เม่ืออธิบดีมีคําส่ังตามท่ีวามาน้ี ผูยื่นรายการหรือผูตองเสียภาษีอากรตอง 
ปฏิบัติตามเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีอากร 

(๑) ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังบุคคลเปนการท่ัวไป 
ใหมีบัญชีพิเศษ และใหกรอกขอความที่ตองการลงในบัญชีนั้น คําสั่งเชนวานี้ 
ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดใหผูย่ืนรายการหรือผูตองเสียภาษี 
อากรจัดทําบัญชีงบดุล หรือบัญชีอื่น ๆ แสดงรายการหรือแจงขอความใด ๆ 
และย่ืนตอเจาพนักงานประเมิน พรอมกับการยื่นรายการตามแบบแสดง 
รายการที่อธิบดีกําหนด 
 



   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    

*[ความในวรรคสามของมาตรา ๑๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราช 
บัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ.๒๕๒๕] 
 

มาตรา ๑๘ รายการที่ย่ืนเพื่อเสียภาษีอากรนั้น ใหอําเภอหรือ 
เจาพนักงานประเมินเปนผูประเมินตามที่กําหนดไวในหมวดภาษีอากรนั้น ๆ 
และเมื่อไดประเมินแลวใหแจงจํานวนภาษีอากรที่ประเมินไปยังผูตองเสีย 
ภาษี ในกรณีนี้จะอุทธรณการประเมินก็ได 

*ในกรณีที่ผูตองเสียภาษีอากรถึงแกความตายเสียกอนไดรับแจงจํานวน 
ภาษีอากรที่ประเมิน ใหอําเภอหรือเจาพนักงานประเมินแจงจํานวนภาษีอากร 
ที่ประเมินไปยังผูจัดการมรดกหรือไปยังทายาทหรือผูอื่นที่ครอบครองทรัพยมรดก 
แลวแตกรณี 

*ถาเม่ือประเมินแลว ไมตองเรียกเก็บหรือเรียกคืนภาษีอากร การแจง 
จํานวนภาษีอากรเปนอันงดไมตองกระทํา แตอําเภอหรือเจาพนักงานประเมิน 
ยังคงดําเนินการตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ได 

*การประเมินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหนํามาตรา ๒๗ มาใช 
บังคับโดยอนุโลม 

*[ความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๑๘ แกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓ และความ 
ในวรรคส่ี แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๒๕) 
พ.ศ.๒๕๒๕] 
 

มาตรา ๑๘ ทวิ* ในกรณีจําเปนเพื่อรักษาผลประโยชนในการจัดเก็บ 
ภาษีอากร เจาพนักงานประเมินมีอํานาจท่ีจะประเมินเรียกเก็บภาษีจากผูตอง 
เสียภาษีกอนถึงกําหนดเวลาย่ืนรายการได เมื่อไดประเมินแลวใหแจงจํานวน 
ภาษีท่ีตองเสียไปยังผูตองเสียภาษี และใหผูตองเสียภาษีชําระภาษีภายในเจ็ดวัน 
นับแตวันไดรับแจงการประเมิน ในกรณีนี้จะอุทธรณการประเมินก็ได 
ภาษีที่ประเมินเรียกเก็บตามความในวรรคกอน ใหถือเปนเครดิตของ 
ผูตองเสียภาษีในการคํานวณภาษี 

ในการใชอํานาจตามความในมาตรานี ้เจาพนักงานประเมินจะสั่ง 
ใหยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนดดวยก็ได 

*[มาตรา ๑๘ ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๔๙๗] 
 

 มาตรา ๑๘ ตร*ี ภายใตบังคับมาตรา ๑๘ ทวิ ในกรณีเจาพนักงาน 
ประเมินไดประเมินใหเสียภาษี บุคคลผูมีหนาที่เสียภาษีจะตองชําระภาษีนั้น 
พรอมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ ภายในสามสิบวันนับแต 



   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    

วันไดรับแจงการประเมิน 
*[มาตรา ๑๘ ตร ีแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ 

(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๔๙๗] 
 

มาตรา ๑๙* เวนแตจะมีบทบัญญัติไวเปนอยางอื่น กรณีที่เจาพนักงาน 
ประเมินมีเหตุอันควรเชื่อวา ผูใดแสดงรายการตามแบบที่ยื่นไมถูกตองตาม 
ความจริงหรือไมบริบูรณ ใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจออกหมายเรียกผูย่ืน 
รายการนั้นมาไตสวน และออกหมายเรียกพยานกับสั่งใหผูยื่นรายการหรือ 
พยานนั้นนําบัญชีเอกสารหรอืหลักฐานอื่นอันควรแกเรื่องมาแสดงได แตตอง 
ใหเวลาลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันสงหมายทั้งนี้ การออกหมาย 
เรียกดังกลาวจะตองกระทําภายในเวลาสองปนับแตวันที่ไดยื่นรายการไมวา 
การยื่นรายการนั้นจะไดกระทําภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด หรือเวลาท่ี 
รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลื่อนออกไปหรือไมทั้งนี้ แลวแตวันใดจะเปน 
วันหลัง เวนแตกรณีปรากฏหลักฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาผูยื่นรายการ 
มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากรหรือเปนกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการคืน 
ภาษีอากร อธิบดีจะอนุมัติใหขยายเวลาการออกหมายเรียกดังกลาวเกินกวา 
สองปก็ได แตตองไมเกินหาปนับแตวันที่ไดยื่นรายการ แตกรณีขยายเวลา 
เพื่อประโยชนในการคืนภาษีอากรใหขยายไดไมเกินกําหนดเวลาตามที่ 
มีสิทธิขอคืนภาษีอากร 

*[มาตรา ๑๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔] 
 

มาตรา ๒๐* เม่ือไดจัดการตามมาตรา ๑๙ และทราบขอความแลว 
เจาพนักงานประเมินมีอํานาจที่จะแกจํานวนเงินที่ประเมินหรือที่ยื่นรายการ 
ไวเดิมโดยอาศัยพยานหลักฐานที่ปรากฏ และแจงจํานวนเงินที่ตองชําระอีก 
ไปยังผูตองเสียภาษีอากร ในกรณีนี้จะอุทธรณการประเมินก็ได 

*[มาตรา ๒๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๔๙๔] 
 

 มาตรา ๒๑* ถาผูตองเสียภาษีอากรไมปฏิบัติตามหมายหรือคําส่ัง 
ของเจาพนักงานประเมินตามมาตรา ๑๙ หรือไมยอมตอบคําถามเมื่อซักถาม 
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเงินภาษีอากร 
ตามที่รูเห็นวาถูกตองและแจงจํานวนเงินซึ่งตองชําระไปยังผูตองเสียภาษี 
อากร ในกรณีนี้หามมิใหอุทธรณการประเมิน 

*[มาตรา ๒๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒] 



   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    

มาตรา ๒๒* ในการประเมินตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ 
ผูตองเสียภาษีตองรับผิดเสียเบี้ยปรับหนึ่งเทาของจํานวนเงินภาษีที่ตองชําระอีก 

*[มาตรา ๒๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.๒๕๒๕] 
 

มาตรา ๒๓* ผูใดไมยื่นรายการใหอําเภอหรือเจาพนักงานประเมิน 
แลวแตกรณี มีอํานาจออกหมายเรียกตัวผูนั้นมาไตสวน และออกหมายเรียก 
พยานกับสั่งใหผูที่ไมยื่นรายการหรือพยานนั้นนําบญัชีหรือพยานหลักฐานอื่นอัน 
ควรแกเร่ืองมาแสดงได แตตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันนับแต 
วันสงหมาย 

*[มาตรา ๒๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๔๙๔] 
 

มาตรา ๒๔* เม่ือไดจัดการตามมาตรา ๒๓ และทราบขอความแลว 
อําเภอหรือเจาพนักงานประเมินแลวแตกรณี มีอํานาจประเมินเงินภาษีอากร 
และแจงจํานวนภาษีอากรที่ตองชําระไปยังผูตองเสียภาษีอากร ในกรณีนี้จะ 
อุทธรณการประเมินกไ็ด 

*[มาตรา ๒๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
พ.ศ.๒๔๘๒] 
 

มาตรา ๒๕* ถาผูไดรับหมายหรือคําสั่งของอําเภอหรือเจาพนักงาน 
ประเมิน แลวแตกรณี ไมปฏิบัติตามหมายหรือคําส่ังของอําเภอหรือเจาพนักงาน 
ประเมินตามมาตรา ๒๓ หรือไมยอมตอบคําถามเม่ือซักถาม โดยไมมีเหตุผล 
อันสมควร อําเภอหรือเจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเงินภาษีอากร 
ตามที่รูเห็นวาถูกตอง และแจงจํานวนภาษีอากรไปยังผูตองเสียภาษีอากร 
ในกรณีนี้หามมิใหอุทธรณการประเมิน 

*[มาตรา ๒๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒] 
 

มาตรา ๒๖* เวนแตจะบัญญัติไวเปนอยางอื่นในลักษณะนี้ ในการ 
ประเมินตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ผูตองเสียภาษีตองรับผิดเสีย 
เบี้ยปรับอีกสองเทาของจํานวนเงินภาษีที่ตองชําระ 

*[มาตรา ๒๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.๒๕๒๕] 
 

มาตรา ๒๗* บุคคลใดไมเสียหรือนําสงภาษีภายในกําหนดเวลา 
ตามที่บัญญัติไวในหมวดตาง ๆ แหงลักษณะนี้เกี่ยวกับภาษีอากรประเมินให 



   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    

เสียเงินเพ่ิมอีกรอยละ ๑.๕ตอเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีตอง 
เสียหรือนําสงโดยไมรวมเบี้ยปรับ 

ในกรณีอธิบดีอนุมัติใหขยายกําหนดเวลาชําระหรือนําสงภาษีและ 
ไดมีการชําระหรือนําสงภาษีภายในกําหนดเวลาที่ขยายใหนั้น เงินเพิ่มตาม 
วรรคหน่ึงใหลดลงเหลือรอยละ ๐.๗๕ ตอเดือนหรือเศษของเดือน 

การคํานวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเริ่มนับเมื่อพน 
กําหนดเวลาการยื่นรายการหรือนําสงภาษีจนถึงวันชําระหรือนําสงภาษีแต 
เงินเพิ่มที่คํานวณไดมิใหเกินจํานวนภาษีที่ตองเสียหรือนําสง ไมวาภาษีท่ีตอง 
เสียหรือนําสงนั้นจะเกิดจากการประเมินหรือคําสั่งของเจาพนักงานหรือ 
คําวินิจฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาของศาล 
 

*[มาตรา ๒๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๗] 
 

มาตรา ๒๗ ทวิ* เบี้ยปรับตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๖ และ 
เงินเพ่ิมตามมาตรา ๒๗ ใหถือเปนเงินภาษี 

เบี้ยปรับตามวรรคหนึ่ง อาจงดหรือลดลงไดตามระเบียบที่อธิบดี 
กําหนด โดยอนุมัติรัฐมนตร ีระเบียบดังกลาวนี้ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

*[มาตรา ๒๗ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.๒๕๒๕] 
 

มาตรา ๒๗ ตร*ี เวนแตจะมีบทบัญญัติไวเปนอยางอื่น การขอคืน 
ภาษีอากรและภาษีที่ถูกหักไว ณ ที่จาย และนําสงแลวเปนจํานวนเงินเกินกวา 
ท่ีควรตองเสียภาษี หรือท่ีไมมีหนาท่ีตองเสียใหผูมีสิทธิขอคืนย่ืนคํารองขอคืน 
ภายในสามปนับแตวันสุดทายแหงกําหนดเวลาย่ืนรายการภาษีตามท่ีกฎหมาย 
กําหนด เวนแต 

(๑) ในกรณีผูมีสิทธิขอคืนไดยื่นรายการ เมื่อพนเวลาท่ีกฎหมาย 
กําหนดหรือไดย่ืนรายการภายในเวลาท่ีรัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลื่อน 
ออกไป ใหผูมีสิทธิขอคืนยื่นคํารองขอคืนภายในสามปนับแตวันที่ไดยื่นรายการ 

(๒) ในกรณีผูมีสิทธิขอคืนอุทธรณการประเมินตามหมวดนี้ หรอื 
เปนคดีในศาล ใหผูมีสิทธิขอคืนยื่นคํารองขอคืนภายในสามปนับแตวันที่ 
ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณการประเมินเปนหนังสือ หรือนับแตวันท่ีมี 
คําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณ ี

คํารองขอคืนตามมาตรานี ้ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดและ 
ใหผูมีสิทธิขอคืนย่ืนคํารองขอคืน ณ ท่ีวาการอําเภอทองท่ีท่ีผูมีสิทธิขอคืนมี 
ภูมิลําเนาหรือ ณ สถานที่อื่นตามที่อธิบดีกําหนด 



   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    

*[มาตรา ๒๗ ตร ีแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔] 
 

มาตรา ๒๗ จัตวา* เพื่อประโยชนในการคืนภาษีอากรตามบทบัญญัติ 
แหงประมวลรัษฎากร เจาพนักงานประเมินอาจสงหนังสือแจงความแกผูมีสิทธิ 
ขอคืน หรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของมาใหถอยคํา หรอืสงเอกสาร หรือหลักฐาน 
อันควรแกเรื่องเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามที่เห็นสมควร 

*[มาตรา ๒๗ จัตวา แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔] 
 

สวน ๒ 
การอุทธรณ 

   
 

มาตรา ๒๘การอุทธรณนั้น ใหอุทธรณตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
 

มาตรา ๒๙ในการอุทธรณการประเมินภาษีอากรที่อําเภอมีหนาที่ 
ประเมิน ใหอุทธรณไดตามเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(๑) ใหอุทธรณการประเมินของอําเภอตอเจาพนักงานประเมินภายใน 
กําหนดสิบหาวัน นับแตวันไดรับแจงการประเมิน 

(๒)* เวนแตในกรณีหามอุทธรณตามความในมาตรา ๒๑ หรอื 
มาตรา ๒๕ ใหอุทธรณการประเมินของเจาพนักงานประเมินตอผูวาราชการ 
จังหวัดภายในกําหนดสิบหาวัน นับแตวันไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือรับ 
แจงการประเมินตามความในมาตรา ๑๘ ทวิ มาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๔ 

*[ความใน (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๔๙๗] 

(๓) เวนแตในกรณีหามอุทธรณตามมาตรา ๓๓ ใหอุทธรณคําวินิจฉัย 
อุทธรณของผูวาราชการจังหวัดตอศาลภายในกําหนด ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับ 
แจงคําวินิจฉัยอุทธรณ 
 

มาตรา ๓๐* ในการอุทธรณการประเมินภาษีอากรที่อําเภอไมมีหนาที่ 
ประเมิน ใหอุทธรณภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงการประเมิน 
โดยใหอุทธรณตามเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(๑) เวนแตในกรณีหามอุทธรณตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๕ 
 (ก) ถาเจาพนักงานประเมินผูทําการประเมินมีสํานักงานอยูใน 

เขตจังหวัดพระนครหรือจังหวัดธนบุร ีใหอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
ซึ่งประกอบดวยอธิบดีหรือผูแทน ผูแทนกรมอัยการและผูแทนกระทรวงมหาดไทย 



   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    

 (ข) ถาเจาพนักงานประเมินผูทําการประเมินมีสํานักงานอยู 
ในเขตจังหวัดอื่น ใหอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ ซึ่งประกอบดวย 
ผูวาราชการจังหวัดหรือผูแทน สรรพากรเขตหรือผูแทน และอัยการจังหวัดหรือ 
ผูแทน 

(๒) เวนแตในกรณีหามอุทธรณตามมาตรา ๓๓ ใหอุทธรณคําวินิจฉัย 
อุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตอศาลภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน 
นับแตวันไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตาม (ก)  
จะมีหลายคณะก็ได 

*[มาตรา ๓๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒ และความในวรรคสอง เพิ่มความโดยพระราช 
กําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ.๒๕๒๖] 
 

มาตรา ๓๑* การอุทธรณไมเปนการทุเลาการเสียภาษีอากร  
ถาไมเสียภาษีอากรภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดใหถือเปนภาษีอากรคาง 
ตามมาตรา ๑๒ เวนแตกรณีท่ีผูอุทธรณไดรับอนุมัติจากอธิบดีใหรอคําวินิจฉัย 
อุทธรณหรือคําพิพากษาได ก็ใหมีหนาที่ชําระภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับ 
แจงคําวินิจฉัยอุทธรณหรือไดรับทราบคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี 
ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณใหเสียภาษีอากรเพิ่มขึ้น ผูอุทธรณจะตอง 
ชําระภายในกําหนดเวลาเชนเดียวกับวรรคกอน 

*[มาตรา ๓๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ.๒๕๐๔] 
 

มาตรา ๓๒* เพื่อการวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ 
เจาพนักงานประเมิน ผูวาราชการจังหวัดหรือกรรมการในคณะกรรมการพิจารณา 
อุทธรณ แลวแตกรณี มีอํานาจออกหมายเรียกผูอุทธรณมาไตสวนออกหมายเรียก 
พยาน กับสั่งใหผูอุทธรณหรือพยานนั้นนําสมุดบัญชี หรือพยานหลักฐานอยางอื่นอันควร 
แกเร่ืองมาแสดงได แตตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันสงหมาย 

*[มาตรา ๓๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒] 
 

มาตรา ๓๓* ผูอุทธรณคนใดไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําส่ังตาม 
มาตรา ๓๒ หรือไมยอมตอบคําถามเมื่อซักถาม โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ผูนั้น 
หมดสิทธิที่จะอุทธรณคําวินิจฉัยอุทธรณตอไป 

*[มาตรา ๓๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(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    

มาตรา ๓๔* คําวินิจฉัยอุทธรณของผูมีหนาที่พิจารณาอุทธรณตาม 
มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ ใหทําเปนหนังสือและใหสงไปยังผูอุทธรณ 

*[มาตรา ๓๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒] 
 

สวน ๓ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๓๕* ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๕๐ ทว ิหรอื 

มาตรา ๕๑ เวนแตจะแสดงวาไดมีเหตุสุดวิสัย ตองระวางโทษปรับไมเกิน 
สองพันบาท 

*[มาตรา ๓๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๒๑] 
 

มาตรา ๓๕ ทวิ* ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๒ ทวิ ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินสองป และปรับไมเกินสองแสนบาท 

ในกรณีผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการ 
ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบคุคลน้ัน ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง 
ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวา ตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น 

*[มาตรา ๓๕ ทวิ เพิ่มความโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๒๕] 
 

มาตรา ๓๖* ผูใดโดยรูอยูแลวหรือจงใจไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือ 
คําส่ังของอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายหรือสรรพากรจังหวัด เจาพนักงาน 
ประเมิน ผูวาราชการจังหวัด หรือกรรมการ ท่ีออกตามมาตรา ๑๒ ตรี 
 

มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๓๒ หรือไมยอมตอบคําถามเมื่อซักถาม  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือทั้งจํา 
ท้ังปรับ 

*[มาตรา ๓๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๒๕] 
 

มาตรา ๓๗* ผูใด 
(๑) โดยรูอยูแลวหรือโดยจงใจ แจงขอความเท็จ หรือใหถอยคํา 

เท็จหรือตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง 
เพื่อหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรตามลักษณะนี้ หรอื 



   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    

(๒) โดยความเท็จ โดยฉอโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใด 
ทํานองเดียวกัน หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรตามลักษณะนี้ 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแต 
สองพันบาทถึงสองแสนบาท 

*[มาตรา ๓๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒] 
 

มาตรา ๓๗ ทวิ* ผูใดโดยเจตนาละเลย ไมย่ืนรายการท่ีตองย่ืน 
ตามลักษณะนี้ เพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ตอง 
ระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท หรือจําคุกไมเกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 

*[มาตรา ๓๗ ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒] 
 

หมวด ๓ 
ภาษีเงินได 

   
 

สวน ๑ 
ขอความท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๓๘ภาษีเงินไดนี้อยูในประเภทภาษีอากรประเมิน และ 
ใหเจาพนักงานประเมินเปนผูประเมินเกี่ยวกับภาษีในหมวดนี้ 
 

มาตรา ๓๙ในหมวดนี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปน 
อยางอ่ืน 

“เงินไดพึงประเมิน”* หมายความวาเงินไดอันเขาลักษณะ 
พึงเสียภาษีในหมวดน้ี เงินไดท่ีกลาวน้ีใหหมายความรวมตลอดถึงทรัพยสิน 
หรือประโยชนอยางอื่นที่ไดรับ ซึ่งอาจคิดคํานวณไดเปนเงิน เงินคาภาษี 
อากรที่ผูจายเงินหรือผูอื่นออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตาง ๆ ตาม 
มาตรา ๔๐ และเครดิตภาษีตามมาตรา ๔๗ ทวิ ดวย  

*[บทนิยามนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๗] 

“บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน”* หมายความวา 
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตั้งแตสองนิติบุคคลขึ้นไปซึ่งมีความสัมพันธกันใน 
ลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑) ผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนเกินกวากึ่งจํานวนผูถือหุน หรือผูเปน 



   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    

หุนสวนในนิติบุคคลหนึ่งเปนผูถือหุน หรือเปนหุนสวนเกินกวากึ่งจํานวนผูถือหุน 
หรือผูเปนหุนสวนในอีกนิติบุคคลหนึ่ง 
 

(๒) ผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวน ซึ่งถือหุนหรือเปนหุนสวนในนิติบุคคล 
หน่ึงมีมูลคาเกินกวารอยละหาสิบของทุนท้ังหมด ถือหุนหรือเปนหุนสวนในอีก 
นิติบุคคลหนึ่งมีมูลคาเกินกวารอยละหาสิบของทุนท้ังหมด 

(๓) นิติบุคคลหนึ่งถือหุนหรือเปนหุนสวนในอีกนิติบุคคลหนึ่งเกินกวา 
รอยละหาสิบของทุนทั้งหมด หรอื 

(๔) บุคคลเกินกวากึ่งจํานวนกรรมการหรือผูเปนหุนสวน ซ่ึงมี 
อํานาจจัดการในนิติบุคคลหนึ่ง เปนกรรมการหรือเปนผูเปนหุนสวนซึ่งมี 
อํานาจจัดการในอีกนิติบุคคลหนึ่ง 

“ปภาษี”*หมายความวา ปประดิทิน 
*[บทนิยามนี้ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๑๖) 
พ.ศ.๒๕๐๒] 

“บริษัทจดทะเบียน”* หมายความวา บริษัทจดทะเบียนตามกฎหมาย 
วาดวยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

“บริษัทจัดการกิจการลงทุน”* หมายความวา บริษัทหลักทรัพยท่ีได 
รับอนุญาตใหประกอบกิจการจัดการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมกิจการ 
คาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน 

“กองทุนรวม”* หมายความวาคณะบุคคลซึ่งเขารวมในกองทุนซึ่ง 
จัดตั้งและดําเนินการโดยบริษัทจัดการกิจการลงทุนตามโครงการในการประกอบ 
กิจการจัดการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึง 
ความปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน 

*[บทนิยามนี้ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๒๑) 
พ.ศ.๒๕๑๗] 

“บริษัทเงินทุน”* หมายความวา บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิต 
ฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความ 
ปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน  

*[บทนิยามนี้ เพิ่มความโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐ 
พ.ศ.๒๕๒๐] 

“บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล”* หมายความวา บริษัทหรือ 
หางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของ 
ตางประเทศ และใหหมายความรวมถึง 

(๑) กิจการซึ่งดําเนินการเปนทางคาหรือหากําไรโดยรัฐบาล 
ตางประเทศ องคการของรัฐบาลตางประเทศ หรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตาม 



   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    

กฎหมายของตางประเทศ 
(๒) กิจการรวมคา ซึ่งไดแกกิจการที่ดําเนินการรวมกันเปนทางคา 

หรือหากําไรระหวางบริษัทกับบริษัท บริษัทกับหางหุนสวนนิติบุคคล หางหุนสวน 
นิติบุคคลกับหางหุนสวนนิติบุคคล หรือระหวางบริษัทและหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 
กับบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล หางหุนสวนสามัญ หรือนิติบุคคลอื่น 

(๓)* มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได แตไมรวมถึง 
มูลนธิิหรือสมาคมท่ีรฐัมนตรีประกาศกาํหนดตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) 

(๔)* นิติบุคคลที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตร ีและประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

*[บทนิยามนี้เพิ่มความโดยพระราชกําหนด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
โดยความใน (๓) เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับท่ี ๒๕) 
พ.ศ. ๒๕๒๕ และความใน (๔) เพิ่มความโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๒๙] 

“ขาย”* หมายความรวมถึง ขายฝาก แลกเปล่ียน ให โอนกรรมสิทธิ์ 
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย ไมวาดวยวิธีใด และไมวาจะมีคา 
ตอบแทนหรือไม แตไมรวมถึง 

(๑) ขาย แลกเปล่ียน ให หรือโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองใน 
อสังหาริมทรัพยใหแกสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่มิใชบริษัทหรือหางหุนสวน 
นิติบุคคลตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และราคาหรือมูลคาตามท่ีกําหนดโดยพระราช 
กฤษฎีกา 

(๒) การโอนโดยทางมรดกใหแกทายาทซ่ึงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ 
ครอบครองในอสังหาริมทรัพย 

“ราคาขาย”* หมายความรวมถึง ราคาท่ีเจาพนักงานประเมิน 
กําหนดตามมาตรา ๔๙ ทวิ 

“สิทธิครอบครอง”* หมายความถึง สิทธิครอบครองในการถือครอง 
อสังหาริมทรัพย 

*[บทนิยามนี้ เพิ่มความโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ.๒๕๒๕] 
 

สวน ๒ 
การเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดา 

   
 

มาตรา ๔๐* เงินไดพึงประเมินนั้นคือ เงินไดประเภทดังตอไปนี ้
รวมตลอดถึงเงินคาภาษีอากรที่ผูจายเงินหรือผูอื่นออกแทนใหสําหรับเงินได 
ประเภทตาง ๆ ดังกลาว ไมวาในทอดใด 



   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    

(๑) เงินไดเนื่องจากการจางแรงงานไมวาจะเปนเงินเดือน  
คาจาง เบี้ยเล้ียง โบนัส เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินคาเชาบาน  
เงินที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานที่นายจางใหอยูโดยไมเสียคาเชา 
เงินที่นายจางจายชําระหนี้ใด ๆ ซึ่งลูกจางมีหนาที่ตองชําระ และเงิน  
ทรัพยสิน หรอืประโยชนใด ๆ บรรดาที่ไดเนื่องจากการจางแรงงาน 

(๒) เงินไดเนื่องจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา หรือจากการ 
รับทํางานให ไมวาจะเปนคาธรรมเนียม คานายหนา คาสวนลด เงินอุดหนุน 
ในงานท่ีทํา เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส เงินคาเชาบาน เงินที่คํานวณได 
จากมูลคาของการไดอยูบานท่ีผูจายเงินไดใหอยูโดยไมเสียคาเชา เงินท่ี 
ผูจายเงินไดจายชําระหนี้ใด ๆ ซ่ึงผูมีเงินไดมีหนาท่ีตองชําระ และเงิน  
ทรัพยสิน หรอืประโยชนใด ๆ บรรดาที่ไดเนื่องจากหนาที่หรือตําแหนงงาน 
ที่ทําหรือจากการรับทํางานใหนั้น ไมวาหนาที่หรือตําแหนงงาน หรืองานท่ี 
รับทําใหนั้นจะเปนการประจาํหรือชั่วคราว 

*[ความในมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๗] 

(๓) คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอยางอ่ืน เงินป หรอื 
เงินไดมีลักษณะเปนเงินรายปอันไดมาจากพินัยกรรม นิติกรรมอยางอื่น หรอื 
คําพิพากษาของศาล  

*[ความใน (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒] 

(๔) เงินไดท่ีเปน 
 (ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุนกู 

ดอกเบี้ย ตั๋วเงิน ดอกเบ้ียเงินกูยืม ไมวาจะมีหลักประกันหรือไม ดอกเบี้ย 
เงินกูยืมท่ีอยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ท่ีจายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินได 
ปโตรเลียมเฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จาย ตามกฎหมายดังกลาว  
หรือผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิ 
ในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออกและจําหนาย 
ครั้งแรกในราคาต่ํากวาราคาไถถอน รวมท้ังเงินไดท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน 
กับดอกเบี้ย ผลประโยชนหรือคาตอบแทนอื่น ๆ ที่ไดจากการใหกูยืมหรือจาก 
สิทธิเรียกรองในหนี้ทุกชนิดไมวาจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม 

*[ความใน (๔)(ก) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ.๒๕๓๔] 

 (ข) เงินปนผล เงินสวนแบงของกําไร หรือประโยชนอื่นใด 
ที่ไดจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มี 
กฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดต้ังข้ึนสําหรับใหกูยืมเงินเพ่ือสงเสริม 



   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    

เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม เงินปนผลหรือเงินสวนแบงของ 
กําไรที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ท่ีจายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินได 
ปโตรเลียมเฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ท่ีจายตามกฎหมายดังกลาว  

*[ความใน (๔)(ข) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ.๒๕๒๕] 

เพื่อประโยชนในการคํานวณเงินไดตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่บุตร 
ชอบดวยกฎหมายท่ียังไมบรรลุนิติภาวะเปนผูมีเงินได และความเปนสามีภริยา 
ของบิดาและมารดาไดมีอยูตลอดปภาษ ีใหถือวาเงินไดของบุตรดังกลาวเปน 
เงินไดของบิดา แตถาความเปนสามีภริยาของบิดาและมารดามิไดมีอยูตลอดป 
ภาษี ใหถือวาเงินไดของบุตรดังกลาวเปนเงินไดของบิดาหรือของมารดา 
ผูใชอํานาจปกครอง หรือของบิดาในกรณีบิดามารดาใชอํานาจปกครองรวมกัน 
*ความในวรรคสองใหใชบังคับกับบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
ซ่ึงเปนผูมีเงินไดดวยโดยอนุโลม  

*[ความในวรรคนี้แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๒๓] 

 *(ค) เงินโบนัสที่จายแกผูถือหุน หรือผูเปนหุนสวนในบริษัท หรอื 
หางหุนสวนนิติบุคคล 

 *(ง) เงินลดทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเฉพาะสวน 
ที่จายไมเกินกวากําไรและเงินที่กันไวรวมกัน 

 *(จ) เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งตั้งจาก 
กําไรที่ไดมาหรือเงินที่กันไวรวมกัน 

 *(ฉ) ผลประโยชนที่ไดจากการที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 
ควบเขากัน หรือรับชวงกัน หรือเลิกกัน ซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกินกวาเงินทุน 
*[ความใน (ค)(ง)(จ)และ(ฉ)แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข 
เพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๔๙๖] 

 (ช) ผลประโยชนที่ไดจากการโอนการเปนหุนสวนหรือ 
โอนหุน หุนกู พันธบัตร หรือต๋ัวเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือ 
หางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออกทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเปน 
เงินไดเกินกวาที่ลงทุน  

*[ความใน (ช) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ.๒๕๓๔] 

 (๕)* เงินหรือประโยชนอยางอื่นที่ไดเนื่องจาก 
(ก) การใหเชาทรัพยสิน 
(ข) การผิดสัญญาเชาซื้อทรัพยสิน 
(ค) การผิดสัญญาซื้อขายเงินผอน ซึ่งผูขายไดรับคืนทรัพยสิน 



   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    

ท่ีซ้ือขายน้ันโดยไมตองคืนเงินหรือประโยชนท่ีไดรับไวแลว 
ในกรณ ี(ก) ถาเจาพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อวา ผูมีเงินได 
แสดงเงินไดต่ําไปไมถูกตองตามความเปนจริง เจาพนักงานประเมินมีอํานาจ 
ประเมินเงินไดนั้นตามจํานวนเงินที่ทรัพยสินนั้นสมควรใหเชาไดตามปกติ และ 
ใหถือวา จํานวนเงินที่ประเมินนี้เปนเงินไดพึงประเมินของผูมีเงินได ในกรณีนี ้
จะอุทธรณการประเมินก็ไดทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณตามสวน ๒  
หมวด ๒ ลักษณะ ๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณ ี(ข) และ (ค) ใหถือวาเงินหรือประโยชนที่ไดรับไวแลว 
แตวันทําสัญญาจนถึงวันผิดสัญญาทั้งสิ้น เปนเงินไดพึงประเมินของปที่มีการผิด 
สัญญานั้น  

*[ความใน (๕) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒] 

(๖)* เงินไดจากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบ 
โรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพ 
อิสระอื่น ซึ่งจะไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดชนิดไว 

(๗)* เงินไดจากการรับเหมาที่ผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหา 
สัมภาระในสวนสําคัญนอกจากเครื่องมือ 

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

*[ความใน (๖) (๗)และ(๘) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข 
เพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖] 

เงินคาภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง* ถาผูจายเงินหรือผูอื่นออกแทนให 
สําหรับเงินไดประเภทใด ไมวาทอดใด หรือในปภาษีใดก็ตาม ใหถือเปน 
เงินไดประเภทและของปภาษีเดียวกันกับเงินไดที่ออกแทนใหนั้น  

*[ความในวรรคนี้แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๗] 
 

มาตรา ๔๐ ทวิ* ผูใดสงสินคาออกไปตางประเทศใหแกหรือตาม 
คําส่ังของสํานักงานใหญ สาขา ตัวการ ตัวแทน นายจางหรือลูกจาง ใหถือ 
วาการที่ไดสงสินคาไปนั้นเปนการขายในประเทศไทยดวย และใหถือราคา 
สินคาตามราคาตลาดในวันท่ีสงไป เปนเงินไดพึงประเมินในปที่สงไปนั้น 

ความในวรรคกอนมิใหใชบังคับในกรณีที่สินคานั้น 
(๑) เปนของที่สงไปเปนตัวอยางหรือเพื่อการวิจัยโดยเฉพาะ 
(๒) เปนของผานแดน 



   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    

(๓) เปนของที่นําเขามาในราชอาณาจักร แลวสงกลับออกไปให 
ผูสงเขามาภายในหนึ่งปนับแตวันที่สินคานั้นเขามาในราชอาณาจักร 

(๔) เปนของที่สงออกไปนอกราชอาณาจักร แลวสงกลับคืนเขามา 
ใหผูสงในราชอาณาจักรภายในหนึ่งปนับแตวันที่สงสินคาออกไปนอกราชอาณาจักร 

*[มาตรา ๔๐ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒] 
 

มาตรา ๔๑* ผูมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ ในปภาษีท่ีลวง 
มาแลวเนื่องจากหนาที่งานหรือกิจการที่ทําในประเทศไทย หรือเนื่องจาก 
กิจการของนายจางในประเทศไทย หรือเนื่องจากทรัพยสินที่อยูในประเทศไทย 
ตองเสียภาษีตามบทบัญญัติในสวนนี้ ไมวาเงินไดนั้นจะจายในหรือนอกประเทศ 
ผูอยูในประเทศไทย มีเงินไดพงึประเมินตามมาตรา ๔๐ ในปภาษีท่ี 
ลวงมาแลวเนื่องจากหนาที่งานหรือกิจการที่ทําในตางประเทศ หรือเนื่องจาก 
ทรัพยสินท่ีอยูในตางประเทศ ตองเสียภาษีเงินไดตามบทบัญญัติในสวนนี ้เม่ือ 
นําเงินไดพึงประเมินนั้นเขามาในประเทศไทย 

ผูใดอยูในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะ รวมเวลา 
ทั้งหมดถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันในปภาษีปใด ใหถือวาผูนั้นเปนผูอยูในประเทศไทย 

*[มาตรา ๔๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๔๙๔] 
 

มาตรา ๔๑ ทวิ* ในกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน 
อสังหาริมทรพัยโดยไมมีคาตอบแทน ใหถือวาผูโอนเปนผูมีเงินได และตองเสีย 
ภาษีตามบทบญัญัติในสวนนี้ 

*[มาตรา ๔๑ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๒๕] 
 

มาตรา ๔๒* เงินไดพึงประเมินประเภทตอไปนี้ ใหไดรับยกเวน 
ไมตองรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได 

(๑) คาเบ้ียเล้ียง หรือคาพาหนะ ซึ่งลูกจาง หรือผูรับหนาที่หรือ 
ตําแหนงงาน หรือผูรับทํางานใหไดจายไปโดยสุจริตตามความจําเปนเฉพาะ 
ในการที่ตองปฏิบัติการตามหนาที่ของตน และไดจายไปทั้งหมดในการนั้น 

(๒) คาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามอัตราที่รัฐบาลกําหนดไว 
โดยพระราชกฤษฎีกาวาดวยอัตราคาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

*[มาตรา ๔๒ (๑)และ(๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข 
เพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๔๙๖] 

(๓) เงินคาเดินทางซึ่งนายจางจายใหลูกจาง เฉพาะสวนท่ีลูกจาง 



   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    

ไดจายทั้งหมดโดยจําเปนเพื่อการเดินทางจากตางถิ่นในการเขารับงานเปน 
ครั้งแรก หรือในการกลับถิ่นเดิมเมื่อการจางไดสิ้นสุดลงแลว แตขอยกเวนนี้ 
มิใหรวมถึงเงินคาเดินทางท่ีลูกจางไดรับในการกลับถ่ินเดิม และในการเขา 
รับงานของนายจางเดิมภายในสามรอยหกสิบหาวัน นับแตวันท่ีการจางครั้งกอน 
ไดส้ินสุดลง  

*[ความใน (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒] 

(๔) ในกรณีท่ีนายจางและลูกจางไดทําสัญญากันโดยสุจริตกอนใช 
พระราชบัญญัติภาษีเงินได พุทธศักราช ๒๔๗๕ มีขอกําหนดวา นายจางจะชําระ 
เงินบําเหน็จ เงินคาธรรมเนียม เงินคานายหนา หรือเงินโบนัสใหแกลูกจาง 
เปนจํานวนเดียวเมื่อการงานที่จางไดสิ้นสุดลงแลว แมเงินเต็มจํานวนนั้นจะได 
ชําระภายหลังที่ใชบทบัญญัติในสวนนี้ก็ดี เงินบําเหน็จเงินคาธรรมเนียม เงิน 
คานายหนา หรือเงินโบนัสสวนที่เปนคาจางแรงงานอันไดทําในเวลากอนใช 
พระราชบัญญัติภาษีเงินได พุทธศักราช ๒๔๗๕ นั้น ไมตองรวมคํานวณเพื่อเสีย 
ภาษีเงินได 

(๕) เงินเพิ่มพิเศษประจําตําแหนง และเงินคาเชาบาน หรือบาน 
ท่ีใหอยูโดยไมตองเสียคาเชา สําหรับขาราชการสถานทูต หรือสถานกงสุลไทย 
ในตางประเทศ 

(๖) เงินไดจากการขาย หรือสวนลดจากการซื้ออากรแสตมป หรอื 
แสตมปไปรษณียากรของรัฐบาล 

(๗) เบี้ยประชุมกรรมาธิการหรือกรรมการ หรอืคาสอน คาสอบ 
ท่ีทางราชการหรือสถานศึกษาของทางราชการจายให 

(๘)* ดอกเบี้ยดังตอไปนี้ 
(ก) ดอกเบี้ยสลากออกสิน หรือดอกเบี้ยเงินฝากออมสินของ 

รัฐบาลเฉพาะประเภทฝากเผื่อเรียก 
(ข) ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพยที่ไดรับจากสหกรณ 
(ค) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรที่ตองจายคืน 

เม่ือทวงถามประเภทออมทรัพย เฉพาะกรณีที่ผูมีเงินไดไดรับดอกเบี้ยดังกลาว 
ในจํานวนรวมกันทั้งสิ้นไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดปภาษีนั้นทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

*[ความใน (๘) ของมาตรา ๔๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัต ิ
แกไขเพ่ิมเติมฯ (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ.๒๕๓๔] 

(๙)* การขายสังหาริมทรัพยอันเปนมรดก หรือสังหาริมทรัพยที่ได 
มาโดยมิไดมุงในทางการคาหรือหากําไร แตไมรวมถึงเรือกําปน เรือท่ีมี 
ระวางตั้งแตหกตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนตที่มีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป 



   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    

หรอืแพ 
*[ความใน (๙) ของมาตรา ๔๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนด 

แกไขเพ่ิมเติมฯ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๒๕] 
(๑๐)* เงินไดที่ไดรับจากการอุปการะ โดยหนาท่ีธรรมจรรยา เงินได 

ท่ีไดรับจากการรับมรดก หรือจากการใหโดยเสนหาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาส 
แหงขนบธรรมเนียมประเพณ ี

*[ความใน (๑๐) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๔๙๖] 

(๑๑)* รางวัลเพื่อการศึกษาหรือคนควาในวิทยาการ รางวัลสลาก 
กินแบงหรือสลากออมสินของรัฐบาล รางวัลท่ีทางราชการจายใหในการประกวด 
หรือแขงขัน ซึ่งผูรับมิไดมีอาชีพในการประกวดหรือแขงขัน หรือสินบนรางวัลท่ี 
ทางราชการจายใหเพื่อประโยชนในการปราบปรามการกระทําความผิด 

*[ความใน (๑๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒] 

(๑๒)* บํานาญพิเศษ บําเหน็จพิเศษ บํานาญตกทอด หรือบําเหน็จ 
ตกทอด 

(๑๓)* คาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด เงินที่ไดจากการประกันภัยหรือ 
การฌาปนกิจสงเคราะห 

*[ความใน (๑๒)และ (๑๓) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข 
เพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๔๙๖] 

(๑๔)* เงินสวนแบงของกําไรจากหางหุนสวนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช 
นิติบุคคลซึ่งตองเสียภาษีตามบทบัญญัติในสวนนี้ แตไมรวมถึงเงินสวนแบงของ 
กําไรจากกองทุนรวม 

*[ความใน (๑๔) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๒๙] 

(๑๕)* เงินไดของชาวนาที่ไดจากการขายขาวอันเกิดจากกสิกรรม 
ที่ตนและหรือครอบครัวไดทําเอง 

*[ความใน (๑๕) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ.๒๕๐๔] 

(๑๖)* เงินไดท่ีไดรับจากกองมรดกซ่ึงตองเสียภาษีตามความใน 
มาตรา ๕๗ ทวิ 

(๑๗)* เงินไดตามที่จะไดกําหนดยกเวนโดยกฎกระทรวง 
*[ความใน (๑๖) และ (๑๗) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 

แกไขเพ่ิมเติมฯ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๔๙๖] 
(๑๘)* รางวัลสลากบํารุงกาชาดไทย เงินไดจากการขายหรือสวนลด 



   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    

จากการซื้อสลากบํารุงกาชาดไทย 
(๑๙)* ดอกเบี้ยที่ไดรับตามมาตรา ๔ ทศ 

*[ความใน (๑๘) และ (๑๙) เพิ่มความโดยประกาศของคณะปฏิวัติ 
(ฉบับที่ ๒๐๖) ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๕] 
(๒๐)* [ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับท่ี ๒๖) 

พ.ศ.๒๕๒๕] 
(๒๑)* [ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับท่ี ๒๙) 

พ.ศ.๒๕๓๔] 
(๒๒)* [ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับท่ี ๑๔) 

พ.ศ.๒๕๒๙] 
(๒๓)* เงินไดจากการขายหนวยลงทุนในกองทุนรวม 
(๒๔)* เงินไดของกองทุนรวม 
*[ความใน (๒๓) และ (๒๔) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข 

เพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ.๒๕๑๗] 
(๒๕)* เงินประโยชนทดแทนที่ผูประกันตนไดรับจากกองทุนประกัน 

สังคมตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม  
*[ความใน (๒๕) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 

(ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ.๒๕๓๓] 
 

มาตรา ๔๒ ทวิ* เงินไดพึงประเมินตามความในมาตรา ๔๐ (๑) 
และ (๒) ยอมใหหักคาใชจายเปนการเหมาไดรอยละ ๔๐ แตรวมกัน 
ตองไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

ในกรณีสามีภริยาตางฝายตางมีเงินไดตามวรรคหนึ่ง และความ 
เปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษี ใหตางฝายตางหักคาใชจายไดตาม 
เกณฑในวรรคหนึ่ง 

*[มาตรา ๔๒ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔] 
 

มาตรา ๔๒ ตร*ี เงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๓) เฉพาะท่ี 
เปนคาแหงลิขสิทธ์ิยอมใหหักคาใชจายเปนการเหมาไดรอยละ ๔๐ แตตอง 
ไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

*[มาตรา ๔๒ ตร ีแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔] 
 

มาตรา ๔๓* เงินไดพึงประเมินตามความในมาตรา ๔๐ (๕) 
ยอมใหหักคาใชจายไดตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 



   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    

*[มาตรา ๔๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๔๙๗] 
 

มาตรา ๔๔* เงินไดพึงประเมินตามความในมาตรา ๔๐ (๖) 
ยอมใหหักคาใชจายไดตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

*[มาตรา ๔๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๔๙๗] 
 

มาตรา ๔๕* เงินไดพึงประเมินตามความในมาตรา ๔๐ (๗) 
ยอมใหหักคาใชจายไดตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

*[มาตรา ๔๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๔๙๗] 
 

มาตรา ๔๖* เงินไดพึงประเมินตามความในมาตรา ๔๐ (๘)  
ยอมใหหักคาใชจายไดตามที่จะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

*[มาตรา ๔๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๔๙๖] 
 

มาตรา ๔๗* เงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ เม่ือไดหักตาม 
มาตรา ๔๒ ทวิ ถึงมาตรา ๔๖ แลว เพื่อเปนการบรรเทาภาระภาษี ให 
หักลดหยอนไดอีกดังตอไปนี้ 

(๑) ลดหยอนใหสําหรับ 
*(ก) ผูมีเงินได ๓๐,๐๐๐ บาท 
 (ข) สามีหรือภริยาของผูมีเงินได ๓๐,๐๐๐ บาท 
 (ค) บุตรชอบดวยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผูมีเงินได 

รวมท้ังบุตรชอบดวยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดดวย 
(๑) ที่เกิดกอนหรือใน พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือที่ไดรับ 

เปนบุตรบุญธรรมกอน พ.ศ. ๒๕๒๒ คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
(๒) ท่ีเกิดหลัง พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือที่ไดรับเปนบุตร 

บุญธรรมในหรอืหลัง พ.ศ. ๒๕๒๒ คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท แตรวมกันตองไมเกิน 
สามคน 

ในกรณีผูมีเงินไดมีบุตรทั้งตาม (๑) และ (๒) การหักลดหยอน 
สําหรับบุตรใหนําบุตรตาม (๑) ทั้งหมดมาหักกอน แลวจึงนําบุตรตาม (๒) 
มาหัก เวนแต ในกรณีผูมีเงินไดมีบุตรตาม (๑) ที่มีชีวิตอยูรวมเปนจํานวน 
ต้ังแตสามคนข้ึนไป จะนําบุตรตาม (๒) มาหักไมได แตถาบุตรตาม (๑) 
มีจํานวนไมถึงสามคน ใหนําบุตรตาม (๒) มาหักไดโดยเม่ือรวมกับบุตร 



   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    

ตาม (๑) แลวตองไมเกินสามคน 
การนับจํานวนบุตรใหนับเฉพาะบุตรที่มีชีวิตอยูตามลําดับอายุสูงสุด 

ของบุตรโดยใหนับรวมทั้งบุตรที่ไมอยูในเกณฑไดรับการหักลดหยอนดวย 
การหักลดหยอนสําหรับบุตร ใหหักไดเฉพาะบุตรซ่ึงมีอายุไมเกิน 
ย่ีสิบหาปและยังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยหรือช้ันอุดมศึกษา หรือซึ่งเปนผูเยาว 
หรือศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถอันอยู 
ในความอุปการะเลี้ยงด ูแตมิใหหักลดหยอนสําหรับบุตรดังกลาวท่ีมีเงินได 
พึงประเมินในปภาษีที่ลวงมาแลวตั้งแต ๑๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป โดยเงินได 
พึงประเมินนั้นไมเขาลักษณะตามมาตรา ๔๒ 

การหักลดหยอนสําหรับบุตรดังกลาว ใหหักไดตลอดปภาษี ไมวา 
กรณีที่จะหักไดนั้นจะมีอยูตลอดปภาษีหรือไม และในกรณีบุตรบุญธรรมนั้นใหหัก 
ลดหยอนในฐานะบุตรบุญธรรมไดแตฐานะเดียว 

*[มาตรา ๔๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๖) 
พุทธศักราช ๒๕๓๔] 

 (ง) เบี้ยประกันภัยที่ผูมีเงินไดจายไปในปภาษีสําหรับการ 
ประกันชีวิตของผูมีเงินไดตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาทท้ังนี ้ 
เฉพาะในกรณีที่กรมธรรมประกันชีวิตมีกําหนดเวลาตั้งแตสิบปขึ้นไป และการ 
ประกันชีวิตนั้นไดเอาประกันไวกับผูรับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิต 
ในราชอาณาจักร  

*[ความใน (ง) แกไขเพิ่มเติมโดย ปร.(ฉบับที่ ๓๗) พ.ศ.๒๕๓๔] 
ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดมีการประกันชีวิต และความ 
เปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษี ใหหักลดหยอนไดดวยสําหรับเบี้ยประกันที่ 
จายสําหรับการประกันชีวิตของสามีหรือภริยานั้นตามเกณฑในวรรคหนึ่ง” 

*[ความในวรรคนี ้แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ.๒๕๑๖] 

 (จ) [ความใน (จ) ยกเลิกโดยพระราชกําหนด (ฉบับที่ ๑๖) 
พ.ศ.๒๕๓๔] 

 (ฉ) บุตรของผูมีเงินไดซ่ึงมีสิทธิหักลดหยอนตามเง่ือนไข 
ใน (ค) และยังศึกษาอยูในสถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาตาม 
กฎหมายวาดวยสถาบันศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนราษฎรตามกฎหมายวาดวย 
โรงเรียนราษฎร ใหหักลดหยอนเพ่ือการศึกษาไดอีกคนละ ๒,๐๐๐ บาท 
 

*[ความใน (ฉ) เพิ่มโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ.๒๕๒๕] 

(ช) เงินสะสมท่ีจายเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเปนไป 



   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    

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวงตามมาตรา ๖๕ ตรี 
(๒) ตามจํานวนท่ีจายจริงแตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท  
*[ความใน (ช) แกไขเพิ่มโดย ปร. ฉบับที่ ๓๗ พ.ศ.๒๕๓๔] 

ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดจายเงินสะสมเขากองทุน 
สํารองเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึง และความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษี 
ใหหักลดหยอนไดดวยสําหรับเงินสะสมของสามีหรือภริยาที่จายเขากองทุน 
สํารองเลี้ยงชีพนั้นตามเกณฑในวรรคหนึ่ง  

*[ความใน (ช) เพิ่มโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๒๖] 
 (ซ) ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่ผูมีเงินไดจายใหแกธนาคารหรือสถาบัน 

การเงินอื่น บริษัทประกันชีวิต สหกรณหรือนายจาง สําหรับการกูยืมเงินเพื่อซื้อ  
เชาซื้อ หรือสรางอาคารอยูอาศัย โดยจํานองอาคารที่ซื้อหรือสรางเปนประกัน 
การกูยืมนั้นตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาทท้ังนี ้ตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
อาคารดังกลาวใหหมายความรวมถึงอาคารพรอมที่ดินดวย 

 *[ความใน (ซ) แกไขเพ่ิมเติมโดย ปร.ฉบับที่ ๓๗ 
พ.ศ.๒๕๓๔] 

 (ฌ) เงินสมทบที่ผูประกันตนจายเขากองทุนประกันสังคมตาม 
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม ตามจํานวนที่จายจริง  

*[ความใน (ฌ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒๗) 
พ.ศ.๒๕๓๓] 

ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมีเงินได ซึ่งเปนผูประกันตนจายเงินสมทบ 
เขากองทุนประกันสังคมตามวรรคหนึ่ง และความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดป 
ภาษีใหหักลดหยอนไดดวย สําหรับเงินสมทบของสามี หรือภริยาที่จายเขากองทุน 
ประกันสังคมดังกลาวตามเกณฑในวรรคหนึ่ง 

*[ความในวรรคนี ้เพิ่มโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔] 
(๒) ในกรณีสามีภริยาตางฝายตางมีเงินได ถาความเปนสามีภริยา 

ไดมีอยูตลอดปภาษี การหักลดหยอนตาม (๑) (ก) และ (ข) ใหหักลดหยอน 
รวมกันได ๖๐,๐๐๐ บาท แตถาความเปนสามีภริยามิไดมีอยูตลอดปภาษี  
ใหตางฝายตางหักลดหยอนไดตาม (๑) (ก) และสําหรับการหักลดหยอนตาม  
(ค) (ฉ) และ (ซ) ใหตางฝายตางหักไดกึ่งหนึ่งตามเกณฑที่กําหนดไวในแตละ 
กรณี  
 

*[ความใน (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับท่ี ๑๖) 
พ.ศ.๒๕๓๔] 

(๓) ในกรณีผูมีเงินไดมิไดเปนผูอยูในประเทศไทย การหักลดหยอน 



   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    

ตาม (๑) (ข) (ค) และ (ฉ) ใหหักไดเฉพาะสามีหรือภริยาและบุตรท่ีอยูใน 
ประเทศไทย  

*[ความใน (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับท่ี ๙) 
พ.ศ.๒๕๒๕] 

*(๔) ในกรณีผูมีเงินไดถึงแกความตายในระหวางปภาษี ใหหักลดหยอน 
ไดเสมือนผูตายมีชีวิตอยูตลอดปภาษีที่ผูนั้นถึงแกความตาย  

*[ความใน (๔) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๘) 
พ.ศ.๒๕๐๔] 

(๕) ในกรณีผูมีเงินไดเปนกองมรดก ใหหักลดหยอนได ๓๐,๐๐๐ บาท 
(๖) ในกรณีผูมีเงินไดเปนหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช 

นิติบุคคลใหหักลดหยอนไดตาม (๑) (ก) สําหรับผูเปนหุนสวนหรือบุคคลในคณะ 
บุคคลแตละคนซึ่งเปนผูอยูในประเทศไทย แตรวมกันตองไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

*[ความใน (๕) และ (๖) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔] 

(๗) เม่ือไดหักลดหยอนตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรอื (๖) 
แลว เหลือเทาใดใหหักลดหยอนไดอีกสําหรับเงินบริจาคดังตอไปนี้ โดยใหหัก 
ไดเทาจํานวนที่บริจาค แตตองไมเกินรอยละ ๑๐ ของเงินท่ีเหลือน้ัน 

 (ก) เงินที่บริจาคแกสถานพยาบาลและสถานศึกษาของทาง 
ราชการ 

 (ข) เงินที่บริจาคเปนสาธารณประโยชนแกองคการหรือ 
สถานสาธารณกุศลหรือแกสถานพยาบาลและสถานศึกษาอื่นนอกจากท่ีกลาว 
ใน (ก)ท้ังนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา” 

*[ความใน (๗) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ.๒๕๐๘] 
 

มาตรา ๔๗ ทวิ* ใหผูมีเงินไดตามมาตรา ๔๐ (๔) (ข) ซึ่งไดรับ 
จากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยไดรับเครดิตในการ 
คํานวณภาษีสามในเจ็ดสวนของเงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรที่ไดรับ 
เครดิตภาษีที่คํานวณไดตามความในวรรคหนึ่งใหนํามารวมคํานวณ 
เปนเงินไดพึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินไดตามเกณฑในมาตรา ๔๘ เปนเงิน 
ภาษีท้ังส้ินเทาใด ใหนําเครดิตภาษีที่คํานวณไดดังกลาวหักออกจากภาษีที่ตอง 
เสีย ถายังขาดหรือเหลือเทาใด ใหผูมีเงินไดเสียภาษีสําหรับจํานวนที่ขาด 
หรือมีสิทธิไดรับเงินจํานวนที่เหลือนั้นคืน 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิใหใชบังคับแกผูมีเงินไดซึ่งมิได 
มีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย และมิไดเปนผูอยูในประเทศไทย 



   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    

*[มาตรา ๔๗ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับที่ ๑๖) 
พ.ศ.๒๕๓๔] 
 

มาตรา ๔๘* เงินไดพึงประเมินตองเสียภาษีเงินไดดังตอไปนี้ 
(๑) เงินไดพึงประเมินเมื่อไดหักตามมาตรา ๔๒ ทวิ ถึงมาตรา ๔๗ 

หรือมาตรา ๕๗ เบญจแลว เหลือเทาใดเปนเงินไดสุทธิ ตองเสียภาษีในอัตรา 
ที่กําหนดในบัญชีอัตราภาษีเงินไดทายหมวดนี ้ 

*[ความใน (๑) แกไขเพิ่มเติมโดย ปว.ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๒๐] 
*(๒) สําหรับผูมีเงินไดพึงประเมินต้ังแต ๖๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 

การคํานวณภาษีตาม (๑) ใหเสียไมนอยกวารอยละ ๐.๕ ของยอดเงินได 
พึงประเมิน  

*[ความใน (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับท่ี ๑๖) 
พ.ศ.๒๕๓๔] 

การนับจํานวนเงินไดพึงประเมินตาม (๒) ไมรวมถึงเงินได 
พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑)  

*[ความในวรรคนี ้เพิ่มโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๒๑] 
(๓) ผูมีเงินไดจะเลือกเสียภาษีในอัตรารอยละ ๑๕.๐ ของ 

เงินไดโดยไมตองนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (๑) และ (๒) ก็ได สําหรับ 
เงินไดตามมาตรา ๔๐ (๔) (ก) และ (ช) ดังตอไปนี้ 

 (ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารใน 
ราชอาณาจักร ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบ้ียต๋ัวเงินท่ีไดจาก 
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่ไดจากบริษัท 
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ดอกเบี้ยที่ไดจากสถาบันการเงินที่มี 
กฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดต้ังข้ึนสําหรับใหกูยืมเงินเพ่ือสงเสริม 
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม 

 (ข) ผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายตั๋วเงิน 
หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
เปนผูออก 

(ค) ผลประโยชนที่ไดจากการโอนพันธบัตร หุนกู หรือต๋ัวเงิน 
หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
เปนผูออกทั้งนี ้เฉพาะที่ตีราคาเปนเงินไดเกินกวาที่ลงทุน 
 

 *[ความใน (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ 
(ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ.๒๕๓๔] 

ผูมีเงินไดซึ่งเปนผูอยูในประเทศไทยจะเลือกเสียภาษีในอัตรา 
รอยละ ๑๐.๐ ของเงินได โดยไมตองนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (๑) และ 



   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    

(๒) ก็ไดสําหรับเงินไดตามมาตรา ๔๐ (๔) (ข) ที่ไดรับจากบริษัทหรือ 
หางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย กองทุนรวมหรือสถาบันการเงิน 
ท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดต้ังข้ึนสําหรับใหกูยืมเงินเพ่ือสงเสริม 
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม  

*[ความในวรรคนี ้แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับที่ ๑๖) 
พ.ศ.๒๕๓๔] 

(๔) ผูมีเงินไดจะเลือกเสียภาษีโดยไมตองนําไปรวมคํานวณภาษี 
ตาม (๑) และ (๒) ก็ได เฉพาะเงินไดตามมาตรา ๔๐ (๘) ที่ไดรับจาก 
การขายอสังหาริมทรัพยอันเปนมรดกหรืออสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยมิไดมุง 
ในทางการคาหรือหากําไร ดังตอไปนี้ 

(ก) เงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยอันเปนมรดกหรือ 
อสังหาริมทรัพยท่ีไดรับจากการใหโดยเสนหา ใหหักคาใชจายรอยละ ๕๐ 
ของเงินได เหลือเทาใดถือเปนเงินไดสุทธิ แลวหารดวยจํานวนปที่ถือครอง 
ไดผลลัพธเปนเงินเทาใด ใหคํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได ไดเทาใด 
ใหคูณดวยจํานวนปที่ถือครอง ผลลัพธท่ีไดเปนเงินภาษีท่ีตองเสีย 

(ข) เงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยทางอื่น 
นอกจาก (ก) ใหหักคาใชจายไดตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา เหลือ 
เทาใดถือเปนเงินไดสุทธิ แลวหารดวยจํานวนปที่ถือครอง ไดผลลัพธเปนเงิน 
เทาใด ใหคํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได ไดเทาใดใหคูณดวยจํานวนปท่ี 
ถือครอง ผลลัพธท่ีไดเปนเงินภาษีท่ีตองเสีย 

 *[ความใน (๔) เพิ่มโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ.๒๕๒๕] 

ในกรณีที่เสียภาษีโดยไมนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (๑) และ (๒) 
เม่ือคํานวณภาษีแลวตองเสียไมเกินรอยละ ๒๐ ของราคาขาย  

*[ความในวรรคนี ้แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ.๒๕๒๙] 

ในกรณีที่เสียภาษีโดยนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (๑) และ (๒) 
ใหหักคาใชจายรอยละ ๕๐ ของเงินไดตาม (ก) หรือตามที่กําหนดโดย 
พระราชกฤษฎีกาตาม (ข) แลวแตกรณีเหลือเทาใดนําไปรวมคํานวณภาษี 
กับเงินไดอยางอ่ืน 
 

คําวา “จํานวนปที่ถือครอง” ใน (ก) หรอื (ข) หมายถึง จํานวน 
ปนับตั้งแตปที่ไดกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย ถึงปท่ีโอน 
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยน้ัน ถาเกินสิบปใหนับเพียงสิบป  
และเศษของปใหนับเปนหนึ่งป  



   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    

*[ความในสองวรรคน้ี เพิ่มโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับท่ี ๙) 
พ.ศ.๒๕๒๕] 

(๕) ผูมีเงินไดจะเลือกเสียภาษีโดยไมตองนําไปรวมคํานวณภาษี 
ตาม (๑) และ (๒) ก็ได สําหรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) 
และ (๒) ซึ่งเปนเงินที่นายจางใหครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ซ่ึงได 
คํานวณจายจากระยะเวลาที่ทํางานและไดจายตามหลักเกณฑ วิธีการและ 
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด โดยใหนําเงินไดพึงประเมินดังกลาวหักคาใชจาย 
เปนจํานวนเทากับ ๗,๐๐๐ บาท คูณดวยจํานวนปที่ทํางานแตไมเกินเงินได 
พึงประเมิน เหลือเทาใดใหหักคาใชจายอีกรอยละ ๕๐ ของเงินท่ีเหลือน้ันแลว 
คํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได 

ในกรณีเงินไดพึงประเมินดังกลาวจายในลักษณะเงินบําเหน็จจํานวน 
หนึ่งและเงินบํานาญอีกจํานวนหนึ่ง ใหถือวาเฉพาะเงินที่จายในลักษณะเงิน 
บําเหน็จเปนเงินซึ่งนายจางจายใหครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานและให 
ลดคาใชจายจํานวน ๗,๐๐๐ บาท ลงเหลือ ๓,๕๐๐ บาท 

จํานวนปท่ีทํางานตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเงินบําเหน็จหรือเงินอื่นใด 
ในลักษณะเดียวกัน ท่ีทางราชการจาย ใหถือจํานวนปที่ใชเปนเกณฑคํานวณ 
เงินบําเหน็จหรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันนั้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรอื 
ขอบังคับของทางราชการ 

ในการคํานวณจํานวนปที่ทํางาน นอกจากกรณีตามวรรคสาเศษของป  
ถาถึงหนึ่งรอยแปดสิบสามวันใหถือเปนหนึ่งป ถาไมถึงหน่ึงรอยแปดสิบสามวัน 
ใหปดท้ิง 

*[ความใน (๕) เพิ่มโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔] 
 

มาตรา ๔๘ ทวิ* ใหองคการของรัฐบาลเสียภาษีเงินไดแทนผูขาย 
สินคาทอดหน่ึงทอดใดหรือทุกทอดท่ีซ้ือสินคาขององคการของรัฐบาล ตามวิธีการ 
อัตรา และประเภทสินคาตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวงทั้งนี้ เฉพาะสําหรับ 
เงินไดจากการขายสินคานั้น 

ภาษีที่เสียแทนตามวรรคหนึ่งใหถือเปนเครดิตของผูเสียภาษีในการ 
คํานวณภาษ ี

*[มาตรา ๔๘ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดย ปว.ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๒๐ 
และความในวรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ.๒๕๒๕] 

มาตรา ๔๘ ตร*ี [ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ(ฉบับที่ ๓๐) 
 พ.ศ.๒๕๓๔] 
 

มาตรา ๔๙* ในกรณีที่ผูมีเงินไดมิไดย่ืนรายการเงินได หรือ 
เจาพนักงานประเมินพิจารณาเห็นวา ผูมีเงินไดยื่นรายการเงินไดต่ํากวาจํานวน 



   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    

ที่ควรตองยื่น ใหเจาพนักงานประเมินโดยอนุมัติอธิบดีมีอํานาจท่ีจะกําหนดจํานวน 
เงินไดสุทธิข้ึนท้ังน้ี โดยถือเงินหรือทรัพยสินซ่ึงเปนกรรมสิทธ์ิหรือเขามาอยูใน 
ครอบครองของผูมีเงินได หรือรายจายของผูมีเงินไดหรือฐานะความเปนอยู หรอื 
พฤติการณของผูมีเงินได หรือสถิติเงินไดของผูมีเงินไดเอง หรือของผูอ่ืนท่ีกระทํา 
กิจการทํานองเดียวกับของผูมีเงินไดเปนหลักในการพิจารณา แลวทําการประเมิน 
แจงจํานวนเงินท่ีตองชําระไปยังผูตองเสียภาษีท้ังน้ี ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๙  
ถึงมาตรา ๒๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

*[มาตรา ๔๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๔๙๖] 
 

มาตรา ๔๙ ทวิ* ในกรณีที่เปนการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
ในอสังหาริมทรพัยโดยมีหรือไมมีคาตอบแทน ไมวาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติใน 
ทองตลาดของอสังหาริมทรัพยนั้นจะเปนอยางไรก็ตาม ใหเจาพนักงานประเมิน 
กําหนดราคาขายอสังหาริมทรัพยนั้นโดยถือตามราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียก 
เก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเปน 
ราคาที่ใชอยูในวันที่มีการโอนนั้น 

*[มาตรา ๔๙ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒๘) 
พ.ศ.๒๕๓๔] 
 

มาตรา ๕๐* ใหบุคคล หางหุนสวน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล 
ผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ หักภาษีเงินไดไวทุกคราวท่ีจายเงินได 
พึงประเมินตามวิธีดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) 
ใหคูณเงินไดพึงประเมินที่จายดวยจํานวนคราวที่จะตองจาย เพื่อใหไดจํานวน 
เงินเสมือนหนึ่งวาไดจายทั้งป แลวคํานวณภาษีตามเกณฑในมาตรา ๔๘ เปน 
เงินภาษีทั้งสิ้นเทาใดใหหารดวยจํานวนคราวที่จะตองจาย ไดผลลัพธเปนเงิน 
เทาใดใหหักเปนเงินภาษีไวเทานั้น 

 ถาการหารดวยจํานวนคราวท่ีจะตองจายตามความในวรรคกอน 
ไมลงตัว เหลือเศษเทาใด ใหเพิ่มเงินเทาจํานวนที่เหลือเศษนั้นรวมเขากับ 
เงินภาษีท่ีจะตองหักไวคร้ังสุดทายในปน้ัน เพ่ือใหยอดเงินภาษีท่ีหักรวมท้ังป 
เทากับจํานวนภาษีที่จะตองเสียทั้งป  

*[ความในสองวรรคของ (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒] 

 ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒)  
ซึ่งเปนเงินที่นายจางจายใหครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ซ่ึงไดคํานวณ 
จายจากระยะเวลาที่ทํางานและไดจายตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 



   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    

ที่อธิบดีกําหนด ใหคํานวณภาษีตามเกณฑในมาตรา ๔๘ (๕) เปนเงินภาษีทั้งสิ้น 
เทาใดใหหักเปนเงินภาษีไวเทานั้น 

ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) นอกจากที่ระบ ุ
ไวในวรรคสามที่จายใหแกผูรับซึ่งมิไดเปนผูอยูในประเทศไทย ใหคํานวณหัก 
ในอัตรารอยละ ๑๕.๐ ของเงินได  

*[ความในวรรคสามและวรรคส่ีของ (๑) เพิ่มโดยพระราชกําหนดฯ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔] 

(๒)*ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๓) และ (๔) 
ใหคํานวณหักตามอัตราภาษีเงินได เวนแต 

 (ก) ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๓) และ  
(๔) นอกจากที่ระบุไวใน (ข) (ค) (ง) และ (จ) ท่ีจายใหแกผูรับซ่ึงมิได 

เปนผูอยูในประเทศไทยใหคํานวณหักในอัตรารอยละ ๑๕.๐ ของเงินได 
 (ข) ในกรณีเงินไดพึงประเมินที่ระบุในมาตรา ๔๘ (๓) (ก) 

และ (ค) ใหคํานวณหักในอัตรารอยละ ๑๕.๐ ของเงินได 
 (ค) ในกรณีเงินไดพึงประเมินที่ระบุในมาตรา ๔๘ (๓) (ข) 

ใหถือวาผูออกตั๋วเงิน ผูออกตราสารแสดงสิทธ์ิในหนี ้หรือนิติบุคคลผูโอนต๋ัวเงิน 
หรือตราสารดังกลาว ใหแกผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดตามสวนนี้เปนผูจายเงินได 
พึงประเมิน และใหเรียกเก็บภาษีเงินไดจากผูมีเงินไดในอัตรารอยละ ๑๕.๐  
ของเงินไดและใหถือวาภาษีที่เรียกเก็บนั้นเปนภาษีที่หักไว 

 (ง) ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) (ก) 
ท่ีมิไดระบุใน (ข) และ (ค) แหงมาตรานี ้ถาผูจายเงินไดมิใชเปนนิติบุคคล  
และจายใหแกผูรับซึ่งเปนผูอยูในประเทศไทย ไมตองหักภาษีตามมาตรานี้ 

 (จ) ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) (ข) 
ใหคํานวณหักในอัตรารอยละ ๑๐.๐ ของเงินได 

*[ความใน (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔] 

(๓) ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๕) และ (๖) 
ที่จายใหแกผูรับซึ่งมิไดเปนผูอยูในประเทศไทยใหคํานวณหักในอัตรารอยละ  
๑๕.๐ ของเงินได  

*[ความใน (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับท่ี ๑๖) 
พ.ศ.๒๕๓๔] 

(๔) นอกจากกรณีตาม (๕) ในกรณีผูจายเงินตามมาตรานี้เปน 
รัฐบาล องคการของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองคการบริหารราชการ 
สวนทองถิ่นอื่น ซึ่งจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๕) (๖) (๗) หรอื  
(๘) แตไมรวมถึงการจายคาซื้อพืชผลทางการเกษตรใหกับผูรับรายหนึ่ง ๆ  



   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    

มีจํานวนรวมทั้งสิ้นตั้งแต ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป แมการจายนั้นจะไดแบงจายครั้ง 
หน่ึง ๆ ไมถึง ๑๐,๐๐๐ บาทก็ได ใหคํานวณหักในอัตรารอยละ ๑ ของยอด 
เงินไดพึงประเมิน แตเฉพาะเงินไดในการประกวดหรือแขงขันใหคํานวณหัก 
ตามอัตราภาษีเงินได  

*[ความใน (๔) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับท่ี ๑๓) 
พ.ศ.๒๕๒๗] 

(๕) ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๘) เฉพาะที่จาย 
ใหแกผูรับซึ่งขายอสังหาริมทรัพย ใหคํานวณหักดังตอไปน้ี 

 (ก) สําหรับอสังหาริมทรัพยอันเปนมรดกหรืออสังหาริมทรัพย 
ท่ีไดรับจากการใหโดยเสนหา ใหคํานวณภาษีตามเกณฑในมาตรา ๔๘ (๔) (ก)  
เปนเงินภาษีทั้งสิ้นเทาใด ใหหักเปนเงินภาษีไวเทานั้น 

 (ข) สําหรับอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยทางอื่นนอกจาก (ก) 
ใหหักคาใชจายเปนการเหมาตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แลวคํานวณ 
ภาษีตามเกณฑในมาตรา ๔๘ (๔) (ข) เปนเงินภาษีทั้งสิ้นเทาใด ใหหักเปน 
เงินภาษีไวเทานั้น 

(๖) ในกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย 
โดยไมมีคาตอบแทน ใหผูโอนหักภาษีตามเกณฑใน (๕) โดยถือวาผูโอนเปน 
ผูจายเงินได  

*[ความใน (๕) และ (๖) เพิ่มโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับท่ี ๙) 
พ.ศ.๒๕๒๕] 
 

มาตรา ๕๐ ทวิ* ใหผูมีหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจาย ออกหนังสือรับรอง 
การหักภาษี ณ ท่ีจายท่ีไดหักไวแลวในปภาษี ใหแกผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจายสองฉบับ 
มีขอความตรงกัน ในกรณีและตามกําหนดเวลา ดังตอไปน้ี 

(๑) ในกรณีตามมาตรา ๓ เตรส ใหออกในทันทีทุกครั้งที่มีการ 
หักภาษี ณ ที่จาย 

(๒) ในกรณีตามมาตรา ๕๐ (๑) ใหออกภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ 
ของปถัดจากปภาษี หรือภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ผูถูกหักภาษี ณ ที่จายออก 
จากงานในระหวางปภาษี 

(๓) ในกรณีตามมาตรา ๕๐ (๒) (๓) หรอื (๔) ใหออกในทันที 
ทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ท่ีจาย  

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ใหใชตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
อธิบดีมีอํานาจยกเวนการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย 
ไดในกรณีท่ีเห็นสมควร 

*[มาตรา ๕๐ ทวิ เพิ่มความโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับท่ี ๕) 



   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    

พ.ศ.๒๕๒๑] 
 

มาตรา ๕๑* เจาพนักงานประเมินอาจสงหนังสือแจงความแกบุคคล 
หางหุนสวน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลใหย่ืนบัญชีจายเงินไดพึงประเมินตาม 
มาตรา ๔๐ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๗) หรือพยานหลักฐานอื่นอันควรแก 
เรื่องเพื่อตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จายไดตามที่เห็นสมควร และผูไดรับหนังสือ 
แจงความตองปฏิบัติตามภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงความ 
*[มาตรา ๕๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ(ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๔๙๔] 
 

มาตรา ๕๒* บุคคล หางหุนสวน บริษัท สมาคมหรือคณะบุคคลซึ่ง 
มีหนาท่ีหักภาษีตามมาตรา ๕๐ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ตองนําเงินภาษี 
ท่ีตนมีหนาท่ีตองหักไปสง ณ ที่วาการอําเภอภายในเจ็ดวันนับแตวันที่จายเงิน 
ไมวาตนจะไดหักภาษีไวแลวหรือไม 

ภาษีที่คํานวณหักไวตามมาตรา ๕๐ (๕) และ (๖) ใหผูมีหนาท่ี 
หักภาษีนําสงตอพนักงานเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่มี 
การจดทะเบียนและหามพนักงานเจาหนาท่ีลงนามรับรูยอมใหทําหรือบันทึกไว 
จนกวาจะไดรับเงินภาษีที่นําสงไวครบถวนถูกตองแลว และในกรณีที่ไมมีการ 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ใหนําสงตามวรรคหนึ่ง 

ภาษีหัก ณ ที่จายตามวรรคสองใหสงเปนรายไดแผนดินตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีกําหนด 

*[มาตรา ๕๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ.๒๕๒๕ สวนความในวรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ 
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๒๕] 
 

มาตรา ๕๒ ทวิ* กอนถึงกําหนดเวลายื่นรายการตามความใน 
มาตรา ๕๖ ผูมีเงินไดพึงประเมินประเภทท่ีไมตองถูกหักภาษี ณ ท่ีจายถามี 
เงินไดพึงประเมินต้ังแต ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป จะนําภาษีตามเกณฑในมาตรา ๔๘  
ไปชําระตออําเภอ ณ ที่วาการอําเภอ พรอมกับยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
ก็ได 

ภาษีที่ชําระตามความในวรรคกอน ใหถือเปนเครดิตของผูตองเสีย 
ภาษีในการคํานวณภาษ ี

*[มาตรา ๕๒ ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ(ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ.๒๔๙๗] 
 

มาตรา ๕๓* ในกรณีรัฐบาลหรือองคการรัฐบาลเปนผูจายเงินได 



   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    

พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ ใหเปนหนาที่ของเจาพนักงานผูจายเงินท่ีจะตรวจสอบ 
ใหแนวา จํานวนเงินภาษีที่จะตองหักตามมาตรา ๕๐ นั้น ไดคํานวณและจดไวใน 
ฎีกาเบิกเงินแลว และใหเปนหนาที่ที่จะหักเงินจํานวนนั้นกอนจาย แตถามิไดมี 
การตั้งฎีกาเบิกเงิน ก็ใหเจาพนักงานผูจายเงินปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๒ 
และมาตรา ๕๙ โดยอนุโลม 

*[มาตรา ๕๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๑) 
พ.ศ.๒๔๙๗] 
 

มาตรา ๕๔* ถาผูจายเงินตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๓ มิไดหัก 
และนําเงินสง หรือไดหักและนําเงินสงแลวแตไมครบจํานวนที่ถูกตอง ผูจายเงิน 
ตองรับผิดรวมกับผูมีเงินไดในการเสียภาษีที่ตองชําระตามจํานวนเงินภาษีที่มิได 
หักและนําสงหรือตามจํานวนท่ีขาดไป แลวแตกรณี 

ในกรณีท่ีผูจายเงินไดหักเงินภาษีไวตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๓ 
แลว ใหผูมีเงินไดซึ่งตองเสียภาษีพนความรับผิดที่จะตองชําระเงินภาษีเทา 
จํานวนที่ผูจายเงินไดหักไวแลวนั้น และใหผูจายเงินรับผิดชําระเงินภาษีจํานวนนั้น 
แตฝายเดียว 

*[มาตรา ๕๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๖) 
พ.ศ.๒๕๐๒] 
 

มาตรา ๕๕ อํานาจการเกบ็เงินภาษีโดยวิธีหักไวตามมาตรา ๕๐  
และมาตรา ๕๓ มิใหเปนเหตุเสื่อมสิทธิของเจาพนักงานประเมินในการที่จะ 
เรียกเก็บเงินภาษีนั้นโดยวิธีอื่น 
 

มาตรา ๕๖* ใหบุคคลทุกคนเวนแตผูเยาว หรือผูที่ศาลสั่งใหเปน 
คนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ ยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได 
พึงประเมินที่ตนไดรับในระหวางปภาษีที่ลวงมาแลวพรอมทั้งขอความอื่น ๆ  
ภายในเดือนมีนาคมทุก ๆ ป ตามแบบที่อธิบดีกําหนดตอเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรี 
แตงต้ัง ถาบุคคลนั้น 

(๑) ไมมีสามีหรือภริยาและมีเงินไดพึงประเมินในปภาษีท่ีลวงมาแลว 
เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

(๒)ไมมีสามีหรือภริยาและมีเงินไดพึงประเมินในปภาษีที่ลวงมาแลว 
เฉพาะตามมาตรา ๔๐ (๑) ประเภทเดียวเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

(๓) มีสามีหรือภริยาและมีเงินไดพึงประเมินในปภาษีท่ีลวงมาแลว 
เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรอื 

(๔) มีสามีหรือภริยาและมีเงินไดพึงประเมินในปภาษีท่ีลวงมาแลว 
เฉพาะตามมาตรา ๔๐ (๑) ประเภทเดียวเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 



   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    

ในกรณีหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลมีเงินได 
พึงประเมินในปภาษีท่ีลวงมาแลวเกินจํานวนตาม (๑) ใหผูอํานวยการหรือ 
ผูจัดการยื่นรายการเกี่ยวกับเงินไดพึงประเมินในชื่อของหางหุนสวนหรือ 
คณะบุคคลนั้นท่ีไดรับในระหวางปภาษีท่ีลวงมาแลวภายในกําหนดเวลา และ 
ตามแบบเชนเดียวกับวรรคกอน การเสียภาษีในกรณีเชนนี้ ใหผูอํานวยการ 
หรือผูจัดการรับผิดเสียภาษีในชื่อของหางหุนสวนหรือคณะบุคคลนั้นจากยอด 
เงินไดพึงประเมินท้ังสิ้นเสมือนเปนบุคคลธรรมดาคนเดียวไมมีการแบงแยก 
ท้ังน้ี ผูเปนหุนสวนหรือบุคคลในคณะบุคคลแตละตนไมจําตองยื่นรายการเงินได 
สําหรับจํานวนเงินไดพึงประเมินดังกลาวเพื่อเสียภาษีอีก แตถาหางหุนสวน 
หรือคณะบุคคลนั้นมีภาษีคางชําระ ใหผูเปนหุนสวนหรือบุคคลในคณะบุคคลทุกคน 
รวมรับผิดในเงินภาษีที่คางชําระนั้นดวย 

*[มาตรา ๕๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับท่ี ๑๖) 
พ.ศ.๒๕๓๔ สวนความในวรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนด 
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๗] 
 

มาตรา ๕๖ ทวิ* เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีกอนถึงกําหนด 
เวลาตามมาตรา ๕๖ ใหผูมีหนาที่ยื่นรายการตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ 
มาตรา ๕๗ ทวิ และมาตรา ๕๗ ตร ียื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนดแสดง 
รายการเงินไดเฉพาะตามมาตรา ๔๐ (๕) (๖) (๗) หรอื (๘) ไมวาจะ 
มีเงินไดประเภทอ่ืนรวมอยูดวยหรือไม ที่ไดรับตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือน 
มิถุนายน ภายในเดือนกันยายนของทุกปภาษี 

เงินไดตามมาตรา ๔๐ (๕) ตามวรรคหนึ่ง ไมรวมถึงเงินกนิเปลา 
เงินชวยคากอสราง เงินคาซอมแซม คาแหงอาคารหรือโรงเรือนท่ีไดรับ 
กรรมสิทธิ์ 

การย่ืนรายการตามวรรคหนึ่ง ใหคํานวณภาษีตามมาตรา ๔๘  
โดยหักลดหยอนตามมาตรา ๔๗ ใหกึ่งหนึ่ง และชําระภาษีถามีพรอมกับการยื่น 
รายการนั้นเจาพนักงานตามมาตรา ๕๖ 

ภาษีที่ชําระตามวรรคสาม ใหถือเปนเครดิตในการคํานวณภาษีที่ตอง 
ชําระตามมาตรา ๕๗ จัตวา 

*[ความในมาตรา ๕๖ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ 
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๗] 
 

มาตรา ๕๗* ถาผูมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๕๖ วรรค ๑ 
เปนผูเยาว ผูท่ีศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
หรือเปนผูอยูในตางประเทศ ใหเปนหนาที่ของผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล 
ผูพิทักษ หรือผูจัดการกิจการอันกอใหเกิดเงินไดพึงประเมินนั้น แลวแตกรณี 



   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    

ตองปฏิบัติตามมาตรา ๕๖ วรรค ๑ และเปนตัวแทนในการชําระภาษ ี
*[มาตรา ๕๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๘) 

พ.ศ.๒๕๐๔] 
 

มาตรา ๕๗ ทวิ* ถาผูมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๕๖ วรรค ๑ 
ถึงแกความตายเสียกอนท่ีผูนัน้ไดปฏิบัติตามมาตรา ๕๖ วรรค ๑ หรือกอน 
ที่ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาลหรือผูพิทักษไดปฏิบัติตามมาตรา ๕๗ ใหเปน 
หนาที่ของผูจัดการมรดกหรือทายาท หรือผูครอบครองทรัพยมรดก แลวแตกรณ ี
ปฏิบัติแทน และโดยเฉพาะในการยื่นรายการเงินไดพึงประเมินของผูตายนั้น 
ใหรวมเงินไดพึงประเมินของผูตายและของกองมรดกท่ีไดรับตลอดปภาษีที่ผูนั้น 
ถึงแกความตาย เปนยอดเงินไดพึงประเมินท่ีจะตองย่ืนท้ังส้ิน 

“สําหรับในปตอไป ถากองมรดกของผูตายยังมิไดแบง และมีเงินได 
พึงประเมินในปภาษีท่ีลวงมาแลวเกินจํานวนตามมาตรา ๕๖ (๑) ใหผูจัดการ 
มรดกหรอืทายาทหรือผูครอบครองทรพัยมรดก แลวแตกรณ ีมีหนาที่จะตอง 
ปฏิบัติตามบทบัญญัติในสวนนี้ในชื่อกองมรดกของผูตาย 

*[มาตรา ๕๗ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๘) 
พ.ศ.๒๕๐๔ สวนความในวรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ 
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๗] 
 

มาตรา ๕๗ ตร*ี ใหการเก็บภาษีเงินไดจากสามีและภริยานั้น 
ถาสามีและภริยาอยูรวมกันตลอดปภาษีที่ลวงมาแลว ใหถือเอาเงินไดพึง 
ประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามี และใหสามีมีหนาท่ีและความรับผิด 
ในการย่ืนรายการและเสียภาษี แตถาภาษีคางชําระและภริยาไดรับแจง 
ลวงหนาไมนอยกวา ๗ วันแลว ใหภริยารวมรับผิดในการเสียภาษีท่ีคาง 
ชําระนั้นดวย 
 

ถาสามีหรือภริยามีความประสงคจะย่ืนรายการแยกกันก็ใหทําได 
โดยแจงใหเจาพนักงานประเมินทราบภายในเวลาซึ่งกําหนดใหยื่นรายการ 
แตการแยกกันย่ืนรายการนัน้ ไมทําใหภาษีท่ีตองเสียเปล่ียนแปลงอยางใด 
ถาเห็นสมควร เจาพนักงานประเมินอาจแบงภาษีออกตามสวนของ 
เงินไดพึงประเมินท่ีสามีและภริยาแตละฝายไดรับ และแจงใหสามีและภริยา 
เสียภาษีเปนคนละสวนก็ได แตถาภาษีสวนของฝายใดคางชําระ และอีกฝายหนึ่ง 
ไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวา ๗ วันแลว ใหอีกฝายหนึ่งนั้นรวมรับผิดในการ 
เสียภาษีที่คางชําระนั้นดวย 

การที่สามีภริยาอยูตางทองที่กัน หรือตางคนตางอยูเปนครั้งคราว 
ยังคงถือวาอยูรวมกัน 



   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    

*[มาตรา ๕๗ ตร ีเพิ่มโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๔๘๙] 
 

มาตรา ๕๗ จัตวา* ภายใตบังคับมาตรา ๖๔ การย่ืนรายการตาม 
มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๗ ทวิ มาตรา ๕๗ ตร ีหรือมาตรา ๕๗ เบญจ  
ถามีภาษีตองเสีย ใหชําระตออําเภอ ณ ที่วาการอําเภอทองที่ภายในกําหนดเวลา  
พรอมกับการยื่นรายการ 

*[มาตรา ๕๗ จัตวา แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒๕) 
พ.ศ.๒๕๒๕] 
 

มาตรา ๕๗ เบญจ* ถาภริยามีเงินไดพึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐  
(๑) ในปภาษีที่ลวงมาแลว ไมวาจะมีเงินไดพึงประเมินอื่นดวยหรือไม ภริยาจะ 
แยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามีเฉพาะสวนที่เปนเงินไดพึงประเมิน 
ตามมาตรา ๔๐ (๑) โดยมิใหถือวาเปนเงินไดของสามีตามมาตรา ๕๗ ตร ี 
ก็ได 

ในกรณีที่ภริยาแยกย่ืนรายการตามวรรคหนึ่ง ใหสามีและภริยา 
ตางฝายตางหักลดหยอนไดดังนี้ 

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

(๑) (ค) และ (ฉ) คนละกึ่งหนึ่ง 
(๓) สําหรับเบี้ยประกันภัยตามมาตรา ๔๗ (๑) (ง) วรรคหนึ่ง 
(๔) สําหรับเงินสมทบท่ีผูประกันตนจายเขากองทุนประกันสังคมตาม 

มาตรา ๔๗ (๑) (ฌ)  
*[ความใน (๔) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับท่ี ๑๖) 

พ.ศ.๒๕๓๔] 
 

(๕) สําหรับเงินสะสมที่จายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามมาตรา ๔๗ 
(๑) (ช) 

(๖) สําหรับดอกเบี้ยเงินกูยืมตามมาตรา ๔๗ (๑) (ซ) ก่ึงหน่ึง 
(๗) สําหรับเงินบริจาคสวนของตนตามมาตรา ๔๗ (๗) 

ในกรณีผูมีเงินไดมิไดเปนผูอยูในประเทศไทย การหักลดหยอนตาม  
(๒) ใหหักไดเฉพาะบุตรที่อยูในประเทศไทย 

ถาสามีและภริยามีเงินไดพึงประเมินในปภาษีที่ลวงมาแลวเฉพาะ 
ตามมาตรา ๔๐ (๑) ประเภทเดียวรวมกันไมเกินจํานวนตามมาตรา ๕๖ (๔) 
ไมวาแตละฝายจะมีเงินไดเปนจํานวนเทาใด สามีและภริยาไมตองยื่นรายการ 
เงินไดพึงประเมิน 
 



   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    

*[มาตรา ๕๗ เบญจ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๒๙] 
 

มาตรา ๕๘* ภายในเดือนมกราคมทุก ๆ ป 
(๑) ใหหัวหนาสวนราชการในกระทรวง ทบวง กรม หัวหนาสวน 

ราชการตามทองท่ี หรือองคการรัฐบาล ยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนดไปยัง 
เจาพนักงานประเมิน แสดงรายการจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐  
แตถาอธิบดีเห็นสมควรจะยกเวนไมตองปฏิบัติก็ได 

(๒) ใหบุคคล หางหุนสวน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล ผูมีหนาท่ี 
หักภาษีเงินไดตามมาตรา ๕๐ ยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนดตอเจาพนักงาน 
ประเมินแสดงรายการเกี่ยวกับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๑) (๒) 
และ (๔) 

*[มาตรา ๕๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๑) 
พ.ศ.๒๔๙๗] 
 

มาตรา ๕๙พรอมกับการนําเงินภาษีสงตามมาตรา ๕๒ ใหบุคคล 
หางหุนสวน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลอื่นยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
แสดงการหักภาษีเปนรายตัวผูมีเงินไดพึงประเมิน 
 

มาตรา ๖๐* เพื่อประโยชนแหงการคํานวณยอดเงินไดพึงประเมิน 
ของผูตองเสียภาษี ใหถือวาเงินภาษีท่ีไดหักและนําสงตามความในมาตรา ๕๐ 
มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ เปนเงินไดพึงประเมินท่ีผูตองเสียภาษีไดรับ 
สวนจํานวนเงินภาษีท่ีหักและนําสงไวนั้น ใหถือเปนเครดิตของผูตองเสียภาษี 
ในการคํานวณภาษ ี
 

*[มาตรา ๖๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ.๒๔๙๗] 
 

มาตรา ๖๐ ทวิ* ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี 
ตามหมวดนี ้เจาพนักงานประเมินมีอํานาจท่ีจะประเมินเรียกเก็บภาษีจาก 
บุคคลใด ๆ กอนถึงกําหนดเวลาย่ืนรายการตามความในมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ 
หรือมาตรา ๕๗ ทวิ แลวแตกรณีก็ได เมื่อไดประเมินแลวใหแจงจํานวนภาษี 
ท่ีประเมินไปยังผูตองเสียภาษี ในกรณีนี้จะอุทธรณการประเมินก็ได 
ภาษีที่ประเมินเรียกเก็บตามความในวรรคกอน ใหถือเปนเครดิต 
ของผูตองเสียภาษีในการคํานวณภาษีจากยอดเงินไดสุทธิท้ังป 

*[มาตรา ๖๐ ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ.๒๔๙๖] 



   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    

มาตรา ๖๑* บุคคลใดมีช่ือในหนังสือสําคัญใด ๆ แสดงวา 
(๑) เปนเจาของทรัพยสินอันระบุไวในหนังสือสําคัญและทรัพยสินนั้น 

กอใหเกิดเงินไดพึงประเมิน หรอื 
(๒) เปนผูไดรับเงินไดพึงประเมินโดยหนังสือสําคัญเชนวานั้น 

เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเรียกเก็บภาษีทั้งหมดจาก 
ผูมีชื่อในหนังสือสําคัญนั้นก็ได แตถาบุคคลนั้นตองโอนเงินไดพึงประเมินใหแก 
บุคคลอ่ืน บุคคลนั้นมีสิทธิหักเงินภาษีจากจํานวนเงินซึ่งโอนใหแกบุคคลอื่นตามสวน 

*[มาตรา ๖๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ.๒๔๙๖] 
 

มาตรา ๖๒* ในกรณีผูยังไมบรรลุนิติภาวะ ผูที่ศาลสั่งใหเปนคนไร 
ความสามารถหรอืเสมือนไรความสามารถ ผูที่ถึงแกความตาย บุคคลที่ตั้งตัวแทน 
จัดการทรัพยสินหรือผูรับประโยชนจากทรัสต เปนผูมีเงินไดสุทธิถึงจํานวนตอง 
เสียภาษี ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล ผูพิทักษ ผูจัดการมรดกทายาทหรือผูอื่น 
ท่ีครอบครองทรัพยมรดก ตัวแทนหรอืทรสัตี แลวแตกรณีเปนผูมีหนาที่ตองปฏิบัติการ 
ตามบทบญัญัติแหงสวนนี้ แทนผูยังไมบรรลุนิติภาวะผูที่ศาลสั่งใหเปนคนไรความ 
สามารถหรือเสมือนไรความสามารถ ผูที่ถึงแกความตาย บุคคลท่ีต้ังตัวแทน หรอื 
ผูรับประโยชนจากทรัสตนั้น 

*[มาตรา ๖๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) 
พุทธศักราช ๒๔๘๓] 
 
 

มาตรา ๖๓บุคคลใดถูกหักภาษีไว ณ ที่จายและนําสงแลวเปน 
จํานวนเงินเกินกวาท่ีควรตองเสียภาษีตามสวนนี ้บุคคลนั้นมีสิทธิไดรับเงิน 
จํานวนที่เกินนั้นคืน แตตองยื่นคํารองตอเจาพนักงานประเมินภายใน ๓ ป 
นับแตวันสุดทายแหงปซึ่งไดถูกหักภาษีเกินไป 
 

มาตรา ๖๔* เวนแตกรณีตามมาตรา ๑๘ ทวิ ถาภาษีท่ีตองเสียตาม 
บทบัญญัติแหงสวนนี้มีจํานวนตั้งแต ๓,๐๐๐ บาทขึ้นไป ผูตองเสียภาษีจะชําระ 
เปนสามงวด ๆ ละเทา ๆ กัน ก็ได คือ 

(๑) ในกรณีที่ตองเสียตามมาตรา ๕๖ ตร ีหรือมาตรา ๕๗ จัตวา 
งวดที่หนึ่งตองชําระตามกําหนดในมาตราดังกลาว งวดท่ีสองตองชําระภายใน 
หนึ่งเดือนนับแตวันที่ตองชําระงวดที่หนึ่ง และงวดท่ีสามตองชําระภายใน 
หนึ่งเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองชําระงวดท่ีสอง 

(๒) ในกรณีอื่น งวดที่หนึ่งตองชําระภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับ 
แจงจํานวนภาษีที่ประเมิน งวดที่สองตองชําระภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสุดทาย 



   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    

ที่ตองชําระงวดที่หนึ่งและงวดที่สามตองชําระภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสุดทาย 
ท่ีตองชําระงวดท่ีสอง 

การชําระภาษีตาม (๑) ถาไมชําระภาษีงวดใดงวดหนึ่งภายในเวลา 
ที่กําหนดไว ผูตองเสียภาษีหมดสิทธิท่ีจะชําระภาษีเปนรายงวดตอไป และตอง 
เสียเงินเพ่ิมตามมาตรา ๒๗ สําหรับงวดท่ีไมชําระและงวดตอ ๆ ไป 
การชําระภาษีตาม (๒) ไมเปนเหตุใหยกเวนการเสียเงินเพิ่มตาม 
มาตรา ๒๗ และถาไมชําระภาษีงวดใดงวดหนึ่งภายในเวลาที่กําหนดไวผูตอง 
เสียภาษีหมดสิทธิที่จะชําระภาษีเปนรายงวดตอไป 

*[มาตรา ๖๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับท่ี ๑๑) 
พ.ศ.๒๕๒๕ สวนความในวรรคสองและวรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราช 
กําหนดฯ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๗] 
 

สวน ๓* 
การเก็บภาษีจากบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล 

   
 

มาตรา ๖๕* เงินไดที่ตองเสียภาษีตามความในสวนนี้คือกําไรสุทธิ 
ซึ่งคํานวณไดจากรายไดจากกิจการ หรือเนื่องจากกิจการที่กระทําในรอบระยะ 
เวลาบัญช ีหักดวยรายจายตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในมาตรา ๖๕ ทวิ และ  
มาตรา ๖๕ ตร ีและรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาวใหมีกําหนดสิบสองเดือน 
เวนแตในกรณีดังตอไปนี้จะนอยกวาสิบสองเดือนก็ได คือ 

(ก) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเร่ิมต้ังใหมจะถือวันเร่ิมต้ังถึง 
วันหนึ่งวันใดเปนรอบระยะเวลาบัญชีแรกก็ได 

(ข) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลอาจยื่นคํารองตออธิบดี ขอเปล่ียน 
วันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีเชนวานี้ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งอนุญาต 
หรือไมอนุญาตสุดแตจะเห็นสมควร คําสั่งเชนวานั้นตองแจงใหบริษัทหรือหาง 
หุนสวนนิติบุคคลผูยื่นคํารองทราบภายในเวลาอันสมควร และในกรณีที่อธิบดีสั่ง 
อนุญาต ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นถือปฏิบัติตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชี 
ที่อธิบดีกําหนด 

การคํานวณรายไดและรายจายตามวรรคหนึ่งใหใชเกณฑสิทธิ์ โดย 
ใหนํารายไดที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด แมวาจะยังไมไดรับชําระใน 
รอบระยะเวลาบัญชีนั้น มารวมคํานวณเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  
และใหนํารายจายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายไดนั้น แมจะยังมิไดจายในรอบระยะ 
เวลาบัญชีนั้นมารวมคํานวณเปนรายจายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
ในกรณีจําเปน ผูมีเงินไดจะขออนุมัติตออธิบดีเพ่ือเปล่ียนแปลง 
เกณฑสิทธิ และวิธีการทางบัญชีเพื่อคํานวณรายไดและรายจายตามวรรคสอง 



   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    

ก็ได และเมื่อไดรับอนุมัติจากอธิบดีแลว ใหถือปฏิบัติตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชี 
ที่อธิบดีกําหนดเปนตนไป 

*[มาตรา ๖๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับท่ี ๑๓) 
พ.ศ.๒๕๒๗] 
 

มาตรา ๖๕ ทวิ* การคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิในสวนนี้ 
ใหเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) รายการที่ระบุไวในมาตรา ๖๕ ตร ีไมใหถือเปนรายจาย 
(๒) คาสึกหรอและคาเส่ือมราคาของทรัพยสิน ใหหักไดตาม 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
*[ความใน (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒๕) 

พ.ศ.๒๕๒๕] 
การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาดังกลาว ใหคํานวณหักตาม 

สวนเฉล่ียแหงระยะเวลาท่ีไดทรัพยสินน้ันมา  
*[ความในวรรคนี ้แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๖) 

พ.ศ.๒๕๐๒] 
(๓) ราคาทรัพยสินอื่นนอกจาก (๖) ใหถือตามราคาที่พึงซื้อ 

ทรัพยสินนั้นไดตามปกติ และในกรณีที่มีการตีราคาทรัพยสินเพิ่มขึ้น หามมิให 
นําราคาท่ีตีราคาเพิ่มขึ้นมารวมคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธ ิสวนทรพัยสิน 
รายการใดมีสิทธิหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคา ก็ใหหักคาสึกหรอและคาเสื่อม 
ราคาในการคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข  
และอัตราเดิมที่ใชอยูกอนตีราคาทรัพยสินเพิ่มขึ้น โดยใหหักเพียงเทาท่ีระยะ 
เวลาและมูลคาตนทุนท่ีเหลืออยูสําหรับทรัพยสินนั้นเทานั้น  

*[ความใน (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับท่ี ๑๖) 
พ.ศ.๒๕๓๔] 

(๔)ในกรณีโอนทรัพยสิน ใหบริการ หรือใหกูยืมเงิน โดยไมมีคา 
ตอบแทน คาบริการหรือดอกเบี้ย หรือมีคาตอบแทน คาบริการหรือดอกเบี้ย 
ตํ่ากวาราคาตลาดโดยไมมีเหตุอันสมควร เจาพนักงานประเมินมีอํานาจ 
ประเมินคาตอบแทน คาบริการหรือดอกเบี้ยนั้นตามราคาตลาดในวันที่โอน 
ใหบริการ หรือใหกูยืมเงิน  

*[ความใน (๔) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ.๒๕๒๑] 

(๕) เงินตรา ทรัพยสินหรือหนี้สินซึ่งมีคาหรือราคาเปนเงินตรา 
ตางประเทศที่เหลืออยูในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ใหคํานวณคา 
หรือราคาเปนเงินตราไทย ดังน้ี 



   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    

 (ก) กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนอกจาก (ข) 
ใหคํานวณคาหรือราคาของเงินตราหรือทรัพยสินเปนเงินตราไทยตามอัตรา 
ถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อ ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว  
และใหคํานวณคาหรือราคาของหนี้สินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ 
ธนาคารพาณิชยขาย ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว 

 (ข) กรณีธนาคารพาณิชย หรือสถาบันการเงินอื่นตามที่ 
รัฐมนตรีกําหนดใหคํานวณคาหรือราคาของเงินตรา ทรัพยสินหรือหนี้สินเปน 
เงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคาร 
พาณิชยที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว 

*[ความใน (๕) (ก) และ (ข) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราช 
กําหนดฯ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔] 

เงินตรา ทรัพยสินหรือหนี้สินซึ่งมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศ 
ที่รับมาหรือจายไปในระหวางรอบระยะเวลาบัญช ีใหคํานวณคาหรือราคาเปน 
เงินตราไทยตามราคาตลาดในวันที่รับมาหรือจายไปนั้น 

*[ความในวรรคนี ้แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๖) 
พ.ศ.๒๕๐๒] 

(๖) ราคาสินคาคงเหลือในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี 
ใหคํานวณตามราคาทุนหรือราคาตลาดแลวแตอยางใดจะนอยกวา และใหถือ 
ราคานี้เปนราคาสินคาคงเหลือยกมาสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีใหมดวย 
การคํานวณราคาทุนตามวรรคกอน เมื่อไดคํานวณตามหลักเกณฑใด 
ตามวิชาการบัญชี ใหใชหลักเกณฑน้ันตลอดไป เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิบดี 
จึงจะเปล่ียนหลักเกณฑได 

(๗) การคํานวณราคาทุนของสินคาท่ีสงเขามาจากตางประเทศนั้น 
เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินโดยเทียบเคียงกับราคาทุนของสินคา 
ประเภทและชนิดเดียวกับที่สงเขาไปในประเทศอื่นได 

(๘) ถาราคาทุนของสินคาเปนเงินตราตางประเทศ ใหคํานวณเปน 
เงินตราไทย ตามอัตราแลกเปล่ียนในทองตลาดของวันท่ีไดสินคาน้ันมา เวนแต 
เงินตราตางประเทศนั้นจะแลกไดในอัตราทางราชการ ก็ใหคํานวณเปนเงินตรา 
ไทยตามอัตราทางราชการนั้น  

*[ความใน (๖) (๗) และ (๘) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒] 

(๙) การจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี ้จะกระทําไดตอเม่ือเปนไป 
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง แตถาไดรับ 
ชําระหนี้ในรอบระยะเวลาบญัชีใด ใหนํามาคํานวณเปนรายไดในรอบระยะเวลา 
บัญชีนั้น 



   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    

หนี้สูญรายใดไดนํามาคํานวณเปนรายไดแลว หากไดรับชําระใน 
ภายหลังก็มิใหนํามาคํานวณเปนรายไดอีก  

*[ความใน (๙) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒๕) 
พ.ศ.๒๕๒๕] 

(๑๐) สําหรับบริษัทจํากัดที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย ใหนําเงินปนผล 
ที่ไดจากบริษัทจํากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย กองทุนรวมหรือสถาบันการเงิน 
ท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดต้ังข้ึนสําหรับใหกูยืมเงินเพ่ือสงเสริม 
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม และเงินสวนแบงกําไรที่ไดจาก 
กิจการรวมคา มารวมคํานวณเปนรายไดเพียงกึ่งหนึ่งของจํานวนที่ได เวนแต 
บริษัทจํากัดท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยดังตอไปน้ี ไมตองนําเงินปนผลที่ไดจากบริษัท 
จํากัดท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดย 
เฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม  
พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม และเงินสวนแบงกําไรที่ไดจากกิจการรวมคา  
มารวมคํานวณเปนรายได 

(ก) บริษัทจดทะเบียน 
(ข) บริษัทจํากัดนอกจาก (ก) ซึ่งถือหุนในบริษัทจํากัด 

ผูจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ ๒๕ ของหุนท้ังหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงใน 
บริษัทจํากัดผูจายเงินปนผลและบริษัทจํากัดผูจายเงินปนผลไมไดถือหุนในบริษัท 
จํากัดผูรับเงินปนผลไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม 

ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับในกรณีที่บริษัทจํากัดหรือบริษัทจด 
ทะเบียนมีเงินไดที่เปนเงินปนผลและเงินสวนแบงกําไรดังกลาว โดยถือหุนหรือ 
หนวยลงทุนที่กอใหเกิดเงินปนผลและเงินสวนแบงกําไรนั้นไวไมถึงสามเดือน 
นับแตวันที่ไดหุนหรือหนวยลงทุนนั้นมาถึงวันมีเงินไดดังกลาว หรือไดโอนหุนหรือ 
หนวยลงทุนนั้นไปกอนสามเดือนนับแตวันที่มีเงินได 

เงินปนผลที่ไดจากการลงทุนของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตาม 
มาตรา ๖๕ ตร ี(๒) ไมใหถือเปนเงินปนผลหรือเงินสวนแบงกําไรตามความ 
ในวรรคสอง 

*[ความใน (๑๐) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓๑) 
พ.ศ.๒๕๓๔] 

(๑๑) ดอกเบ้ียเงินกูยืมท่ีอยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ท่ีจายตาม 
กฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม ใหนํามารวมคํานวณเปนรายไดเพียง 
เทาที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ท่ีจายตามกฎหมายดังกลาว 

(๑๒) เงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไร ท่ีอยูในบังคับตองถูกหัก 
ภาษีไว ณ ท่ีจายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม ใหนํามารวมคํานวณ 
เปนรายไดเพียงเทาท่ีเหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ท่ีจายตามกฎหมายดังกลาว  



   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    

และถาผูรับเปนบริษัทจดทะเบียนหรือเปนบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและ 
ไมเขาลักษณะตามมาตรา ๗๕ ใหนําบทบัญญัติของ (๑๐) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

*[ความใน (๑๑) และ (๑๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ 
(ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ.๒๕๒๒] 

(๑๓) มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายไดไมตองนําเงิน 
คาลงทะเบียนหรือคาบํารุงที่ไดรับจากสมาชิกหรือเงินหรือทรัพยสินท่ีไดรับจาก 
การรับบริจาคหรือจากการใหโดยเสนหา แลวแตกรณี มารวมคํานวณเปนรายได  

*[ความใน (๑๓) เพิ่มความโดย พรบ.แกไขเพ่ิมเติมฯ (ฉบับที่ ๒๕) 
พ.ศ.๒๕๒๕] 

(๑๔) ภาษีขายซึ่งบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เปนผูประกอบการ 
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไดรับหรือพึงไดรับ และภาษีมูลคาเพิ่มที่มิใชภาษีตาม 
มาตรา ๘๒/๑๖ ซึ่งไดรับคืนเนื่องจากการขอคืนตามหมวด ๔ ไมตองนํามารวม 
คํานวณเปนรายได  

*[ความใน (๑๔) แกไขเพ่ิมเติมโดย พรบ.แกไขเพิ่มเติมประมวล 
รัษฎากร(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.๒๕๓๔] 

*[มาตรา ๖๕ ทวิ เพ่ิมความโดย พรบ.แกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๑๖) 
พ.ศ.๒๕๐๒] 
 

มาตรา ๖๕ ตร*ี รายการตอไปนี้ไมใหถือเปนรายจายในการคํานวณ 
กําไรสุทธิ 

(๑) เงินสํารองตาง ๆ นอกจาก 
 (ก) เงินสํารองจากเบี้ยประกันภัยเพื่อสมทบทุนประกันชีวิตที่กัน 

ไวกอนคํานวณกําไร เฉพาะสวนที่ไมเกินรอยละ ๖๕ ของจํานวนเบี้ยประกันภัย 
ที่ไดรับในรอบระยะเวลาบัญชีหลังจากหักเบี้ยประกันภัยซึ่งเอาประกันตอออกแลว 
 ในกรณีตองใชเงินตามจํานวนซึ่งเอาประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันชีวิตรายใด  
ไมวาเต็มจํานวนหรือบางสวน เงินที่ใชไปเฉพาะสวนที่ไมเกินเงินสํารองตามวรรคกอน 
สําหรับกรมธรรมประกันชีวิตรายนั้นจะถือเปนรายจายไมได 

 ในกรณีเลิกสัญญาตามกรมธรรมประกันชีวิตรายใด ใหนาํเงิน 
สํารองตามวรรคแรกจํานวนที่มีอยูสําหรับกรมธรรมประกันชีวิตรายนั้นกลับมา 
รวมคํานวณเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีที่เลิกสัญญา 

 (ข) เงินสํารองจากเบี้ยประกันภัยเพื่อสมทบทุนประกันภัยอื่น 
ที่กันไวกอนคํานวณกําไรเฉพาะสวนที่ไมเกินรอยละ ๔๐ ของจํานวนเบี้ย 
ประกันภัยที่ไดรับในรอบระยะเวลาบัญชีหลังจากหักเบี้ยประกันภัยตอออกแลว 
และเงินสํารองที่กันไวนี้จะตองถือเปนรายไดในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสีย 
ภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีปถัดไป 



   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    

*[ความใน (๑)(ก)และ(ข) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ 
(ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ.๒๕๐๒] 

 (ค) เงินสํารองที่กันไวเปนคาเผื่อหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญ 
สําหรับหนี้จากการใหสินเชื่อที่ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย 
หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ไดกันไวตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย 
หรือกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ หลักทรพัย และธุรกิจ 
เครดิตฟองซิเอร แลวแตกรณ ีท้ังน้ี เฉพาะสวนท่ีตั้งเพิ่มขึ้นจากเงินสํารอง 
ประเภทดังกลาวที่ปรากฏในงบดุลของรอบระยะเวลาบัญชีกอน 
เงินสํารองสวนที่ตั้งเพิ่มขึ้นตามวรรคหนึ่ง และไดนํามาถือเปน 
รายจายในการคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิไปแลวในรอบระยะเวลาบัญชีใด  
ตอมาหากมีการตั้งเงินสํารองประเภทดังกลาวลดลง ใหนําเงินสํารองสวนที่ตั้ง 
ลดลงซึ่งไดถือเปนรายจายไปแลวนั้น มารวมคํานวณเปนรายไดในรอบระยะ 
เวลาบัญชีที่ตั้งเงินสํารองลดลงนั้น 

*[ความใน (ค) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับท่ี ๑๗) 
พ.ศ.๒๕๔๐] 

(๒) เงินกองทุน เวนแตกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งเปนไปตาม 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง  

*[ความใน (๒) แกไขเพิ่มเติมโดย พรบ.แกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๒๕) 
พ.ศ.๒๕๒๕] 
 

(๓) รายจายอันมีลักษณะเปนการสวนตัว การใหโดยเสนหาหรือ 
การกุศลเวนแตรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อการสาธารณประโยชน 
ตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ใหหักไดในสวนท่ีไมเกินรอยละ ๒ ของ 
กําไรสุทธิ และรายจายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ตามที่อธิบดีกําหนดโดย 
อนุมัติรัฐมนตรี ใหหักไดอีกในสวนท่ีไมเกินรอยละ ๒ ของกําไรสุทธ ิ 

*[ความใน (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับท่ี ๑๖) 
พ.ศ.๒๕๓๔] 

(๔) คารับรองหรือคาบริการสวนที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 
โดยกฎกระทรวง  

*[ความใน (๔) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ.๒๕๒๑] 

(๕) รายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน หรือรายจายในการตอเติม 
เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทําใหดีข้ึนซ่ึงทรัพยสิน แตไมใชเปนการซอมแซม 
ใหคงสภาพเดิม 

(๖) เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร คาปรับทางอาญา ภาษี 



   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    

เงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  
*[ความใน (๖) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒๕) 

พ.ศ.๒๕๒๕] 
(๖ ทวิ) ภาษีมูลคาเพิ่มที่ชําระหรือพึงชําระ และภาษีซื้อของบริษัท 

หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เปนผูประกอบการจดทะเบียน เวนแตภาษีมูลคาเพิ่ม 
และภาษีซื้อของผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งตองเสียตามมาตรา ๘๒/๑๖ ภาษีซ้ือ 
ที่ตองหามนํามาหักในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๕ (๔) หรอืภาษี 
ซื้ออื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  

*[ความใน (๖ ทวิ) เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓๐) 
พ.ศ.๒๕๓๔] 

(๗) การถอนเงินโดยปราศจากคาตอบแทนของผูเปนหุนสวนใน 
หางหุนสวนนิติบุคคล 

(๘) เงินเดือนของผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนเฉพาะสวนท่ีจายเกิน 
สมควร 

(๙) รายจายซึ่งกําหนดข้ึนเองโดยไมมีการจายจริง หรือรายจาย 
ซึ่งควรจะไดจายในรอบระยะเวลาบัญชีอื่น เวนแตในกรณีที่ไมสามารถจะลงจาย 
ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ก็อาจลงจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ถัดไปได 

(๑๐) คาตอบแทนแกทรัพยสินซึ่งบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเปน 
เจาของเองและใชเอง 
 

(๑๑) ดอกเบ้ียท่ีคิดใหสําหรับเงินทุน เงินสํารองตาง ๆ หรือเงิน 
กองทุนของตนเอง 

(๑๒) ผลเสียหายอันอาจไดกลับคืนเนื่องจากการประกันหรือสัญญา 
คุมกันใด ๆ หรือผลขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีกอน ๆ เวนแตผลขาดทุน 
สุทธิยกมาไมเกินหาปกอนรอบระยะเวลาปปจจุบัน  

*[ความใน (๑๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๖) 
พ.ศ.๒๕๐๒] 

(๑๓) รายจายซึ่งมิใชรายจายเพื่อหากําไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ 
(๑๔) รายจายซึ่งมิใชรายจายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ 
(๑๕) คาซื้อทรัพยสินและรายจายเกี่ยวกับการซื้อหรือขายทรัพยสินใน 

สวนท่ีเกินปกติโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(๑๖) คาของทรัพยากรธรรมชาติที่สูญหรือสิ้นไปเนื่องจากกิจการที่ทํา 
(๑๗) คาของทรัพยสินนอกจากสินคาท่ีตีราคาต่ําลงท้ังนี ้ภายใตบังคับ 

มาตรา ๖๕ ทวิ 
(๑๘) รายจายซึ่งผูจายพิสูจนไมไดวาใครเปนผูรับ 



   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    

*[ความใน (๑๘) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ.๒๔๙๖] 

(๑๙) รายจายใด ๆ ท่ีกําหนดจายจากผลกําไรท่ีไดเม่ือส้ินสุดรอบ 
ระยะเวลาบัญชีแลว 

(๒๐) รายจายท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับท่ีระบุไวใน (๑) ถึง (๑๙) 
ตามที่จะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

*[ความใน (๑๙)และ(๒๐) เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ.๒๔๙๖] 

*[มาตรา ๖๕ ตร ีแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ.๒๔๙๔] 
 

มาตรา ๖๕ จัตวา* ใหองคการของรัฐบาลเสียภาษีเงินไดแทน 
ผูขายสินคาทอดหน่ึงทอดใดหรือทุกทอดซ่ึงเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีซ้ือ 
สินคาจากองคการของรัฐบาลตามวิธีการ อัตรา และประเภทสินคาท่ีกําหนดใน 
กฎกระทรวงทั้งนี ้เฉพาะสําหรับเงินไดจากการขายสินคานั้น 

ภาษีที่เสียแทนตามวรรคหนึ่งใหถือเปนเครดิตของผูเสียภาษีในการ 
คํานวณภาษ ี

*[มาตรา ๖๕ จัตวา เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒๖) 
พ.ศ.๒๕๒๕] 
 

มาตรา ๖๖* บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศและกระทํากิจการในประเทศไทย 
ตองเสียภาษีตามบทบัญญัติในสวนนี้ 

บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ 
และกระทํากิจการในที่อื่น ๆ รวมท้ังในประเทศไทย ใหเสียภาษีในกําไรสุทธิ 
จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ไดกระทําในประเทศไทยในรอบระยะ 
เวลาบัญชีและการคํานวณกําไรสุทธิใหปฏิบัติเชนเดียวกับมาตรา ๖๕ และ 
มาตรา ๖๕ ทวิ แตถาไมสามารถจะคํานวณกําไรสุทธิดังกลาวแลวได ใหนํา 
บทบัญญัติวาดวยการประเมินภาษีตามมาตรา ๗๑ (๑) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

*[มาตรา ๖๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ.๒๔๙๔] 
 

มาตรา ๖๗* การเสียภาษีตามความในสวนนี้ ใหเสียตามอัตรา 
ที่กําหนดไวในบัญชีอัตราภาษีเงินไดทายหมวดนี้ เวนแต ในกรณีท่ีบริษัทหรือ 
หางหุนสวนนิติบุคคลตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง กระทํากิจการขนสงผาน 
ประเทศตาง ๆ ใหเสียภาษีเฉพาะกิจการขนสงตามเกณฑ ดังตอไปน้ี 



   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    

(๑) ในกรณีรับขนคนโดยสาร ใหเสียภาษีในอัตรารอยละ ๓ ของ 
คาโดยสาร คาธรรมเนียม และประโยชนอื่นใดที่เรียกเก็บในประเทศไทย 
กอนหักรายจายใด ๆ เนื่องในการรับขนคนโดยสารนั้น 

(๒) ในกรณีรับขนของ ใหเสียภาษีในอัตรารอยละ ๓ ของคาระวาง 
คาธรรมเนียม และประโยชนอื่นใดที่เรียกเก็บไมวาในหรือนอกประเทศไทยกอน 
หักรายจายใด ๆ เนื่องในการรับขนของออกจากประเทศไทยนั้น 

*[มาตรา ๖๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ.๒๕๒๓] 
 

มาตรา ๖๗ ทวิ* เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีกอนถึงกําหนด 
เวลาตามมาตรา ๖๘ ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลยื่นรายการตามแบบที่ 
อธิบดีกําหนดพรอมกับชําระภาษีตออําเภอ ณ ที่วาการอําเภอทองที่ภายใน 
สองเดือนนับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแตวันแรกของรอบ 
ระยะเวลาบัญช ีดังน้ี 

(๑) ในกรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนอกจากที่กลาวใน (๒) 
ใหจัดทําประมาณการกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิซึ่งไดจากกิจการหรือเนื่องจาก 
กิจการที่ไดกระทําหรือจะไดกระทําในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นแลวใหคํานวณและ 
ชําระภาษีจากจํานวนกึ่งหนึ่งของประมาณการกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
 

(๒) ในกรณีบริษัทจดทะเบียน ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวย 
การธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิต 
ฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพยและ 
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร หรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนดใหคํานวณ และชําระภาษีจากกําไรสุทธิของรอบ 
ระยะเวลาหกเดือนนับแตวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว 
ในมาตรา ๖๕ ทวิ และมาตรา ๖๕ ตร ี 

*[ความในวรรคหนึ่ง (๑)และ(๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ 
(ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ.๒๕๓๔] 

ภาษีที่ชําระตามวรรคหนึ่งใหถือเปนเครดิตในการคํานวณภาษีที่ตอง 
ชําระตามมาตรา ๖๘ 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งมี 
รอบระยะเวลาบัญชีแรกหรือรอบระยะเวลาบัญชีสุดทายนอยกวาสิบสองเดือน 

*[มาตรา ๖๗ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับที่ ๑๑) 
พ.ศ.๒๕๒๕] 
 
 



   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    

มาตรา ๖๗ ตร*ี ในกรณีท่ีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไมย่ืน 
รายการและชําระภาษีตามมาตรา ๖๗ ทวิ (๑) หรือยื่นรายการและชําระ 
ภาษีตามมาตรา ๖๗ ทวิ (๑) โดยแสดงประมาณการกําไรสุทธิขาดไปเกิน 
รอยละ ๒๕ ของกําไรสุทธิซ่ึงไดจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทําใน 
รอบระยะเวลาบัญชีนั้นโดยไมมีเหตุอันสมควร บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น 
ตองเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ ๒๐ ของจํานวนเงินภาษีที่ตองชําระตามมาตรา ๖๗  
ทวิ(๑) หรือของกึ่งหนึ่งของจํานวนเงินภาษีที่ตองเสียในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  
หรือของภาษีท่ีชําระขาดแลวแตกรณ ี

ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไมยื่นรายการและชําระภาษี 
ตามมาตรา ๖๗ ทวิ (๒) หรือยื่นรายการและชําระภาษีตามมาตรา ๖๗ ทวิ (๒)  
ไวไมถูกตองโดยไมมีเหตุอันสมควร ทําใหจํานวนภาษีท่ีตองชําระขาดไป บริษัท 
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นตองเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ ๒๐ ของจํานวนเงินภาษี 
ที่ตองชําระตามมาตรา ๖๗ ทวิ (๒) หรือของภาษีท่ีชําระขาด แลวแตกรณี 

เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหถือเปนคาภาษีและอาจลด 
ลงไดตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตร ี

*[มาตรา ๖๗ ตร ีแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓๑) 
พ.ศ.๒๕๓๔] 
 
 

มาตรา ๖๘* ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสุดทายของรอบระยะ 
เวลาบัญช ีใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลยื่นรายการซึ่งจําเปนตองใชในการ 
คํานวณภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีตามแบบที่อธิบดีกําหนด พรอมกับชําระภาษี 
ตออําเภอ 

*[มาตรา ๖๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๖) 
พ.ศ.๒๕๐๒] 
 

มาตรา ๖๘ ทวิเพื่อประโยชนในการคํานวณภาษ ีใหบริษัทหรือ 
หางหุนสวนนิติบุคคลจัดทําบญัชีงบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุนในรอบ 
ระยะเวลาบัญชีตามมาตรา ๖๕ 

บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง ซ่ึงกระทํา 
กิจการขนสงผานประเทศตาง ๆ ใหทําบัญชีรายรับกอนหักรายจายเกี่ยวกับ 
คาโดยสาร คาระวาง คาธรรมเนียมและประโยชนอื่นใด อันตองเสียภาษีแทน 
บัญชีงบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุนในรอบระยะเวลาบัญชีเฉพาะ 
กิจการขนสงดังกลาวแลว 
 
 
 



   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    

มาตรา ๖๙* ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสุดทายของรอบระยะ 
เวลาบัญช ีใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลยื่นรายการซึ่งจําเปนตองใชในการ 
คํานวณภาษีตามมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๕ ทวิ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗  
เกี่ยวกับรายรับ รายจาย กําไรสุทธิและรายการอื่น ๆ ตอเจาพนักงานประเมิน 
ตามแบบที่อธิบดีกําหนด พรอมดวยบัญชีงบดุล บัญชีทําการและบัญชีกําไรขาดทุน  
บัญชีรายรับรายจาย หรือบัญชีรายรับกอนหักรายจายที่มีบุคคลตามมาตรา ๓ สัตต  
ตรวจสอบและรับรองในรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาว แลวแตกรณี 

*[มาตรา ๖๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒๕) 
พ.ศ.๒๕๒๕] 
 

มาตรา ๖๙ ทวิ* ภายใตบังคับมาตรา ๗๐ ถารัฐบาล องคการของ 
รัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองคการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่นเปน 
ผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ ใหกับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใด  
ใหคํานวณหักภาษีเงินไดไว ณ ที่จายในอัตรารอยละ ๑ ภาษีท่ีหักไวน้ีใหถือเปน 
เครดิตในการคํานวณภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามรอบ 
ระยะเวลาบัญชีที่หักไวนั้น ในการนี้ใหนํามาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔  
มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

*[มาตรา ๖๙ ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๖) 
พุทธ.๒๕๐๒] 

มาตรา ๖๙ ตร*ี ใหบุคคล หางหุนสวน บริษัท สมาคม หรือ 
คณะบุคคล ผูจายเงินไดพึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐ (๘) เฉพาะท่ีจายใหกับ 
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งขายอสังหาริมทรัพยคํานวณหักภาษีเงินได 
ไว ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ ๑ แลวนําสงพนักงานเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียน 
สิทธิและนิติกรรมในขณะท่ีมีการจดทะเบียน และใหนําความในมาตรา ๕๒ 
วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ภาษีที่หักไวและนําสงตามวรรคหนึ่งใหถือเปนเครดิตในการคํานวณ 
ภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ถูกหักภาษีตามรอบระยะเวลา 
บัญชีที่หักไวนั้น 

*[มาตรา ๖๙ ตร ีเพิ่มความโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับท่ี ๙) 
พ.ศ.๒๕๒๕] 
 

มาตรา ๗๐* บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
ของตางประเทศมิไดประกอบกิจการในประเทศไทยแตไดรับเงินไดพึงประเมิน 
ตามมาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) หรอื (๖) ที่จายจากหรือในประเทศไทย  
ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นเสียภาษี โดยใหผูจายหักภาษีจากเงินได 
พึงประเมินที่จายตามอัตราภาษีเงินไดสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล แลว 



   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    

นําสงอําเภอทองที่พรอมกับยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนดภายในเจ็ดวันนับแต 
วันสิ้นเดือนของเดือนท่ีจายเงินไดพึงประเมินนั้นทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๕๔ มาใช 
บังคับโดยอนุโลม 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ ไดรับเงินไดพึงประเมินที่เปนดอกเบี้ยจาก 
รัฐบาลหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับ 
ใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม” 

*[ความในวรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับที่ ๑๖) 
พ.ศ.๒๕๓๔ และความในวรรคสอง เพ่ิมความโดย ปว.ฉบับที่ ๒๐๖ พ.ศ.๒๕๑๕] 
 

มาตรา ๗๐ ทวิ* บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใดจําหนายเงินกําไร 
หรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไวจากกําไรหรือที่ถือไดวาเปนเงินกําไรออกไปจาก 
ประเทศไทย ใหเสียภาษีเงินได โดยหักภาษีจากจํานวนเงินที่จําหนายนั้นตาม 
อัตราภาษีเงินไดสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลแลวนําสงอําเภอทองที่ 
พรอมกับยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนดภายในเจ็ดวันนับแตวันจําหนาย 
การจําหนายเงินกําไรตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึง 

(๑) การจําหนายเงินกําไร หรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไวจาก 
กําไรหรือที่ถือไดวาเปนเงินกําไร จากบัญชีกําไรขาดทุนหรือบัญชีอื่นใดไป 
ชําระหนี้หรือหักกลบลบหนี้ หรือไปตั้งเปนยอดเจาหนี้ในบัญชีของบุคคลใด ๆ  
ในตางประเทศ หรอื 

(๒) ในกรณีที่มิไดปรากฏขอเท็จจริงดังกลาวใน (๑) แตไดมีการ 
ขออนุญาตซื้อและโอนเงินตราตางประเทศซึ่งเปนเงินกําไรหรือเงินประเภท 
อื่นใดที่กันไวจากกําไรหรือที่ถือไดวาเปนเงินกําไร ออกไปตางประเทศ 
หรอื 

(๓) การปฏิบัติอยางอื่นซึ่งกอใหเกิดผลตาม (๑) หรอื (๒) 
*[มาตรา ๗๐ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับที่ ๑๖) 

พ.ศ.๒๕๓๔] 
 

มาตรา ๗๐ ตร*ี บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใด สงสินคาออกไป 
ตางประเทศใหแกหรือตามคําสั่งของสํานักงานใหญ สาขา บริษัทหรือหางหุนสวน 
นิติบุคคลในเครือเดียวกัน ตัวการ ตัวแทน นายจาง หรือลูกจางใหถือวาการ 
ที่ไดสงสินคาไปนั้นเปนการขายในประเทศไทยดวย และใหถือราคาสินคาตาม 
ราคาตลาดในวันที่สงไปเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีที่สงไปนั้น 

ความในวรรคกอนมิใหใชบังคับในกรณีที่สินคานั้น 
(๑) เปนของที่สงไปเปนตัวอยางหรือเพื่อการวิจัยโดยเฉพาะ 
(๒) เปนของผานแดน 



   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    

(๓) เปนของที่นําเขามาในราชอาณาจักร แลวสงกลับออกไปให 
ผูสงเขามาภายในหนึ่งปนับแตวันที่สินคานั้นเขามาในราชอาณาจักร 

(๔) เปนของที่สงออกไปนอกราชอาณาจักร แลวสงกลับคืนเขามา 
ใหผูสงในราชอาณาจักรภายในหนึ่งปนับแตวันที่สงสินคาออกไปนอกราชอาณาจักร 

*[มาตรา ๗๐ ตร ีเพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๖) 
พุทธ.๒๕๐๒] 
 

มาตรา ๗๑* ในกรณีที่ 
(๑) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใด ไมย่ืนรายการซึ่งจําเปนตอง 

ใชในการคํานวณภาษีตามบทบัญญัติในสวนนี ้หรือมิไดทําบัญชีหรือทําไมครบตามที่ 
กําหนดไวในมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๖๘ ทวิ หรือไมนําบัญช ีเอกสารหรือ 
หลักฐานอื่นมาใหเจาพนักงานประเมินทําการไตสวนตามมาตรา ๑๙ หรอื 
มาตรา ๒๓ เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษีในอัตรารอยละ ๕ ของ 
ยอดรายรับกอนหักรายจายใด ๆ หรือยอดขายกอนหักรายจายใด ๆ ของรอบ 
ระยะเวลาบัญชีแลวแตอยางใดจะมากกวา ถายอดรายรับกอนหักรายจายหรือ 
ยอดขายกอนหักรายจายดังกลาวไมปรากฏ เจาพนักงานประเมินมีอํานาจ 
ประเมินโดยอาศัยเทียบเคียงกับยอดในรอบระยะเวลาบัญชีกอนนั้นขึ้นไป ถา 
ยอดในรอบระยะเวลาบัญชีกอนนั้นขึ้นไปไมปรากฏใหประเมินไดตามที่เห็นสมควร 

(๒) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใด มิไดลงรายการหรือลงรายการ 
ไมครบถวน หรือไมตรงตามความจริงในบัญชีตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๗ หรอื 
มาตรา ๖๘ ทวิ เปนเหตุใหไมตองเสียภาษี หรือเสียภาษีนอยลงเจาพนักประเมิน 
มีอํานาจประเมินภาษีท่ีขาดตามอัตราภาษีในมาตรา ๖๗ และอาจส่ังใหผูตองเสีย 
ภาษีเสียเงินเพิ่มขึ้นอีกสองเทาของจํานวนภาษีที่ขาดก็ได 

(๓) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใด มิไดปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดี 
ซ่ึงส่ังตามมาตรา ๑๗ เจาพนักงานประเมินมีอํานาจส่ังใหบริษัทหรือหางหุนสวน 
นิติบุคคลนั้นปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีใหเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับ 
คําส่ังของเจาพนักงานประเมิน หรือสั่งใหจัดบุคคลมาปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบด ี 
ณ สํานักงานของเจาพนักงานประเมินใหเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลว 
ก็ได ถาบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาวไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไมครบถวน  
เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษีในอัตราและตามวิธีการดังที่กลาว 
ใน (๑) 

บทบัญญัติมาตรานี้ไมเปนการเสื่อมสิทธิที่เจาพนักงานประเมินจะ 
ประเมินใหเสียภาษีตามบทบัญญัติในมาตราอืน่ 

การประเมินตามความในมาตรานี้ จะอุทธรณการประเมินกไ็ด 
*[มาตรา ๗๑ แกไขเพิ่มเติมโดย ปว.ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๒๐] 

 



   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    

มาตรา ๗๒* ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเลิกกัน ใหผู 
ชําระบัญชีและผูจัดการมีหนาที่รวมกันแจงใหเจาพนักงานประเมินทราบการเลิก 
ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นภายในสิบหาวันนับแตวันที่เจาพนักงาน 
รับจดทะเบียนเลิก ถาบุคคลดังกลาวแลวไมปฏิบัติตามเจาพนักงานประเมิน 
อาจสั่งใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นเสียเงินภาษีเพิ่มขึ้นอีก ๑ เทา  
ของจํานวนภาษีท่ีตองเสีย เงินนี้ใหถือเปนคาภาษี 

ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเลิกกันดังกลาวแลว เพื่อ 
ประโยชนในการคํานวณภาษี ใหถือวาวันที่เจาพนักงานรับจดทะเบียนเลิกเปน 
วันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ใหผูชําระบัญชีและผูจัดการมีหนาที ่และ 
ความรับผิดรวมกันในการย่ืนรายการและเสียภาษีตามแบบและภายในกําหนด 
เวลาที่กําหนดไวในมาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ โดยอนุโลม 

ถาผูชําระบัญชีและผูจัดการไมสามารถยื่นรายการ และเสียภาษี 
ภายในกําหนดเวลาตามความในวรรคกอนได และไดยื่นคํารองตออธิบดีภายใน 
สามสิบวัน นับแตวันที่เจาพนักงานรับจดทะเบียนเลิก เม่ืออธิบดีพิจารณาเห็น 
สมควรจะส่ังใหขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได เฉพาะกรณีที่มีการชําระบัญชี 
อธิบดีจะสั่งใหขยายรอบระยะเวลาบัญชีออกไปอีกดวยก็ได 

ในกรณีที่หางหุนสวนนิติบุคคลเลิกกันโดยไมมีการชําระบัญช ีให 
ผูจัดการหางหุนสวนนิติบุคคลมีหนาที่และความรับผิดเชนเดียวกับผูชําระบัญช ี
รวมกับผูเปนหุนสวนซึ่งมีอํานาจจัดการตามที่บัญญัติไวในสามวรรคกอน 

*[มาตรา ๗๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ.๒๔๙๔] 
 

มาตรา ๗๓* ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลควบเขากันกับ 
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชนในการคํานวณภาษ ีใหถือวา 
แตละบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งควบเขากันนั้นไดเลิกกัน และใหบริษัท 
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลใหมอันไดควบกันมีหนาที่และความรับผิดในการยื่น 
รายการ และเสียภาษีแทนแตละบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซ่ึงใหถือวา 
เลิกกันนั้นในกรณีดังกลาวนี้ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
และสําหรับกรณีบริษัทนิติบุคคล ใหกรรมการของบริษัทนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนใหมมี 
หนาท่ี และความรับผิดเชนเดียวกับผูชําระบัญชีตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๗๒ 

*[มาตรา ๗๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ.๒๔๙๔] 
 

มาตรา ๗๔* ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเลิกกันหรือควบ 
เขากันกับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลอื่น การคํานวณกําไรสุทธิเพื่อคํานวณภาษ ี 
ใหเปนไปตามวิธีการในมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๕ ทวิ และมาตรา ๖๖ เวนแต 



   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    

(๑) การตีราคาทรัพยสิน 
(ก) ในกรณีที่เลิกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ใหตีตาม 

ราคาตลาดในวันเลิก 
 (ข) ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลควบเขากันใหตี 

ตามราคาตลาดในวันที่ควบเขากัน แตไมใหถือวาราคาดังกลาวเปนรายได 
หรือรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษัท หรอืหางหุนสวน 
นิติบุคคลเดิมอันไดควบเขากันนั้น และใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใหม 
อันไดควบเขากันถือราคาของทรัพยสินนั้นตามราคาที่ปรากฏในบัญชีของบริษัท 
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลเดิมในวันที่ควบเขากัน เพื่อประโยชนในการคํานวณ 
กําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิจนกวาจะไดมีการจําหนายทรัพยสินนั้นไปทรัพยสิน 
รายการใดมีสิทธิหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาก็ใหหักคาสึกหรอ และคาเส่ือม 
ราคาในการคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข  
และอัตราท่ีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเดิมใชอยูเพียงเทาท่ีระยะเวลาและ 
มูลคาตนทุนท่ีเหลืออยูสําหรับทรัพยสินน้ันเทาน้ัน และหามมิใหนําผลขาดทุนสุทธิ 
ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเดิมมาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ 
หรือขาดทุนสุทธิ 

(ค) ในกรณีที่มีการโอนกิจการระหวางบริษัทหรือหางหุนสวน 
นิติบุคคลดวยกันโดยท่ีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ผูโอนกิจการตองจดทะเบียน 
เลิกและมีการชําระบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีที่โอนกิจการนั้น ใหตีตามราคา 
ตลาดในวันท่ีจดทะเบียนเลิกและใหนําความใน (ข) มาใชบังคับโดยอนุโลม” 

*[ความใน (๑) (ก) (ข) และ (ค) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราช 
บัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ.๒๕๓๔] 

(๒) เงินสํารองหรือเงินกําไรยกมาจากรอบระยะเวลาบัญชีกอน ๆ 
เฉพาะสวนที่ยังมิไดเสียภาษีเงินได ใหนํามารวมคํานวณเปนรายไดรอบ 
ระยะเวลาบัญชีสุดทายดวย 

(๓) ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลประกอบกิจการประกันภัย 
ใหนําเงินสํารองซึ่งไดกันไวในรอบระยะเวลาบัญชีกอน ๆ ตามมาตรา ๖๕ ตร ี 
(๑) เฉพาะสวนท่ียังมิไดนํามาเปนรายได มารวมคํานวณเปนรายไดดวย 
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตาม 
มาตรา ๖๖ วรรคสอง เฉพาะที่กระทํากิจการขนสงผานประเทศตาง ๆ 

*[มาตรา ๗๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๖) 
พุทธ.๒๕๐๒] 
 

มาตรา ๗๕* [ยกเลิกแลวโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒๖) 
พ.ศ.๒๕๒๕] 
 



   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    

มาตรา ๗๖* [ยกเลิกแลวโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒๖) 
พ.ศ.๒๕๒๕] 
 

มาตรา ๗๖ ทวิ* บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
ของตางประเทศ มีลูกจาง หรือผูทําการแทน หรือผูทําการติดตอ ในการประกอบ 
กิจการในประเทศไทย ซึ่งเปนเหตุใหไดรับเงินไดหรือผลกําไรในประเทศไทย  
ใหถือวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นประกอบกิจการในประเทศไทย และ 
ใหถือวา บุคคลผูเปนลูกจางหรือผูทําการแทน หรือผูทําการติดตอเชนวานั้นไมวา 
จะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เปนตัวแทนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 
ซ่ึงต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ และใหบุคคลนั้นมีหนาที่และความรับผิด 
ในการย่ืนรายการและเสียภาษีตามบทบัญญัติในสวนนี ้เฉพาะที่เกี่ยวกับเงินได 
หรือผลกําไรที่กลาวแลว 

ในกรณีที่กลาวในวรรคแรก ถาบุคคลผูมีหนาท่ีและความรับผิด 
ในการยื่นรายการและเสียภาษีไมสามารถจะคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสีย 
ภาษีตามบทบัญญัติในสวนนี้ได ใหนําบทบัญญัติวาดวยการประเมินภาษีตาม 
มาตรา ๗๑ (๑) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีการประเมินตามความในมาตรานี้ จะอุทธรณการประเมิน 
ก็ได 

*[มาตรา ๗๖ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ.๒๔๙๔] 
 

มาตรา ๗๖ ตร*ี [ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๖) 
พ.ศ.๒๕๐๒] 
 

บัญชีอัตราภาษีเงินได* 
   

 
 “(๑) สําหรับบุคคลธรรมดา 

   เงินไดสุทธิไมเกิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  รอยละ   ๕ 
 เงินไดสุทธิสวนท่ีเกิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

   แตไมเกิน   ๕๐๐,๐๐๐ บาท  รอยละ ๑๐ 
   เงินไดสุทธิสวนท่ีเกิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

แตไมเกิน          ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  รอยละ ๒๐ 
เงินไดสุทธิสวนท่ีเกิน   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

   แตไมเกิน          ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  รอยละ ๓๐ 
   เงินไดสุทธิสวนท่ีเกิน   ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  รอยละ ๓๗ 

*[ความใน (๑) ของบัญชีฯ แกไขโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับที่ ๑๖) 



   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    

พ.ศ.๒๕๓๔] 
 

(๒) สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 
 (ก) ภาษีจากกําไรสุทธิของบริษัท 

 หรือหางหุนสวนนิติบุคคล รอยละ ๓๐ 
 (ข) ภาษีตามมาตรา ๗๐ นอกจาก 

 ที่ระบุใน (ค) รอยละ ๑๕ 
 (ค) ภาษีตามมาตรา ๗๐ เฉพาะกรณี 

 การจายเงินไดพึงประเมิน ตาม มาตรา ๔๐(๔) (ข)รอยละ ๑๐ 
 (ง) ภาษีตามมาตรา ๗๐ ทว ิรอยละ ๑๐ 
 (จ) ภาษีจากรายไดกอนหักรายจายใด ๆ 

 ของมูลนิธิ หรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายไดอันมิใชรายได 
 ตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๑๓)รอยละ ๑๐” 

*[ความใน (๒) ของบัญชีฯ แกไขโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับที่ ๑๖) 
พ.ศ.๒๕๓๔] 

 [หมวด ๔ “ภาษีการคา” (เดิม) [ยกเลิกแลวโดยพระราชบัญญัติฯ 
(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.๒๕๓๔ และใชหมวด ๔ “ภาษีมูลคาเพิ่ม” (ใหม)] 
 

หมวด ๔ 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 

   
 

สวน ๑ 
ขอความท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๗๗ภาษีมูลคาเพิ่มเปนภาษีอากรประเมิน 
 

มาตรา ๗๗/๑ใหหมวดน้ี เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปน 
อยางอ่ืน 

(๑) “บุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดา คณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล 
หรือนิติบุคคล 

(๒) “บุคคลธรรมดา” หมายความวา กองมรดก 
(๓) ”คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล” หมายความวา หางหุนสวนสามัญ 

กองทุน หรือมูลนิธิท่ีมิใชนิติบคุคล และใหหมายความรวมถึงหนวยงาน หรอื 
กิจการของเอกชนที่กระทําโดยบุคคลธรรมตั้งแตสองคนขึ้นไปอันมิใชนิติบุคคล 

(๔) “นิติบุคคล” หมายความวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  



   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    

ตามมาตรา ๓๙ องคการของรัฐบาลตามมาตรา ๒ สหกรณ และองคกรอื่น 
ท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนนิติบุคคล 

(๕) “ผูประกอบการ” หมายความวา บุคคลซ่ึงขายสินคาหรือให 
บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ไมวาการกระทําดังกลาวจะไดรับประโยชน 
หรือไดรับคาตอบแทนหรือไม และไมวาจะไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มแลว 
หรือไม 

(๖) “ผูประกอบการจดทะเบียน” หมายความวา ผูประกอบการ 
ที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๕/๑ หรอืท่ีได 
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มชั่วคราวตามมาตรา ๘๕/๓ 
 

(๗) “ตัวแทน” หมายความรวมถึง บุคคลซึ่งทําสัญญาหรือมีหนาที่ 
รับผิดชอบในการเก็บรักษาสนิคา หาลูกคา หรือทําการใด ๆ อันเกี่ยวกับการ 
ประกอบกิจการในราชอาณาจักรแทนผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักร 

(๘) “ขาย” หมายความวา จําหนาย จาย โอนสินคา ไมวาจะ 
มีประโยชนหรือคาตอบแทนหรือไม และใหหมายความรวมถึง 

 (ก) สัญญาใหเชาซื้อสินคา สัญญาซื้อขายผอนชําระที่กรรมสิทธิ์ 
ในสินคายังไมโอนไปยังผูซ้ือเม่ือไดสงมอบสินคาใหผูซ้ือแลว หรือสัญญาจะขาย 
สินคาที่เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

 (ข) สงมอบสินคาใหตัวแทนเพื่อขาย 
 (ค) สงสินคาออกนอกราชอาณาจักร 
 (ง) นําสินคาไปใชไมวาประการใด ๆ เวนแตการนําสินคา 

ไปใชเพื่อการประกอบกิจการของตนเองโดยตรงตามหลักเกณฑ วิธีการ และ 
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

 (จ) มีสินคาขาดจากรายงานสินคาและวัตถุดิบตามมาตรา ๘๗  
(๓) หรือมาตรา ๘๗ วรรคสอง 

 (ฉ) มีสินคาคงเหลือและหรือทรัพยสินท่ีผูประกอบการมีไวในการ 
ประกอบกิจการ ณ วันเลิกประกอบกิจการ แตไมรวมถึงสินคาคงเหลือและหรือ 
ทรัพยสินดังกลาวของผูประกอบการซึ่งไดควบเขากันหรือไดโอนกิจการทั้งหมด 
ใหแกกัน ท้ังนี้ ผูประกอบการใหม อันไดควบเขากันหรือผูรับโอนกิจการตองอยู 
ในบังคับท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๓ 

 (ช) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๙) “สินคา” หมายความวา ทรัพยสินที่มีรูปรางและไมมีรูปราง 

ที่อาจมีราคาและถือเอาไดไมวาจะมีไวเพื่อขาย เพื่อใช หรือเพื่อการใด ๆ  
และใหหมายความรวมถึงส่ิงของทุกชนิดท่ีนําเขา 

(๑๐) “บริการ” หมายความวา การกระทําใด ๆ อันอาจหา 



   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    

ประโยชนอันมีมูลคา ซึ่งมิใชเปนการขายสินคา และใหหมายความรวมถึงการ 
ใชบริการของตนเอง ไมวาประการใด ๆ แตท้ังน้ีไมรวมถึง 

 (ก) การใชบริการหรือการนําสินคาไปใชเพื่อประกอบกิจการ 
ของตนเองโดยตรงตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

 (ข) การนําเงินไปหาประโยชนโดยการฝากธนาคารหรือซื้อ 
พันธบัตรหรือหลักทรัพย 

 (ค) การกระทําตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
(๑๑) “ผูนําเขา” หมายความวา ผูประกอบการหรือบุคคลอื่นซึ่ง 

นําเขา 
 

(๑๒) “นําเขา” หมายความวา นําสินคาเขามาในราชอาณาจักร 
และใหหมายความรวมถึงการนําเขาที่ตองเสียอากรขาเขาหรือที่ไดรับยกเวน 
อากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากรออกจากเขตอุตสาหกรรมสงออกโดย 
มิใชเพ่ือสงออกดวย 

(๑๓) “ผูสงออก” หมายความวา ผูประกอบการซี่งสงออก 
(๑๔) “สงออก” หมายความวา สงสินคาออกนอกราชอาณาจักร 

เพื่อสงไปตางประเทศและใหหมายความรวมถึง 
 (ก) การนําเขาสินคาในราชอาณาจักรเขาไปในเขตอุตสาหกรรม 

สงออกเฉพาะสินคาที่ตองเสียอากรขาออกหรือที่ไดรับยกเวนอากรขาออกตาม 
กฎหมายวาดวยศุลกากร ท้ังนี ้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ท่ีอธิบดี 
กําหนด 

 (ข) การขายสินคาของคลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอด 
อากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากรที่ขายใหแกผูที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร  
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

(๑๕) “ซ้ือ” หมายความวา การรับโอนหรือรับมอบสินคาจากการ 
ขาย 

(๑๖) “ราคา” หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรอืประโยชนใด ๆ  
อันอาจคิดคํานวณไดเปนเงินซึ่งไดมีการชําระหรือตกลงจะชําระเพื่อการซื้อขาย 
สินคาหรือการใหบริการ 

(๑๗) “ภาษีขาย” หมายความวา ภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการ 
จดทะเบียนไดเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการตาม 
มาตรา ๘๒/๔ วรรคหนึ่ง และภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการจดทะเบียนมีหนาที่ 
เสียในกรณีที่เปนการขายสินคาตาม (ง) (จ) (ฉ) หรอื (ช) ของ (๘)  
หรือในกรณีที่เปนการใหบริการตาม (๑๐) แตไมรวมถึงภาษีท่ีตองเสียตาม 
มาตรา ๘๒/๑๖ 



   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    

(๑๘) “ภาษีซ้ือ” หมายความวา ภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการ 
จดทะเบียนถูกผูประกอบการจดทะเบียนอื่นเรียกเก็บตามมาตรา ๘๒/๔ วรรคส่ี  
และใหหมายความรวมถึง  

 (ก) ภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดเสียเม่ือนําเขา 
สินคา 

 (ข) ภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดเสีย เนื่องจาก 
ไดรับโอนสินคานําเขาที่จําแนกประเภทไวในภาควาดวยของที่ไดรับยกเวนอากร 
ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรตามมาตรา ๘๒/๑๕ 

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

(๑๙) “ภาษีสรรพสามิต” หมายความวา ภาษีสุรา ภาษีแสตมป ยาสูบ 
คาธรรมเนียมประทับตราไพ และภาษีหรือคาธรรมเนียมอื่นในลักษณะทํานอง 
เดียวกัน ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

(๒๐) “สถานประกอบการ” หมายความวา สถานที่ซึ่งผูประกอบการ  
ใชประกอบกิจการเปนประจาํ และใหหมายความรวมถึงสถานท่ีซ่ึงใชเปนท่ีผลิต 
หรือเก็บสินคาเปนประจําดวย 

ในกรณีผูประกอบการไมมีสถานประกอบการตามวรรคหนึ่ง ใหถือวา 
ที่อยูอาศัยของผูประกอบการนั้นเปนสถานประกอบการ ถาผูประกอบการมีที่อยู 
อาศัยหลายแหงใหผูประกอบการเลือกเอาที่อยูอาศัยแหงหนึ่งเปนสถานประกอบการ 

(๒๑) “เขตอุตสาหกรรมสงออก” หมายความวา เขตอุตสาหกรรม 
สงออก ตามกฎหมายวาดวยการนคิมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

(๒๒) “ใบกํากับภาษี” หมายความรวมถึง ใบกํากับภาษีอยางยอ  
ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหน้ี ใบเสร็จรับเงินที่สวนราชการออกใหในการขายทอดตลาด  
หรือขายโดยวิธีอื่นตามมาตรา ๘๓/๕ และใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร ของ 
กรมศุลกากร หรือของกรมสรรพสามิต ท้ังนี ้เฉพาะสวนท่ีเปนภาษีมูลคาเพิ่ม 

(๒๓) “เดือนภาษ”ี หมายความวาเดือนประดิทิน เวนแต 
 (ก) ในกรณีที่ผูประกอบการเริ่มประกอบกิจการที่ตองเสียภาษี 

มูลคาเพิ่มหรือไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มในเดือนภาษีใด ใหเริ่มนับเดือน 
ภาษีแรกตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการหรือวันที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตาม 
มาตรา ๘๑/๓ ถึงวันสิ้นเดือนภาษีนั้น แลวแตกรณี 

 (ข) ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดรับอนุมัติใหถอนทะเบียน 
ภาษีมูลคาเพิ่ม หรือเลิกประกอบกิจการที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม หรอืตายและ 
ผูจัดการมรดกหรือทายาทขอโอนกิจการ หรือถูกอธิบดีสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน 
ภาษีมูลคาเพ่ิมในเดือนภาษีใดใหเดือนภาษีสุดทายส้ินสุดลงในวันท่ีอธิบดีส่ังขีดช่ือ 
ผูประกอบการจดทะเบียนนัน้ออกจากทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๘๕/๑๙ 



   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    

 (ค) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผูประกอบการ 
จดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีตามชวงเวลาภาษีตาม 
มาตรา ๘๓/๑ 
 

มาตรา ๗๗/๒การกระทํากิจการดังตอไปนี้ในราชอาณาจกัร ใหอยู 
ในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพิม่ ตามบทบญัญัติในหมวดนี้ 

(๑) การขายสินคาหรือการใหบริการโดยผูประกอบการ 
(๒) การนําเขาสินคาโดยผูนําเขา 
การใหบริการในราชอาณาจักรใหหมายถึง บริการที่ทําในราชอาณาจักร  

โดยไมคํานึงวาการใชบริการนั้นจะอยูในตางประเทศหรือในราชอาณาจักร 
การใหบริการที่ทําในตางประเทศและไดมีการใชบริการนัน้ใน 
ราชอาณาจักร ใหถือวาการใหบริการเปนการใหบริการในราชอาณาจักร 
 

มาตรา ๗๗/๓นอกจากกรณีตามมาตรา ๙๑/๔ กิจการใดที่อยู 
ในบังคับตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๒ หรือไดรับยกเวนภาษี 
ธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๓ ยอมไมอยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตาม 
หมวด ๔ นี ้
 

มาตรา ๗๗/๔เพื่อประโยชนในการตรวจสอบการจัดเก็บภาษ ี
มูลคาเพ่ิม ใหบุคคลดังตอไปนี้ ที่ไดทําสัญญาซื้อขายสินคาหรือสัญญาใหบริการ 
กับผูประกอบการ มีหนาที่ตองจัดสงสําเนาสัญญาหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ 
ตามท่ีกําหนดไวไปใหเจาพนักงานสรรพากร ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่บุคคลนั้น 
มีภูมิลําเนา ภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดจากเดือนที่ไดทําสัญญาดังกลาว 

(๑) กระทรวง ทบวง กรม หรือราชการสวนทองถิ่น ใหจัดสง 
สําเนาสัญญาตามประเภทลักษณะและมูลคาของสัญญาตามที่อธิบดีกําหนด 

(๒) บุคคลอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยอมุมัติรัฐมนตรี ใหจัดสงสําเนา 
สัญญาหรือเอกสารที่เกี่ยวของ ท้ังนี้ ตามประเภท ลักษณะ และมูลคาของสัญญา 
หรือเอกสารตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

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

มาตรา ๗๗/๕ในกรณีที่มีปญหาวากิจการใดเปนการขายสินคา 
หรือการใหบริการใหอธิบดีกําหนดวินิจฉัย และคําวินิจฉัยของอธิบดีใหถือเปนที่สุด 
 
 
 
 



   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    

สวนท่ี 
ความรับผิดในการเสียภาษี 

   
 

มาตรา๗๘ภายใตบังคับมาตรา ๗๘/๓ ความรับผิดในการเสีย 
ภาษีมูลคาเพิ่มที่เกิดจากการขายสินคาใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) การขายสินคานอกจากท่ีอยูในบังคับตาม (๒) (๓) (๔) หรอื 
(๕) ใหความรับผิดท้ังหมดเกดิข้ึนเม่ือสงมอบสินคา เวนแตกรณีที่ไดมีการ

กระทําดังตอไปนี้เกิดขึ้นกอนสงมอบสินคา ก็ใหถือวาความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อไดมีการ 
กระทํานั้น ๆ ดวย 

 (ก) โอนกรรมสิทธ์ิสินคา 
 (ข) ไดรับชําระราคาสินคา หรอื 
 (ค) ไดออกใบกํากับภาษี 

ท้ังน้ี โดยใหความรับผิดเกิดขึ้นตามสวนของการกระทํานั้น ๆ แลวแตกรณี 
(๒) การขายสินคาตามสัญญาใหเชาซื้อหรือสัญญาซื้อขายผอนชําระที ่

กรรมสิทธ์ิในสินคาไมโอนไปยังผูซ้ือเม่ือไดสงมอบ ใหความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อถึง 
กําหนดชําระราคาตามงวดที่ถึงกําหนดชําระราคาแตละงวด เวนแตกรณีที่ได 
มีการกระทําดังตอไปนี้เกิดขึ้นกอนถึงกําหนดชําระราคาแตละงวด ก็ใหถือวา 
ความรับผิดเกิดขึ้นเม่ือไดมีการกระทํานั้น ๆ ดวย 

 (ก) ไดรับชําระราคาสินคา หรอื 
 (ข) ไดออกใบกํากับภาษี 

ท้ังน้ี โดยใหความรับผิดเกิดขึ้นตามสวนของการกระทํานั้น ๆ แลวแตกรณี 
(๓) การขายสินคาโดยมีการตั้งตัวแทนเพื่อขายและไดสงมอบสินคา 

ใหตัวแทนแลว ท้ังน้ี เฉพาะสัญญาการตั้งตัวแทนเพื่อขายตามประเภทของสินคา  
และเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี  
ใหความรับผิดท้ังหมดเกิดขึ้นเมื่อตัวแทนไดสงมอบสินคาใหผูซื้อเวนแตกรณีที่ไดมี 
การกระทําดังตอไปนี้เกิดขึ้นกอนการสงมอบสินคาใหผูซ้ือ ก็ใหถือวาความรับผิด 
เกิดขึ้นเมื่อไดมีการกระทํานั้น ๆ ดวย  

ท้ังน้ี โดยใหความรับผิดเกิดขึ้นตามสวนของการกระทํานั้น ๆ แลวแต 
กรณี 

(๔) การขายสินคาโดยสงออก ใหความรับผิดเกิดขึ้นดังตอไปนี ้
 (ก) การสงออกนอกจากที่ระบุไว (ข) หรอื (ค)ใหความรับผิด 

เกิดขึ้นเมื่อชําระอากรขาออก วางหลักประกันอากรขาออก หรือจัดใหมีผูคํ้า 
ประกันอากรขาออก เวนแตในกรณีที่ไมตองเสียอากรขาออก หรือไดรับยกเวน 
อากรขาออก แลวแตกรณี ก็ใหถือวาความรับผิดเกิดขึ้นในวันที่มีการออกใบ 
ขนสินคาขาออกตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 



   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    

 (ข) การสงออกในกรณีที่นําสินคาเขาไปในเขตอุตสาหกรรม 
สงออกตามมาตรา ๗๗/๑ (๑๔)(ก) ใหความรับผิดเกิดข้ึนในวันที่นําสินคาใน 
ราชอาณาจักรเขาไปในเขตอตุสาหกรรมสงออก 

 (ค) การสงออกซึ่งสินคาท่ีอยูในคลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมาย 
วาดวยศุลกากรใหความรับผิดเกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดตามกฎหมายวาดวย 
ศุลกากร 

(๕) การขายสินคาท่ีไดเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ ๐ ตาม 
มาตรา ๘๐/๑ (๕) และภายหลังไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินคาอันทําให 
ผูรับโอนสินคามีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๑ (๒) ใหความ 
รับผิดท้ังหมดเกิดข้ึนเม่ือโอนกรรมสิทธ์ิสินคา  
เพื่อเปนการบรรเทาภาระในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการ 
ชําระภาษีของผูประกอบการจดทะเบียนสําหรับการขายสินคาแกกระทรวง  
ทบวง กรม หรือราชการสวนทองถิ่น ท้ังน้ี เฉพาะการขายสินคาตามสัญญา 
และมีการชําระราคาที่เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด 
โดยกฎกระทรวง ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดความรับผิดตาม 
(๑) (๒) และ (๓) เกิดขึ้นเปนอยางอื่นได 
 

มาตรา ๗๘/๑ภายใตบังคับมาตรา ๗๘/๓ ความรับผิดในการเสีย 
ภาษีมูลคาเพิ่มที่เกิดจากการใหบริการใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) การใหบริการนอกจากท่ีอยูในบังคับตาม (๒) (๓) หรอื (๔) 
ใหความรับผิดท้ังหมดเกิดขึ้นเมื่อไดรับชําระราคาคาบริการ เวนแตกรณีที่ไดมี 
การกระทําดังตอไปนี้เกิดขึ้นกอนไดรับชําระราคาคาบริการ ก็ใหถือวาความ 
รับผิดเกิดขึ้นเมื่อไดมีการกระทํานั้น ๆ ดวย 

 (ก) ไดออกใบกํากับภาษี หรือ 
 (ข) ไดใชบริการไมวาโดยตนเองหรือบุคคลอื่น 

ท้ังน้ี โดยใหความรับผิดเกิดขึ้นตามสวนของการกระทํานั้น ๆ แลวแต 
กรณี 

(๒) การใหบริการตามสัญญาที่กําหนดคาตอบแทนตามสวนของบริการ 
ที่ทําใหความรับผิดตามสวนของบริการเกิดขึ้นเมื่อไดรับชําระราคาคาบริการ 
ตามสวนของบริการที่สิ้นสุดลง เวนแตกรณีที่ไดมีการกระทําดังตอไปนี้เกิดขึ้นกอน 
ไดรับชําระราคาคาบริการตามสวนของบริการที่สิ้นสุดลง ก็ใหถือวาความรับผิด 
เกิดขึ้นเมื่อไดมีการกระทํานั้น ๆ ดวย  

 (ก) ไดออกใบกํากับภาษี หรือ 
 (ข) ไดใชบริการไมวาโดยตนเองหรือบุคคลอื่น 

ท้ังน้ี โดยใหความรับผิดเกิดขึ้นตามสวนของการกระทํานั้น ๆ แลวแต 



   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    

กรณี 
(๓) การใหบริการที่ทําในตางประเทศและไดมีการใชบริการนั้นใน 

ราชอาณาจักรใหความรับผิดทั้งหมดหรือบางสวนเกิดขึ้นเมื่อไดมีการใชบริการนั้น 
ในราชอาณาจักรใหความรับผิดทั้งหมดหรือบางสวนเกิดขึ้นเมื่อไดมีการชําระ 
ราคาคาบริการท้ังหมดหรือบางสวน แลวแตกรณ ี

(๔) การใหบริการที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ ๐ ตาม 
มาตรา ๘๐/๑ (๕) และภายหลังไดมีการโอนสิทธิในบริการอันทําใหผูรับโอน 
สิทธิในบริการมีหนาท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๑ (๒) ใหความ 
รับผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อไดรับชําระราคาคาบริการ 
 

เพื่อเปนการบรรเทาภาระในการยื่นแบบแสดงรายการและการชําระ 
ราคาคาบริการ การจดทะเบยีน สําหรับการใหบริการแกกระทรวง ทบวง กรม  
หรือราชการสวนทองถิ่น ท้ังนี ้เฉพาะการใหบริการตามสัญญาและมีการชําระ 
ราคาคาบริการที่เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎ 
กระทรวง ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดความรับผิดตาม (๑) และ 
(๒) เกิดขึ้นเปนอยางอื่นได 
 

มาตรา ๗๘/๒ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มที่เกิดจากการ 
นําเขา ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) การนําเขานอกจากที่อยูในบังคับตาม (๒)(๓) และ (๔) 
ใหความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อชําระอากรขาเขา วางหลักประกันอากรขาเขา  
หรือจัดใหมีผูค้ําประกันอากรขาเขา เวนแตกรณีที่ไมตองเสียอากรขาเขา หรอื 
ไดรับยกเวนอากรขาเขา ก็ใหถือวาความรับผิดเกิดขึ้นในวันที่มีการออกใบขน 
สินคาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 

(๒) การนําเขากรณีนําสินคาในราชอาณาจักรเขาไปในเขต 
อุตสาหกรรมสงออก แลวนําสินคาออกจากเขตดังกลาวโดยมิใชเพื่อสงออกตาม 
ที่กําหนดไวในมาตรา ๗๗/๑ (๑๒) ใหความรับผิดเกิดข้ึนในวันที่นําสินคานั้น 
ออกจากเขตอุตสาหกรรมสงออก โดยมิใชเพ่ือสงออก 

(๓) การนําเขากรณีของตกคางตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
ใหความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อทางราชการไดขายทอดตลอดหรือขายโดยวิธีอื่น  
เพื่อนําเงินมาชําระคาภาษ ีคาเก็บรักษา คายายขน หรือคาภาระติดพันตาม 
วิธีการตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยศุลกากร 

(๔) การนําเขาสินคาที่จําแนกประเภทไวในภาควาดวยของที่ได 
รับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งไดรับยกเวนภาษี 
มูลคาเพิ่มตามมาตรา ๘๑ (๒) (ค) ถาภายหลังสินคานั้นตองเสียอากรตาม 
กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร อันทําใหผูท่ีมีความรับผิดตามกฎหมายดังกลาว 



   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    

หรือผูรับโอนสินคามีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๑ (๓) ให 
ความรับผิดเกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร 
 

มาตรา ๗๘/๓ใหความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับ 
การขายสินคาหรือการใหบริการในกรณีดังตอไปนี้ เปนไปตามที่กําหนดใน 
กฎกระทรวง 
 
 
 

(๑) การขายสินคาที่ไมมีรูปราง เชน สิทธิในสิทธิบัตร กูดวิลล  
การขายกระแสไฟฟา การขายสินคาท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน หรือการขาย 
สินคาบางชนิดที่ตามลักษณะของสินคาไมอาจกําหนดไดแนนอนวาการสงมอบ 
เม่ือใด 

(๒) การขายสินคาหรือการใหบริการดวยเครื่องอัตโนมัตโดย 
วิธีการชําระราคาดวยการหยอดเงิน ใชเหรียญหรือบัตร หรือในลักษณะทํานอง 
เดียวกัน 

(๓) การขายสินคาหรือการใหบริการโดยการชําระราคาดวยการ 
ใชบัตรเครดิต หรือในลักษณะทํานองเดียวกัน 

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

กฎกระทรวงดังกลาวจะกําหนดใหความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 
เกิดขึ้นแตกตางกันตามประเภทของสินคาหรือประเภทของการใหบริการก็ได 
 

สวน ๓ 
ฐานภาษ ี

   
 

มาตรา ๗๙ภายใตบังคับมาตรา ๗๙/๑ ฐานภาษีสําหรับการขาย 
สินคาหรือการใชบริการ ไดแกมูลคาทั้งหมดที่ผูประกอบการไดรับหรือพึงไดรับ 
จากการขายสินคาหรือการใหบริการ รวมทั้งภาษีสรรพสามิตตามที่กําหนดใน 
มาตรา ๗๗/๑ (๑๙) ถามี ดวย 

มูลคาของฐานภาษีใหหมายความถึง เงิน ทรัพยสิน คาตอบแทน 
คาบริการ หรอืประโยชนใด ๆ ซึ่งอาจคิดคํานวณไดเปนเงิน 

มูลคาของฐานภาษีไมใหรวมถึง 
(๑) สวนลดหรอืคาลดหยอน ที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดลดให 

ในขณะขายสินคาหรือใหบริการและไดหักสวนลดหรือคาลดหยอนดังกลาวออก 
จากราคาสินคาหรือราคาคาบริการโดยไดแสดงใหเห็นไวชัดแจงวา ไดมีการ 



   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    

หักสวนลดหรือคาลดหยอนไวในใบกํากับภาษีในแตละครั้งที่ออกแลว ท้ังนี ้ 
เวนแตสวนลดหรือคาลดหยอนในการขายสินคาหรือใหบริการของผูประกอบ 
การจดทะเบียนที่มีสิทธิออกใบกํากับภาษีอยางยอตามมาตรา ๘๖/๖ หรอื 
มาตรา ๘๖/๗ ผูประกอบการจดทะเบียนจะไมแสดงสวนลดหรือคาลดหยอน 
ดังกลาวใหเห็นชัดแจงไวในใบกํากับภาษีอยางยอก็ได 

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

รัฐมนตร ี
 

มาตรา ๗๙/๑ฐานภาษีสําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการใน 
กิจการเฉพาะอยางใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ฐานภาษีสําหรับการขายสินคาโดยการสงออก ไดแกมูลคาของ 
สินคาสงออกโดยใหใชราคา เอฟ.โอ.บี.ของสินคาบวกดวยภาษีสรรพสามิตตาม 
ที่กําหนดในมาตรา ๗๗/๑ (๑๙) และภาษีและคาธรรมเนียมอื่นตามที่จะได 
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แตทั้งนี้ไมใหรวมอากรขาออก 
ราคา เอฟ.โอ.บี ไดแกราคาสินคา ณ ดานศุลกากรสงออกโดยไมรวม 
คาประกันภัยและคาขนสงจากดานศุลกากรสงออกไปตางประเทศ 

(๒) ฐานภาษีสําหรับการใหบริการขนสงระหวางประเทศ 
 (ก) ในกรณีรับขนคนโดยสาร ไดแก มูลคาของคาโดยสาร  

คาธรรมเนียม และประโยชนอื่นใดที่เรียกเก็บในราชอาณาจักรกอนหักรายจาย 
ใด ๆ เนื่องในการรับขนคนโดยสารนั้น 

 (ข) ในกรณีรับขนสินคา ไดแก มูลคาของคาระวาง  
คาธรรมเนียม และประโยชนอื่นใดที่เรียกเก็บไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร 
กอนหักรายจายใด ๆ เนื่องในการรับขนสินคานั้นออกนอกราชอาณาจักร 

(๓) ฐานภาษีสําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการในกิจการ 
เฉพาะอยางประเภทอื่นนอกจาก (๑) หรอื (๒) ใหเปนไปตามท่ีกําหนดโดย 
พระราชกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๙/๒ ฐานภาษีสําหรับการนาํเขาสินคา ใหเปนไปตาม 
หลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ฐานภาษีสําหรับการนําเขาสินคาทุกประเภท ไดแกมูลคาของ 
สินคานําเขา โดยใหใชราคา ซี.ไอ.เอฟ.ของสินคา บวกดวยอากรขาเขา  
ภาษีสรรพสามิตตามที่กําหนดในมาตรา ๗๗/๑ (๑๙) คาธรรมเนียมพิเศษตาม 
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนและภาษีและคาธรรมเนียมอ่ืนตามท่ีจะได 
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 



   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    

การนําเขาสินคาที่ผูนําเขาไดรับยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขา 
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอ่ืน ใหนําอากร 
ขาเขาซ่ึงไดรับยกเวนหรือลดหยอนดังกลาว มารวมเปนมูลคาของฐานภาษ ี
ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ไดแกราคาสินคาบวกดวยคาประกันภัยและคา 
ขนสงถึงดานศุลกากรที่นําสินคานั้นเขามาในราชอาณาจกัร เวนแต 

 (ก) ในกรณีท่ีอธิบดีกรมศุลกากรประกาศใหราคาในทองตลาด 
สําหรับของประเภทใดประเภทหนึ่งที่ตองเสียอากรตามราคาเปนรายเฉลี่ยตาม 
กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร ใหถือราคานั้นเปนราคาสินคาในการคํานวณ 
ราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

 (ข) ในกรณีที่เจาพนักงานศุลกากรไดทําการประเมินราคาเพื่อ 
เสียอากรขาเขาใหมตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ใหถือราคานั้นเปนราคาสินคา 
ในการคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

(๒) ฐานภาษีสําหรับการนําเขาสินคาที่จําแนกประเภทไวในภาค 
วาดวยของท่ีไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร ซ่ึงไดรับ 
ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๘๑ (๒) (ค) ถาภายหลังสินคานั้นตองเสีย 
อากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรอันทําใหผูท่ีมีความรับผิดตามกฎหมาย 
ดังกลาวหรือผูรับโอนสินคา มีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๑ (๓)  
ฐานภาษีสําหรับสินคานั้น ไดแก มูลคาตามสภาพหรือปริมาณของสินคาที่เปนอยู 
ในวันที่ความรับผิดเกิดข้ึนตามมาตรา ๗๘/๒ (๔) 
 

มาตรา ๗๙/๓การคํานวณมูลคาของฐานภาษีสําหรับการขายสินคา 
หรอืการใหบรกิารตามมาตรา ๗๙ ใหถือมูลคาของฐานภาษีเมื่อความรับผิดใน 
การเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) การขายสินคาหรือการใหบริการโดยไมมีคาตอบแทน หรอื 
มีคาตอบแทนต่ํากวาราคาตลาดโดยไมมีเหตุอันสมควร มูลคาของฐานภาษีใหถือ 
ราคาตลาดของสินคาหรือการใหบริการในวันที่ความรับผิดเกิดขึ้น 

(๒)การขายสินคาหรือการใหบริการในกรณีที่ผูประกอบการนํา 
สินคาไปใช หรือไดใชบริการไมวาโดยตนเองหรือบุคคลอื่น โดยมิใชเพื่อการ 
ประกอบกิจการโดยตรงตามมาตรา ๗๗/๑ (๘) (ง) หรอื (๑๐) มูลคาของ 
ฐานภาษีใหถือตามราคาของสินคาหรือบริการในวันที่ความรับผิดเกิดขึ้น 

(๓) การขายสินคาตามมาตรา ๗๗/๑ (๗) (จ) ท่ีเกิดจากสินคา 
ขาดจากรายงานสินคาและวัตถุดิบตามมาตรา ๘๗ (๓) หรือมาตรา ๘๗ วรรคสอง  
มูลคาของฐานภาษีใหถือตามราคาตลาดของสินคาในวันท่ีความรับผิดเกิดขึ้น 

(๔) การขายสินคาท่ีไดเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ ๐ ตาม 
มาตรา ๘๐/๑ (๕) และภายหลังไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินคาอันทําใหผูรับ 



   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    

โอนสินคามีหนาท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๑ (๒) มูลคาฐานภาษี 
ใหถือราคาตลาดตามสภาพหรือปริมาณของสินคาที่เปนอยูในวันที่ความรับผิดเกิดขึ้น 

ราคาตลาดตามมาตรานี้ใหถือราคาเฉลี่ยของราคาตลาดท่ีซื้อขาย 
กันตามความเปนจริงทั่วไปในวันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น  
ท้ังน้ี ตามที่ไดมีการตรวจสอบราคาตามหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนดและในกรณีที่ 
ไมอาจทราบราคาตลาดไดแนนอน ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศ 
ใชเกณฑคํานวณเพื่อใหไดมาซึ่งราคาตลาดได 
 

มาตรา ๗๙/๔ในกรณีที่มูลคาของฐานภาษีที่ไดรับหรือพึงไดรับ 
จากการขายสินคา การใหบริการหรือการนําเขาเปนเงินตราตางประเทศ  
ใหคํานวณเงินตราตางประเทศนั้นเปนเงินตราไทยตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีไดรับเงินตราตางประเทศจากการขายสินคาหรือการ 
ใหบริการและไดมีการขายเงินตราตางประเทศที่ไดรับชําระนั้นเปนเงินตราไทย 
ในเดือนที่ความผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น ใหถือเงินตราไทยจากการ 
ขายนั้นเปนมูลคาของฐานภาษีที่ไดรับหรือพึงไดรับในเดือนที่ความรับผิดในการ 
เสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดข้ึน ใหถือตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อ ซ่ึง 
ธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไวในวันทําการสุดทายของเดือนที่ความรับผิด 
ในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น 

(๒) ในกรณีนําเขาสินคาใหคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของสินคา 
นําเขาที่เปนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามอัตราที่กรมศุลกากรใช 
คํานวณเพื่อเรียกเก็บอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
 

มาตรา ๗๙/๕ฐานภาษีสําหรับการนําเขาและการขายซึ่งยาสูบ 
ตามประเภทและชนิดที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตร ีใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
ดังตอไปนี้ 

(๑) สําหรับการนําเขา ใหเปนไปตามมาตรา ๗๙/๒ 
(๒) สําหรับการขาย ไดแก มูลคาของยาสูบที่ไดมาจากการหัก 

จํานวนภาษีมูลคาเพิ่มออกจากจํานวนเต็มของราคาขายปลีกของยาสูบ โดยให 
คํานวณจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มตามอัตราภาษีมูลคาเพิ่มท่ีรวมอยูในจํานวนเต็มของ 
ราคาขายปลีก 
 

มาตรา ๗๙/๖ฐานภาษีสําหรับการนําเขาและการขายซึ่งน้ํามันดิบ  
และผลิตภัณฑนํ้ามันตามความหมายท่ีกําหนดไวในมาตราน้ี ใหเปนไปตาม 
หลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) สําหรับการนําเขา ใหเปนไปตามมาตรา ๗๙/๒ 
(๒) สําหรับการขาย 



   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    

 (ก) กรณีน้ํามันดินใหเปนไปตามมาตรา ๗๙ 
 (ข) กรณีผลิตภัณฑน้ํามันแตละชนิด ไดแก มูลคาของผลิตภัณฑนํ้ามัน 

ชนิดนั้นที่ไดมาจากการหักจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มออกจากจํานวนเต็มของราคาขาย 
ปลีกของผลิตภัณฑน้ํามันดังกลาว โดยใหคํานวณจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มตามอัตราภาษี 
มูลคาเพิ่มที่รวมอยูในจํานวนเต็มของราคาขายปลีก 
ราคาขายปลีกของผลิตภัณฑน้ํามันแตละชนิดตามวรรคหนึ่ง ใหคํานวณ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

คําวา “น้ํามันดิบ” หมายความวา น้ํามันดิบตามกฎหมายวาดวย 
ปโตรเลียม เวนแตอธิบดีจะกําหนดเปนอยางอื่น โดยจะกาํหนดเง่ือนไข 
อยางใดอยางหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรก็ได 

คําวา “ผลิตภัณฑน้ํามัน” หมายความวา น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด  
น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพน น้ํามันดีเชล น้ํามันเชื้อเพลิงหนัก 
น้ํามันเตา นํ้ามันหลอล่ืน กาซปโตรเลียม และผลิตภัณฑน้ํามันอื่น ทั้งนี้เฉพาะ 
สินคาท่ีคณะกรรมการกลางกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาดไดกําหนด 
ราคาขายปลีกไว 
 

มาตรา ๗๙/๗ฐานภาษีสําหรับการขายสินคา การใหบริการ หรอื 
การนําเขาสินคาที่มิไดบัญญัติไวในสวนนี ้ใหเปนไปตามที่กําหนดโดยพระราช 
กฤษฎีกา และในพระราชกฤษฎีกาจะกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขใด ๆ เพื่อ 
การคํานวณมูลคาของฐานภาษีสําหรับกิจการดังกลาวดวยก็ได 
 

สวน ๔ 
อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม 
   

 
มาตรา ๘๐ใหใชอัตราภาษีรอยละ ๑๐.๐ ในการคํานวณภาษ ี

มูลคาเพิ่มสําหรับการประกอบกิจการดังตอไปนี้ ท้ังน้ี เวนแตกรณีที่กําหนดไว 
ในมาตรา ๘๐/๒ 

(๑) การขายสินคา 
(๒) การใหบริการ 
(๓) การนําเขา 
อัตราภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหลดลงไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา  

แตตองกําหนดอัตราภาษีใหเปนอัตราเดียวกันสําหรับการขายสินคา การให 
บริการและการนําเขาทุกกรณ ี
 

มาตรา ๘๐/๑ใหใชอัตราภาษีรอยละ ๐ ในการคํานวณภาษ ี
มูลคาเพ่ิม สําหรับการประกอบกิจการประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี ้



   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    

(๑) การสงออกสินคาที่มิใชการสงออกสินคาซึ่งไดรับยกเวนภาษ ี
มูลคาเพิ่มตามมาตรา ๘๑ (๓) 

(๒) การใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักรและไดมีการใชบริการนั้น 
ในตางประเทศตามประเภท หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
การใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักรและไดมีการใชบรกิารนั้นใน 
ตางประเทศใหรวมถึงการใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักรเพื่อใชผลิตในเขต 
อุตสาหกรรมสงออกเพื่อสงออกและการใหบริการที่กระทําในเขตอุตสาหกรรม 
สงออกใชผลิตสินคาเพ่ือสงออกดวย 

*(๓) การใหบริการขนสงระหวางประเทศโดยอากาศยานหรือเรือ 
เดินทะเลที่กระทําโดยผูประกอบการที่เปนนิติบุคคล 

(๔) การขายสินคาหรือการใหบริการกับกระทรวง ทบวง กรม  
ราชการสวนทองถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือจาก 
ตางประเทศ ท้ังนี้ เฉพาะกรณีที่เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี 
อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตร ี

(๕) การขายสินคาหรือการใหบริการกับองคการสหประชาชาต ิ 
ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาต ิสถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถาน 
กงสุลใหญ สถานกงสุล ท้ังนี้ เฉพาะการขายสินคาหรือการใหบริการที่เปนไป 
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

(๖) การขายสินคาหรือการใหบริการระหวางสินคาทัณฑบนกับคลัง 
สินคาทัณฑบน ระหวางคลังสินคาทัณฑบนกับผูประกอบการที่ประกอบกิจการอยูใน 
เขตอุตสาหกรรมสงออกไมวาจะอยูในเขตอุตสาหกรรมสงออกเดียวกันหรือไม  
ท้ังน้ี เฉพาะการขายสินคาหรือการใหบริการที่เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ  
และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

คลังสินคาทัณฑบนตามวรรคหนึ่งใหหมายความถึงคลังสินคาทัณฑบนตาม 
กฎหมายวาดวยศุลกากร 

*[(๓) ของมาตรา ๘๐/๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข 
เพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๔๑] 
 

มาตรา ๘๐/๒ใหใชอัตราภาษีรอยละ ๒.๕ ในการคํานวณภาษ ี
มูลคาเพ่ิม สําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการในราชอาณาจักร ซึ่งกิจการ 
ดังกลาวตองคํานวณเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๑๖ 

อัตราภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหลดลงไดโดยตราพระราชกฤษฎีกา  
แตตองกําหนดอัตราภาษีใหเปนอัตราภาษีเดียวกันสําหรับการขายสินคา และ 
การใหบริการทุกกรณ ี
 
 



   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    

สวน ๕ 
การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม 

   
 

มาตรา ๘๑ใหยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการประกอบกจิการ 
ประเภทตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

(๑) การขายสินคาที่มิใชการสงออก หรอืการใหบรกิาร ดังตอไปนี้ 
 (ก) การขายพืชผลทางการเกษตร ไมวาจะเปนลําตน กิ่ง ใบ  

เปลือก หนอ ราก เหงา ดอก หัว ฝก เมล็ด หรือสวนอื่น ๆ ของพืช และวัตถุ 
พลอยไดจากพืช ท้ังนี้ ที่อยูในสภาพสดหรือรักษาสภาพไวเพื่อมิใหเสียเปนการ 
ชั่วคราวในระหวางขนสงดวยการแชเย็น แชเย็นจนแข็งหรือดวยการจัดทํา  
หรือปรุงแตงโดยวิธีการอื่น หรือรักษาสภาพไวเพื่อมิใหเสียเพื่อการขายปลีกหรือ 
ขายสงดวยวิธีการแชเย็น แชเย็นจนแข็ง ทําใหแหง บด ทําใหเปนช้ิน หรอืดวย 
วิธีอื่น ขาวสาร หรือผลิตภัณฑที่ไดจากการสีขาว แตไมรวมถึงไมซุง ฟน หรอื 
ผลิตภัณฑท่ีไดจากการเลื่อยไม หรือผลิตภัณฑอาหารที่บรรจุกระปอง ภาชนะ หรอื 
หีบหอที่ทําเปนอุตสาหกรรมตามลักษณะ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

 (ข) การขายสัตว ไมวาจะมีชีวิตหรือไมมีชีวิต และในกรณีสัตว 
ไมมีชีวิตไมวาจะเปนเนื้อ สวนตาง ๆ ของสัตว ไข น้ํานม และวัตถุพลอยได 
จากสัตว ท้ังนี้ ที่อยูในสภาพสดหรือรักษาสภาพไวเพื่อมิใหเสียเปนการชั่วคราว 
ในระหวางขนสงดวยการแชเย็น แชเย็นจนแข็งหรือดวยการจัดทําหรือปรุงแตง 
โดยวิธีการอื่น หรือรักษาสภาพไวเพ่ือมิใหเสียเพ่ือการขายปลีกหรือขายสงดวย 
วิธีการแชเย็น แชเย็นจนแข็ง ทําใหแหง บด ทําใหเปนชิ้นหรือดวยวิธีอื่น แตไม 
รวมถึงผลิตภัณฑอาหารที่บรรจุกระปอง ภาชนะ หรือหีบหอที่ทําเปนอุตสาหกรรม 
ตามลักษณะและเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

 (ค) การขายปุย 
 (ง) การขายปลาปน อาหารสัตว 
 (จ) การขายยาหรือเคมีภัณฑท่ีใชสําหรับพืชหรือสัตว เพื่อบํารุง  

รักษา ปองกัน ทําลาย หรือกําจัดศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว 
 (ฉ) การขายหนังสือพิมพ นิตยสาร หรือตําราเรียน 
 (ช) การใหบริการการศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาตาม 

กฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมาย 
วาดวยโรงเรียนเอกชน 

 (ซ) การใหบริการที่เปนงานทางศิลปะและวัฒนธรรมในสาขา  
และลักษณะการประกอบกิจการที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีฃ 

 (ฌ) การใหบริการการประกอบโรคศิลปะ การสอบบัญชี การวา 
ความหรือการประกอบวิชาชีพอิสระอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ท้ังน้ี  



   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    

เฉพาะวิชาชีพอิสระที่มีกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพอิสระนั้น 
 (ญ) การใหบริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล 
 (ฎ) การใหบริการวิจัย หรือการใหบริการทางวิชาการ ทั้งนี ้ 

ในสาขาและลักษณะการประกอบกิจการที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
 (ฏ) การใหบรกิารหองสมุด พิพิธภัณฑ สวนสัตว 
 (ฐ) การใหบริการตามสัญญาจางแรงงาน 
 (ฑ) การใหบริการจัดแข็งขันกีฬาสมัครเลน 
 (ฒ) การใหบริการของนักแสดงสาธารณะ ท้ังนี ้เฉพาะบริการ 

ในสาขาและลักษณะการประกอบกิจการตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
 (ณ) การใหบริการขนสงในราชอาณาจักร 
 (ด) การใหบริการขนสงระหวางประเทศซึ่งมิใชเปนการขนสง 

โดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเล 
 (ต) การใหบริการเชาอสังหาริมทรัพย 
 (ถ) การใหบริการของราชการสวนทองถิ่น ท้ังน้ี ไมรวมถึง 

บริการที่เปนการพาณิชยของราชการสวนทองถิ่น หรือเปนการหารายไดหรือ 
ผลประโยชนไมวาจะเปนกิจการสาธารณูโภคหรือไมก็ตาม 

 (ท) การขายสินคาหรือการใหบริการของกระทรวง ทบวง  
กรม ซ่ึงสงรายรับท้ังส้ินใหแกรัฐโดยไมหักรายจาย 

 (ธ) การขายสินคาหรือการใหบริการเพื่อประโยชนแกการ 
ศาสนาหรือการสาธารณกุศลภายในประเทศ ซึ่งไมนําผลกําไรไปจายในทางอื่น 

 (น) การขายสินคาหรือการใหบริการตามที่กําหนดโดยพระราช 
กฤษฎีกา 

(๒) การนําเขาสินคาดังตอไปนี ้
 (ก) สินคาตาม (๑) (ก) ถึง (ฉ) 
 (ข) สินคาจากตางประเทศที่นําไปในเขตอุตสาหกรรมสงออก  

ท้ังน้ี เฉพาะสินคาที่ยกเวนอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรม 
แหงประเทศ 

 (ค) สินคาที่จําแนกประเภทไวในภาควาดวยของที่ไดรับยกเวน 
อากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร 

 (ง) สินคาซึ่งนําเขาและอยูในอารักของศุลกากร แลวไดสงกลับ 
ออกไปตางประเทศ โดยไดคืนอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
 

(๓) การสงออกสินคา หรือบริการของผูประกอบการจดทะเบียน 
ซ่ึงตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๑๖ 



   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    

การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการประกอบกจิการตามมาตรานี ้
อธิบดีจะเสนอใหคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรพิจารณากําหนดลักษณะของ 
กิจการและเง่ือนไขในการประกอบกิจการท่ีไดรับการยกเวนตามมาตรานี้ก็ได  
และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรไดวินิจฉัยแลว ใหประกาศคําวินิจฉัยของ 
คณะกรรมการดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา และหากกิจการนั้นมิไดเปนไปตาม 
ลักษณะ และเง่ือนไขท่ีกําหนด กิจการนั้นจะไมไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตาม 
มาตรานี ้
 

มาตรา ๘๑/๑ผูประกอบการซ่ึงประกอบกิจการขายสินคาหรือให 
บริการที่อยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม และกิจการดังกลาวมีมูลคาของฐาน 
ภาษีไมเกินมูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอมตามที่กําหนดโดยพระราช 
กฤษฎีกา ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดจํานวนมูลคาของฐานภาษี 
ของกิจการขนาดยอมใหแตกตางกันในกิจการแตละประเภทไมได แตจํานวน 
มูลคาของฐานภาษีท่ีกําหนดจะตองไมนอยกวา ๖๐๐,๐๐๐ บาทตอป 
 

มาตรา ๘๑/๒กิจการใดไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตามสวนนี้ หรอื 
ตามกฎหมายอื่นใหผูประกอบการไดรับยกเวนการปฏิบัตติามหมวดนี้ แตอธิบดีจะ 
กําหนดใหผูประกอบการตองจัดทํารายงานตามสวน ๑๑ ก็ได 
 

มาตรา ๘๑/๓ผูประกอบการซ่ึงประกอบกิจการที่ไดรับยกเวนภาษี 
มูลคาเพ่ิมดังตอไปน้ี มีสิทธิแจงตออธิบดีตามแบบที่อธิบดีกําหนดเพื่อขอจดทะเบียน 
ภาษีมูลคาเพิ่มและเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามหมวดนี้ได โดยตองคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม 
ตามมาตรา ๘๒/๓  

(๑) กิจการขายสินคาตามท่ีระบไุวในมาตรา ๘๑ (๑) (ก) ถึง (ฉ) 
(๒) กิจการขนาดยอมตามมาตรา ๘๑/๒ 
(๓) กิจการอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

เมื่อผูประกอบการตามวรรคหนึ่ง ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตาม 
มาตรา ๘๕/๑ (๒) แลว ผูประกอบการดังกลาวจะเลิกเสียภาษีมูลคาเพิ่มไดตอ 
เมื่อไดใชสิทธิขอถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๘๕/๑๐ (๓) และอธิบดี 
ไดสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มแลว 
 
 
 
 
 
 
 



   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    

สวน ๖ 
ผูมีหนาที่เสียภาษีและการคํานวณภาษี 

   
 

มาตรา ๘๒ใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม 
ตามบทบญัญัติในหมวดนี้ 

(๑) ผูประกอบการ 
(๒) ผูนําเขา 

 
มาตรา ๘๒/๑เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม ใหบุคคล 

ดังตอไปนี้เปนผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มดวย 
(๑) ในกรณีที่ผูประกอบการอยูนอกราชอาณาจักร และไดขายสินคา 

หรือใหบริการในราชอาณาจกัรเปนปกติธุระโดยมีตัวแทนอยูในราชอาณาจักร  
ไดแก ตัวแทนดังกลาว 

(๒) ในกรณีการขายสินคาหรือการใหบริการที่ไดเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 
ในอัตรารอยละ ๐ ตามมาตรา ๘๐/๑ (๕) ถาภายหลังไดมีการโอนกรรมสิทธิ ์
ในสินคาหรือโอนสิทธิในบริการนั้นไปใหกับบุคคลที่มิใชองคการสหประชาชาต ิ 
ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาต ิสถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถาน 
กงสุลใหญ สถานกงสุล ไดแก ผูรับโอนสินคาหรือผูรับโอนสิทธิในบริการดังกลาว 

(๓) ในกรณีสินคานําเขาที่จําแนกประเภทไวในภาควาดวยของที่ 
ไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งไดรับยกเวนภาษี 
มูลคาเพิ่มตามมาตรา ๘๑ (๒) (ค) ถาภายหลังสินคานั้นตองเสียอากรตาม 
กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร ไดแก 

 (ก) ผูท่ีมีความรับผิดตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร 
 (ข) ผูรับโอนสินคา ถามีการโอนสินคาดังกลาว 

(๔) ในกรณีที่มีการควบเขากัน ไดแก ผูท่ีควบเขากันและผูประกอบ 
การใหม 

(๕) ในกรณีโอนกิจการ ไดแก ผูโอนและผูรับโอน 
 

มาตรา ๘๒/๒ในกณีที่ผูประกอบการอยูนอกราชอาณาจักร ใหผูมี 
หนาที่รับผิดชอบในการประกอบกิจการ รวมตลอดถึงลูกจาง หรือผูทําการแทน 
ซึ่งมีอํานาจในการจัดการแทนโดยตรงหรือโดยปริยายท่ีอยูในราชอาณาจักร เปน 
ผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มรวมกับบุคคลตามมาตรา ๘๒ 
 
 

มาตรา ๘๒/๓ภายใตบังคับมาตรา ๘๒/๗ มาตรา ๘๒/๘ และ 
มาตรา ๘๒/๑๖ ใหผูประกอบการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม โดยคํานวณจากภาษีขาย 



   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    

หักดวยภาษีซื้อในแตละเดือนภาษี 
หากภาษีขายมากกวาภาษีซื้อ ใหผูประกอบการชําระภาษีเทากับสวน 

ตางนั้น 
หากภาษีซื้อมากกวาภาษีขาย ใหเปนเครดิตภาษีและใหผูประกอบการ 

นั้นมีสิทธิไดรับคืนภาษีหรือนําไปชําระภาษีมูลคาเพิ่มไดตามสวน ๘ 
ภาษีซื้อที่มิไดนําไปหักในการคํานวณภาษีในเดือนภาษีตามวรรคหนึ่ง 
เพราะมีเหตุจําเปนตามที่อธิบดีกําหนด ใหมีสิทธินําไปหักในการคํานวณภาษีใน 
เดือนภาษีหลังจากนั้นไดตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด แต 
ตองไมเกินสามปนับจากวันที่ไดมีการออกใบกํากับภาษี 
 

มาตรา ๘๒/๔ภายใตบังคับมาตรา ๘๓/๕ มาตรา ๘๓/๓ และ 
มาตรา ๘๓/๗ ใหผูประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูซื้อ 
สินคาหรือผูรับบริการเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น โดย 
คํานวณจากฐานภาษีตามสวน ๓ และอัตราภาษีตามสวน ๔ 

บทบัญญัติมาตรานี ้มิไดเปนการหามผูประกอบการจดทะเบียนที่จะ 
เสนอหรือแสดงราคาสินคาหรือราคาคาบริการแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการใน 
ราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมไวแลว ท้ังนี้ ไมวาผูประกอบจดทะเบียนจะไดแจงให 

ผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการทราบดวยหรือไมก็ตาม 
ภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บจากผูซื้อสินคา 
หรือผูรับบริการตามมาตรานีย้อมเปนภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนนั้น 
ภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการจดทะเบียนใดถูกผูประกอบการ 
จดทะเบียนอื่นเรียกเก็บตามมาตรานี้เนื่องจากการซื้อสินคาหรือรับบริการมา 
เพื่อใชในการประกอบกิจการของตน ยอมเปนภาษีซื้อของผูประกอบการจด 
ทะเบียนที่เปนผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการนั้น 
 

มาตรา ๘๒/๕ภาษีซื้อในกรณีดังตอไปนี้ ไมใหนํามาหักในการ 
คํานวณภาษีตามมาตรา ๘๒/๓  

(๑) กรณีไมมีใบกํากับภาษีหรือไมอาจแสดงใบกํากับภาษีไดวามี 
การชําระภาษีซื้อ เวนแตเปนกรณีที่เหตุอันสมควรตามหลักเกณฑ และเงื่อนไข 
ที่อธิบดีกําหนด 

(๒) กรณีใบกํากับภาษีมีขอความไมถูกตองหรือไมสมบูรณในสวนที่ 
เปนสาระสําคัญตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนด 
 

(๓) ภาษีซื้อที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการประกอบกิจการของ 
ผูประกอบการตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

(๔) ภาษีซื้อที่เกิดจากการจายเพื่อการรับรองหรือเพื่อการอันมีลักษณะ 



   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    

ทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนด 
(๕) ภาษีซื้อตามใบกํากับภาษีซึ่งออกโดยผูที่ไมมีสิทธิออกใบกํากับภาษี 

ตามสวน ๑๐ 
(๖) ภาษีซื้อตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๘๒/๖ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนประกอบกิจการ 

ทั้งประเภทที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มและประเภทที่ไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม และ 
ผูประกอบการจดทะเบียนไดนําสินคาหรือบริการที่ไดมาหรือไดรับมาในการประกอบ 
กิจการของตนไปใชหรือจะใชในกิจการทั้งสองประเภท ใหผูประกอบการจด 
ทะเบียนนั้นเฉลี่ยภาษีซื้อที่จะนํามาหักออกจากภาษีขายในการคํานวณภาษีมูลคา 
เพิ่มตามมาตรา ๘๒/๓ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
  

มาตรา ๘๒/๗ในการขายยาสูบตามประเภทและชนิดท่ีอธิบดีกําหนด 
โดยอนุมัติรัฐมนตรีตามมาตรา ๗๙/๕ ใหผูประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บภาษี 
มูลคาเพ่ิมจากผูซ้ือ โดยใหคํานวณจากฐานภาษีตามมาตรา ๗๙/๕ (๒) ของ 
สวน ๓ และอัตราภาษีตามสวน ๔ สําหรับการขายทุกทอด 
 

มาตรา ๘๒/๘ในการขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันตาม 
มาตรา ๗๙/๖ ใหผูประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูซื้อ  
โดยใหคํานวณจากฐานภาษีตามมาตรา ๗๙/๖ (๒) (ก) หรอื (ข) ของสวน ๓ 
และอัตราภาษีตามสวน ๔ สําหรับการขายทุกทอด 
  

มาตรา ๘๒/๙ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือให 
บริการและไดนําภาษีขายไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๓ 
แลว ตอมาหากมีเหตุการณอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ีเกิดข้ึนอันเปนเหตุใหภาษี 
ขายที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือบริการมีจํานวนเพิ่มขึ้นไมวาทั้งหมดหรือ 
บางสวน ใหผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวนําภาษีขายที่คํานวณจากมูลคาของ 
สินคาหรือบริการที่เพิ่มขึ้นนั้นมารวมในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม โดยใหถือเปน 
ภาษีขายของตนในเดือนภาษีท่ีไดออกใ บเพ่ิมหน้ีตามมาตรา ๘๖/๙ 

(๑) มีการเพิ่มราคาสินคาที่ขายเนื่องจากสินคาเกินกวาจํานวนที่ตกลง 
ซ้ือขายกัน คํานวณราคาสินคาผิดพลาดต่ํากวาที่เปนจริง หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่ 
อธิบดีกําหนด 

(๒) มีการเพิ่มราคาคาบริการเนื่องจากใหบริการเกินกวาขอกําหนด 
ท่ีตกลงกัน คํานวณราคาคาบริการผิดพลาดต่ํากวาที่เปนจริง หรือเนื่องจากเหตุอื่น 
ตามที่อธิบดีกําหนด 
 
 



   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    

ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับใบเพิ่มหนี้ นําภาษีมูลคาเพิ่มท่ีปรากฏ 
ตามใบเพิ่มหนี้ดังกลาวมาหักออกในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม โดยใหถือเปนภาษีซ้ือ 
ของตนในเดือนภาษีที่ไดรับใบเพิ่มหนี้นั้น 
 

มาตรา ๘๒/๑๐ ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการ 
และไดนําภาษีขายไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๓ แลว  
ตอมาหากมีเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้เกิดขึ้น อันเปนเหตุใหภาษีขาย 
ท่ีคํานวณจากมูลคาของสินคาหรือบริการมีจํานวนลดลงไมวาท้ังหมดหรือบางสวน 
ใหผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวนําภาษีขายที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือ 
บริการที่ลดล งนั้นมาหักออกจากภาษีขายของตนในเดือนภาษีที่ไดออกใบลดหนี้ตาม 
มาตรา ๘๖/๑๐ 

(๑) มีการลดราคาสินคาที่ขายเนื่องจากสินคาผิดขอกําหนดที่ตกลงกัน  
สินคาชํารุดเสียหาย หรือขาดจํานวน คํานวณราคาสินคาผิดพลาดสูงกวาที่เปนจริง 
หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกําหนด 

(๒) มีการลดราคาคาบริการเนื่องจากการใหบริการผิดขอกําหนด 
ท่ีตกลงกัน บริการขาดจํานวน คํานวณราคาคาบริการผิดพลาดสูงกวาที่เปนจริง 
หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกําหนด 

(๓) ไดรับสินคาที่ขายกลับคืนมาเนื่องจากสินคาชํารุดบกพรอง ไมตรง 
 ตามตัวอยาง ไมตรงตามคําพรรณนา หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกําหนด 
(๔) มีการบอกเลิกสัญญาบริการเนื่องจากเหตุและตามเง่ือนไขที่ 
 อธิบดีกําหนด 

ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับใบลดหนี้ นําภาษีมูลคาเพิ่มท่ีปรากฏ 
ตามใบลดหนี้ดังกลาวมาหักออกจากภาษีซื้อของตนในเดือนภาษีที่ไดรับใบลดหนี้นั้น 
 

มาตรา ๘๒/๑๑ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือให 
บริการและได  นําภาษีขายไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๓  
แลว ตอมาหากมีหนี้สูญเกิดขึ้นจาการขายสินคาหรือการใหบริการและการจําหนาย 
หนี้สูญดังกลาวไดเปนไปตามจํานวนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนด  
ใหผูประกอบการจดทะเบียนนําภาษีขายท่ีคํานวณจากสวนของหนี้สูญดังกลาวมาหัก 
ออกจากภาษีขายของตนในเดือนภาษีที่ไดมีการจําหนายหนี้สูญ 

การคํานวณสวนของหนี้สูญเพื่อนํามาหักออกจากภาษีขายตามวรรคหนึ่ง  
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

หนี้สูญรายใดท่ีไดจําหนายไปตามวรรคหนึ่งแลว ถาผูประกอบการ 
จดทะเบียนไดรับชําระในภายหลังใหนําภาษีขายท่ีคํานวณจากสวนของหนี้สูญตาม 
วรรคหนึ่งที่ไดรับชําระดังกลาวมารวมเปนภาษีของภาษีขายในเดือนภาษีในเดือน 
ภาษีที่ไดรับชําระ 



   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    

มาตรา ๘๒/๑๒ในการขายสินคาหรือการใหบริการที่ไดเสียภาษี 
มูลคาในอัตรารอยละ ๐ ตามมาตรา ๘๐/๑ (๕)และภายหลังไดมีการโอน 
กรรมสิทธิ์ในสินคาหรือโอนสิทธิในบริการอันเปนเหตุใหตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 
ใหผูรับโอนสินคาหรือรับโอนสิทธิในบริการที่มีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเ พ่ิมตาม 
มาตรา ๘๒/๑ (๒) เสียภาษีมูลคาเพ่ิมเม่ือความรับผิดในการเสียภาษีเกิดข้ึน 
โดยใหคํานวณจากฐานภาษีตามมาตรา ๗๙/๓ (๔) ของสวน ๓ และอัตราภาษี 
ตามมาตรา ๘๐ 
 

มาตรา ๘๒/๑๓ในกรณีที่ผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักร และ 
ไดเขามาประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการในราชอาณาจักรเปนการ 
ชั่วคราว โดยไมไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มชั่วคราวตามมาตรา ๘๕/๓ หรอื 
ในกรณีที่ผูประกอบการที่ไดใหบริการจากตางประเทศและไดมีการใชบริการนั้น 
ในราชอาณาจักร ใหผูประกอบการดังกลาวเสียภาษีมูลคาเพิ่ม และชําระภาษี 
มูลคาเพ่ิมเม่ือความรับผิดในการเสียภาษีเกิดข้ึน โดยใหคํานวณจากฐานภาษ ี
ตามสวน ๓ และอัตราภาษีตามมาตรา ๘๐ หรือมาตรา ๘๐/๑ แลวแตกรณี 
 

มาตรา ๘๒/๑๔ใหผูนําเขาเสียภาษีมูลคาเพิ่มและชําระภาษีสําหรับ 
สินคานําเขาเม่ือความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น โดยใหคํานวณ 
จากฐานภาษีตามสวน ๓ และอัตราภาษีตามมาตรา ๘๐ 
 

มาตรา ๘๒/๑๕ในการนําเขาสินคาที่จําแนกประเภทไวในภาค 
วาดวยของท่ีไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพ ิกัดอัตราศุลกากร และ 
ภายหลังไดมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินคาอันเปนเหตุใหตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม  
ใหผูรับโอนสินคาท่ีมีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๑ (๓) เสีย 
ภาษีมูลคาเพิ่มและชําระภาษีมูลคาเพิ่ม เม่ือความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 
เกิดขึ้น โดยใหคํานวณจากฐานภาษีตามมาตรา ๗๙/๒ (๒) ของสวน ๓ และ 
อัตราภาษีตามมาตรา ๘๐ 
 

มาตรา ๘๒/๑๖เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการ  
ซึ่งประกอบกิจการเฉพาะการขายสินคาหรือการใหบริการในราชอาณาจักร 
และกิจการดังกลาวมีมูลคาของฐานภาษีเกินกวามูลคาของฐานภาษีของกิจการ 
ขนาดยอมตามมาตรา ๘๑/๑ แตไมเกินกวามูลคาของฐานภาษีซึ่งไดคํานวณตาม 
หลักเกณฑตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ใหผูประกอบการดังกลาวเสียภาษี 
มูลคาเพิ่มโดยคํานวณจากฐานภาษีในเดือนภาษ ีตามอัตราภาษีท่ีกําหนดไวใน 
มาตรา ๘๐/๒ 
 
 



   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    

ในการคํานวณฐานภาษีตามวรรคหนึ่ง มิใหนํามาตรา ๗๙ วรรคสาม  
(๓) มาใชบังคับ 

หามมิใหผูประกอบการตามวรรคหนึ่งซึ่งไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
เรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูซื้อสินคาหรือบริการตามมาตรา ๘๒/๔ หรือออ กใบ 
กํากับภาษี 
 

มาตรา ๘๒/๑๗บทบัญญัติมาตรา ๘๒/๑๖ มิไดเปนการหาม 
ผูประกอบการที่จะใชสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามที่กําหนดในมาตรา ๘๒/๓  
แตเม่ือใชสิทธิดังกลาวแลวจะขอใหนํามาตรา ๘๒/๑๖ มาใชบังคับอีกไมได  
 

 มาตรา ๘๒/๑๘ใหผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงไดเสียภาษีมูลคาเพ่ิม 
ตามมาตรา ๘๒/๑๖ แจงใหอธิบดีทราบในกรณีและภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 

(๑) สําหรับผูประกอบการจดทะเบียนท่ีประสงคจะคํานวณเสียภาษี 
มูลคาเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๓ ใหแจงตออธิบดีตามหลักเกณฑ วิธีการ และ 
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

(๒) สําหรับผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งตอมามูลคาของฐานภาษ ี
เกินกวามูลคาของฐานภาษีตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความใน 
มาตรา ๘๒/๑๖ ใหแจงตออธิบดีภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีมูลคาของฐานภาษ ี
เกินกวามูลคาของฐานภาษีตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
ใหผูประกอบจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง เสียภาษีมูลคาเพิม่ตาม 

มาตรา ๘๒/๓ และไมมีสิทธิคํานวณเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๑๖  
อีกตอไป  

ในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มตามวรรคสอง หามมิใหนําภาษีซ้ือท่ีถูก 
ผูประกอบการจดทะเบียนอื่นเรียกเก็บเก็บในขณะที่เปนผูประกอบการจดทะเบียน 
ซ่ึงตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๑๖ มาหักในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม 
ตามมาตรา ๘๒/๓ 
 

สวน ๗ 
การยื่นแบบและการชําระภาษี 

   
 

มาตรา ๘๓ภายใตบังคับมาตรา ๘๓/๑ ใหผูประกอบจดทะเบียน 
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีกําหนด โดยใหยื่นเปนรายเดือนภาษี 
พรอมกับชําระภาษีถามี ไมวาจะไดขายสินคาหรือใหบริการในเดือนภาษีนั้น 
หรือไมก็ตาม 

การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและการชําระภาษีสําหรับเดือนภาษีใด 
ใหย่ืนภายในวันท่ีสิบหาของเดือนถัดไป เวนแตอธิบดีจะกําหนดเปนอยางอื่น 



   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    

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชําระภาษี ใหยื่นและชําระ  
ณ ที่ทําการอําเภอทองที่ที่สถานประกอบตั้งอยู ท้ังนี ้เวนแตอธิบดีจะกําหนด 
สถานที่เปนอยางอื่น 

ถาผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหง การยื่นแบบ 
แสดงรายกา รภาษีและชําระภาษี ใหแยกยื่นและชําระเปนรายสถานประกอบการ  
ท้ังน้ี เวนแตผูประกอบการจดทะเบียนจะยื่นคํารองตออธอิบดีขออนุมัติยื่นแบบแสดง 
รายการภาษีและชําระภาษีรวมกัน ณ ที่วาการอําเภอทองที่แหงใดแหงหนึ่ง หรอื  
ณ สถานที่ที่อธิบดีกําหนดตามวรรคสามก็ได และเมื่อไดรับอนุมัติจากอธิบดีแลว 
ใหถือปฏิบัติตั้งแตเดือนภาษีท่ีอธิบดีกําหนดเปนตนไป 

ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามวรรคหนึ่ง หากมีเครดิตภาษีหรือ 
ภาษีที่ตองขอคืนใหดําเนินการตามสวน ๘ 
 

มาตรา ๘๓/๑สําหรับกิจการบางประเภทและหรือบางขนาด  
ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา อาจตราพระราชกฤษฎีกากําหนด 
ใหผูประกอบจดทะเบียนย่ืนแบบแสดงรายการภาษ ีและชําระภาษีตามชวงเวลา 
ภาษี โดยใหแตละชวงเวลาภาษีมีกําหนดไมเกินสามเดือนก็ได 
และเพื่อประโยชนในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับกิจการตาม 
วรรคหนึ่ง ใหถือวาชวงเวลาแตละชวงตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาเปน 
เดือนภาษีสําหรับกิจการนั้น ๆ 
 

มาตรา ๘๓/๒เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีใหผูมีหนาที่เสียภาษี 
ตามมาตรา ๘๒/๑ (๑) (๓) (๔) หรอื (๕) และมา ตรา ๘๒/๒ มีหนาท่ีย่ืน 
แบบแสดงรายการและชําระภาษีเชนเดียวกับผูประกอบการจดทะเบียน 
 

มาตรา ๘๓/๓ใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูมีหนาที่ในการยื่นแบบแสดง 
รายการภาษีแทนหรือรวมกับผูประกอบการจดทะเบียน 

(๑) ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนเปนคนไรความสามารถ หรอื 
คนเสมือนไรความสามารถ ไดแก ผูอนุบาลหรือผูพิทักษ แลวแตกรณี 

(๒) ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนหรือผูนําเขาเปนบุคคลธรรมดา 
ซ่ึงถึงแกความตาย ไดแก ผูจัดการมรดก ทายาทหรือผูครอบครองทรัพยมรดก 

(๓) ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนเปนคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  
ไดแก ผูอํานวยการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะบุคคลท่ีมิใช 
นิติบุคคลนั้น 

(๔) ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ไดแก กรรมการ  
ผูอํานวยการ ผูจัดการ หรือผูมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการ 

(๕) ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการ 



   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    

ชําระบัญชีและกรรมการ ผูอาํนวยการ ผูจัดการ หรือผูมีหนาที่รับผิดชอบในการ 
จัดการ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันเลิกนิติบ  ุคคลนั้น 
  

มาตรา ๘๓/๔ภายใตบังคับสวน ๑๓ และสวน ๑๔ ในกรณีที ่
ผูประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีไวไมถูกตองครบถวน ไม 
วาการคลาดเคลื่อนนั้นจะเปนเหตุใหจํานวนภาษีในเดือนภาษีเปลี่ยนแปลงไป 
หรือไมก็ตาม ใหผูประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติม 
อีกครึ่งหนึ่งพรอมกับชําระภาษีถามี ใหถูกตองครบถวน โดยย่ืน ณ สถานท่ีท่ีได 
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไวกอน 
 

มาตรา ๘๓/๕ในการขายทอดตลาด ใหผูทอดตลาดซ่ึงขายทอดตลาด 
ทรัพยสินของผูประกอบการจดทะเบียน มีหนาที่นําสงภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการ 
จดทะเบียนมีหนาท่ีตองเสีย 

ใหผูมีหนาที่นําสงตามวรรคหนึ่ง นําสงเงินภาษีมูลคาเพ่ิมโดยย่ืน 
รายการตามแบบนําสงภาษีที่อธิบดีกําหนด ณ สถานท่ีและกําหนดเวลาตามท่ี 
บัญญัติไวในมาตรา ๕๒ และใหนํามาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม 

ใหผูทอดตลาดที่เปนสวนราชการ ออกใบเสร็จรับเงินใหผูซื้อในการ 
ขายทอดตลาดและจัดทําสําเนาใหกับผูประกอบการจดทะเบียนที่มีหนาที่ตองเสีย 
ภาษีมูลคาเพิ่มไวเพื่อเปนหลักฐาน 

ในกรณีที่สวนราชการออกใหตามวรคสาม และวรรคส่ี ใหถอืเปน 
ใบกํากับภาษี เวนแตใบเสร็จรับเงินที่สวนราชการออกใหในการขายทอดตลาด 
ทรัพยสินของผูประกอบการจดทะเบียนที่ตองเสียภาษีตามมาตรา ๘๒/๑๖ ไมให 
ถือเปนใบกํากับภาษ ี
 

มาตรา ๘๓/๖เมื่อมีการชําระราคาสินคาหรือราคาคาบริการ 
ใหกับผูประกอบการดังตอไปนี้ ใหผูจายเงินคาซื้อสินคาหรือคาบริการมีหนาที่ 
นําสงเงินภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการมีหนาที่เสียภาษี 

(๑) ผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรซึ่งไดเขามาประกอบ 
กิจการขายสินคา หรือใหบริการในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว และไมได 
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๘๕/๓ 

(๒) ผูประกอบการที่ไดใหบริการในตางประเทศและไดมีการใช 
บริการนัน้ในราชอาณาจักร 

(๓) ผูประกอบการอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
ใหนํามาตรา ๘๓/๕ วรรคสอง มาใชบังคับ 
 



   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    

มาตรา ๘๓/๗ในการขายสินคาหรือการใหบริการที่ไดเสียภาษี 
มูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ ๐ ใหผูรับโอนสิทธิหรือผูรับโอนในบริการ มีหนาท่ีนํา 
สงเงินภาษีมูลคาเพิ่มท่ีตนมีหนาท่ีตองเสียตามมาตรา ๘๒/๑๒ ภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น ณ ที่วาการอําเภอทองที่ 
ท่ีบุคคลน้ันมีภูมิลําเนา 

ใหนํามาตรา ๘๓/๕ วรรคสองมาใชบังคับ 
 

มาตรา ๘๓/๘ภายใตบังคับมาตรา ๘๓/๙ ใหผูนําเขาที่มีหนาที่ 
เสียภาษีมูลคาเพิ่มยื่นในขนสินคาตามแบบที่อธิบดีกรมศุลกากรกําหนดตอ 
เจาพนักงานศุลกากรตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยศุลกากร และชําระภาษี 
มูลคาเพิ่มตอเจาพนักงานศุลกากรพรอมกับการชําระอากรขาเขาตามกฎหมาย 
วาดวยศุลกากร 

ในกรณีนําเขาสินคาเขาไปในคลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวย 
ศุลกากร หรือในกรณีนําเขาเครื่องจักรหรือวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิตเพื่อการ 
สงออกของผูไดรับการสงเสริมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน ผูนํา 
เขาจะวางเงินประกัน หลักประกัน หรือจัดใหมีผูค้ําประกันเพื่อเปนประกันภาษ ี
มูลคาเพิ่มแทนการชําระภาษีก็ได 

วิธีการประกันและการถอนประกัน ใหกระทําไดตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีในการนําเขาสินคาที่จําแนกประเภทไว 
ในภาควาดวยของที่ไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งไดรับยกเวน
ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๘๑ (๑) (ค) ถาภายหลังสินคานั้นตองเสียอากรตามกฎหมายวาดวย 
พิกัดอัตราศุลกากรใหผูที่มีหนาที่เสียภาษีตามมาตรา ๘๒/๑ (๓) ย่ืนใบขนสินคา 
และชําระภาษีตามวรรคหนึ่งพรอมกับการชําระอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวย 
ศุลกากร 
 

มาตรา ๘๓/๙ ในกรณีที่มีการนําสินคาที่นําเขาเขาไปในคลังสินคา 
ทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากรหรือเขตอุตสาหกรรมสงออก ถาภายหลังสินคา 
นั้นไดปลอยออกจากคลังสินคาทัณฑบนโดยมิใชเพื่อสงออกหรือไดมีการนําสินคาออก  
จากเขตอุตสาหกรรมสงออกโดยมิใชเพื่อสงออก ใหผูนําเขาท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีมูลคา 
เพิ่มยื่นใบขนสินคาและชําระภาษีมูลคาเพิ่มตอเจาพนักงานศุลกากร พรอมกับการ 
ชําระอากรขอเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
 

มาตรา ๘๓/๑๐ ในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิม 
(๑) สําหรับสินคาที่นําเขา ใหกรมศุลกากรเรียกเก็บเพื่อกรมสรรพากร 

และในกรณีของตกคางตามมาตรา ๗๘/๒ (๓) ใหกรมศุลกากรหักภาษีมูลคา เพิ่ม 
พรอมเบี้ยปรับเงินเพิ่ม เพื่อกรมสรรพากรตามหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนด 



   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    

(๒) สําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการที่ตองเสียภาษีสรรพสามิต 
ดวยใหกรมสรรพสามิตเรียกเก็บเพื่อกรมสรรพากร 
 

สวน ๘ 
เครดิตภาษีและการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม 

   
 

มาตรา ๘๔เครดิตภาษีที่เหลืออยูในแตละเดือนภาษีจากการ 
คํานวณภาษีตามมาตรา ๘๒/๓ ใหผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําไปชําระ 
ภาษีมูลคาเพิ่มได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดโดย 
พระราชกฤษฎีกา หรือมีสิทธิขอคืนพรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของ 
เดือนภาษีนั้นตามมาตรา ๘๓ หรือมาตรา ๘๓/๑ เวนแตในกรณีที่มีการยื่นแบบ 
รายการแสดงภาษีเพิ่มเติมเพราะการยื่นแบบแสดงรายการภาษีไมถูกตอง 
ครบถวนตามมาตรา ๘๓/๔ ก็ใหมีสิทธิขอคืนพรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการ 
ภาษีเพิ่มเติมนั้น 
 

มาตรา๘๔/๑ การขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการขายสินคาหรือ 
การใหบริการใหกระทําไดตามเงื่อนไขดังต  อไปนี้ 

(๑) การขายสินคาหรือการใหบริการในกรณีที่มีภาษีตองคืน แต 
ผูประกอบการจดทะเบียนมิไดขอคืนตามมาตรา ๘๔ ใหผูประกอบการจดทะเบียน 
มีสิทธิยื่นคํารองขอคืนภาษีภายในสามปนับแตวันพนกําหนดเวลายื่นแบบแสดง 
รายการภาษีสําหรับเดือนภาษีนั้น 

(๒) การขายสินคาหรือการใหบริการในกรณีอื่น ใหย่ืนคํารองของ 
คืนภายในสามปนับแตวันที่ไดชําระภาษี 

คํารองขอคืนภาษีใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
ในกรณีที่ผูขอคืนภาษีเปนผูประกอบการจดทะเบียน ใหย่ืนคํารองขอคืน 
ภาษี ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู และถาผูประกอบการ 
จดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหง ใหย่ืนคํารองขอคืนภาษีเปนรายสถาน 
ประกอบการ ท้ังน้ี เวนแตผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวไดรับอนุมัติจากอธิบดี 
ใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีรวมกันก็ใหยื่นคํารองของคืนภาษีรวมกัน  
ณ ที่วาการอําเภอทองที่ หรอื ณ สถานที่ที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๘๓ วรรคส่ี  
และในกรณีที่ผูขอคืนภาษีมิใชผูประกอบการจดทะเบียน ใหย่ืนคํารองขอคืน ณ  
ที่วาการอําเภอทองที่ที่ผูขอคืนมีภูมิลําเนา 
 

มาตรา ๘๔/๒ การขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการนําเขาในกรณ ี
ดังตอไปนี ้ใหกระทําไดตามเง่ือนไขดังนี ้ 

(๑) ในกรณีผูนําเขามีขอโตแยงตามกฎหมายวาดวยศุลกากรหรือเปน 



   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    

คดีในศาล การขอคืนภาษีใหกระทําภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย 
ขอโตแยงอากรขาเขาเปนหนังสือ หรือนับแตวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณ ี

(๒) ในกรณีผูนําเขาที่มิไดเปนผูประกอบการจดทะเบียนไดชําระภาษี 
มูลคาเพ่ิมแลว และตอมาไดสงสินคากลับออกไป การขอคืนภาษีใหเปนไปตาม 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราสวนเชนเดียวกับการคืนภาษีอากรขาเขา 
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากรท่ีกําหนดไวสําหรับขอคืนภาษีอากรขาเขา 
คํารองขอคืนภาษีตามมาตรานี ้ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
ในกรณีผูขอคืนภาษีเปนผูประกอบการจดทะเบียน ใหย่ืนคํารองขอคืน  
ณ ที่วาการอําเภอทองที่ตามที่กําหนดในมาตรา ๘๔/๑ วรรคสาม และในกรณี 
ผูขอคืนภาษีมิไดเปนผูประกอบการจดทะเบียนใหยื่นคํารองขอคืน ณ ดานศุลกากร 
ขาเขา 
 

มาตรา ๘๔/๓การขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม ใหผูไดรับคืนภาษีไดรับ 
ดอกเบี้ยตามหลักเกณฑตามมาตรา ๔ ทศ 
 

มาตรา ๘๔/๔* ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ 
เงื่อนไขใหผูเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรที่ซื้อสินคาจากผูประกอบการ 
จดทะเบียนเพื่อนําออกไปนอกราชอาณาจักรขอคืนภาษมูีลคาเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บ 
ไวแลวได 

*[มาตรา ๘๔/๔ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ 
(ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๔๑] 
 

สวน ๙ 
การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

   
 

มาตรา ๘๕ ผูประกอบการซึ่งจะเริ่มประกอบกิจการขายสินคาหรือ 
ใหบริการใหมีสิทธิย่ืนคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มกอนวันเริ่มประกอบกิจการ 
คําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบ 
ที่อธิบดีกําหนด และใหย่ืน ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู 
ถาผูประกอบการมีสถานประกอบการหลายแหง ใหย่ืนคําขอจดทะเบียน 
ภาษีมูลคาเพิ่ม ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญ 
ต้ังอยู 

การยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มและการออกใบทะเบียนภาษี 
มูลคาเพ่ิม ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนด และ 
ใหผูประกอบการดังกลาวเปนผูประกอบการจดทะเบียนนับแตวันที่ระบุไวใน 
ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 



   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    

มาตรา ๘๕/๑ ผูประกอบการซึ่งประกอบการกิจการขายสินคาหรือ 
ใหบริการตองยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 

(๑) สําหรับผูประกอบการซึง่ประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการ 
และมีมูลคาของฐานภาษีในการประกอบกจิการเกินมูลคาของฐานภาษีของกิจการ 
ขนาดยอมตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๘๑/๑ ใหย่ืนคําขอ 
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มภายในสามสิบวันนับแต 

 (ก) วันท่ีมูลคาของฐานภาษีในการประกอบกิจการเกินมูลคาของ 
ฐานภาษีของกิจการขนาดยอม สําหรับกรณีที่มีพระราชกฤษฏีกากําหนดมูลคาของ 
ฐานภาษีของกิจการขนาดยอมไวแลว หรอื 

 (ข) วันที่พระราชกฤษฏีกาใชบังคับ สําหรับกรณีที่มีการตรา 
พระราชกฤษฏีกากําหนดมูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอมขึ้นใหม หรอื 
มีการแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฏีกากําหนดมูลคาของฐานภาษีของกิจการ 
ขนาดยอมนอยกวาที่กําหนดไวกอน 

(๒) สําหรับผูประกอบการที่ไดแจงตออธิบดีเพื่อเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 
ตามมาตรา ๘๑/๓ ใหย่ืนคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่ไดแจงตออธิบดี 
ใหนํามาตรา ๘๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี มาใชบงัคับ 
 

มาตรา ๘๕/๒ ใหตัวแทนตามมาตรา ๘๒/๑ เปนผูมีหนาที่รับผิดชอบ 
ในการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มของผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรดวย 
 

มาตรา ๘๕/๓ ใหผูประกอบการดังตอไปนี้ไมตองจดทะเบียนภาษ ี
มูลคาเพ่ิม 

(๑) ผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักร และเขามาประกอบกิจการ 
ขายสินคาหรือใหบริการในราชอาณาจักรเปนครั้งคราว 

(๒) ผูประกอบการที่ใหบริการจากตางประเทศและไดมีการใช 
บริการนัน้ในราชอาณาจักร 

(๓) ผูประกอบการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนดเมื่อมีเหตุอันสมควร 
อธิบดีจะผอนผันใหผูประกอบการตาม (๑) หรอื (๓) ซึ่งการประกอบ 
กิจการของผูประกอบการดังกลาวมีลักษณะและวิธีการตามที่อธิบดีกําหนด มีสิทธิ 
ขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มเปนการชั่วคราวก็ได 

การยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มชั่วคราว และการออกใบทะเบียน 
ภาษีมูลคาเพิ่มชั่วคราวใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี 
กําหนด 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนด 
หลักเกณฑ และเงื่อนไขที่จะพิจารณากําหนดวา การเขามาประกอบกิจการขาย 



   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    

สินคาหรือใหบริการในราชอาณาจักรอยางใด เปนการเขามาประกอบกิจการ 
ขายสินคาหรือใหบริการในราชอาณาจักรเปนครั้งคราว 
 

มาตรา ๘๕/๔ ใหผูประกอบการจดทะเบียนแสดงใบทะเบียนภาษี 
มูลคาเพ่ิมไว ณ ที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายในสถานที่ประกอบการเปนรายสถาน 
ประกอบการ 
 

มาตรา ๘๕/๕ในกรณีที่ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูประกอบการจดทะเบียนยื่นคําขอรับใบแทน 
ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ณ สถานท่ีท่ีไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไวภายใน 
สิบหาวันนับแตวันที่ทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุด 

การยื่นคําขอและการออกใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ใหเปนไป 
ตามแบบหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนด 

ใบแทนและใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มใหเปนใบทะเบียนภาษี 
มูลคาเพ่ิม 

มาตรา ๘๕/๖ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ไดจดทะเบียน 
ภาษีมูลคาเพิ่มในสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ  
ประเภท กิจการ ประเภทสินคา หรือบริการ ใหผูประกอบการจดทะเบียน 
แจงการเปลี่ยนแปลงนั้น ณ สถานที่ที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไว ภายใน 
สิบหาวันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

การแจงการเปล่ียนแปลงรายการตามวรรคหนี่ง และการออก 
ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มที่เปลี่ยนแปลงรายการแลว ใหเปนไปตามแบบ  
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
 

มาตรา๘๕/๗ ผูประกอบการจดทะเบียนใดประสงคจะเปดสถาน 
ประกอบการเพิ่มเติม ใหผูประกอบการจดทะเบียนนั้นแจงการเปลี่ยนแปลง 
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ณ สถานที่ที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไว กอนวันเปด 
สถานประกอบการเพิ่มเติมไมนอยกวาสิบหาวัน เพื่อขอรับใบทะเบียนภาษี 
มูลคาเพิ่มสําหรับสถานประกอบการนั้น 

ในการปดสถานประกอบการบางแหง ใหผูประกอบการจดทะเบียน 
แจงการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ณ สถานที่ที่ไดจดทะเบียนภาษี 
มูลคาเพ่ิมไวภายในสิบหาวัน นับจากวันปดสถานประกอบการ 
ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่ปดสถานประกอบการ คืนใบทะเบียน 
ภาษีมูลคาเพิ่มของสถานประกอบการนั้น ณ สถานท่ีท่ีไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
ไวพรอมกับการแจงการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
ใหนํามาตรา ๘๕/๖ วรรคสอง มาใชบังคับ 



   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    

มาตรา ๘๕/๘ผูประกอบการจดทะเบียนใดประสงคจะยายสถาน 
ประกอบการ ใหผูประกอบการจดทะเบียนนั้นแจงการเปลี่ยนแปลงทะเบียน 
ภาษีมูลคาเพิ่ม ณ สถานที่ที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไวกอนวันยายสถาน 
ประกอบการไมนอยกวาสิบหาวัน 

ใหผูประกอบการจดทะบียนที่ยายสถานประกอบการแจงการเปดสถาน 
ประกอบการแหงใหม ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่สถานประกอบการแหงใหม 
ไมนอยกวาสิบหาวัน เพื่อขอรับใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับสถานประกอบการ 
แหงใหมน้ัน พรอมกับคืนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มของสถานประกอบการเดิม 
ใหนํามาตรา ๘๕/๖ วรรคสอง มาใชบังคับ 
 

มาตรา ๘๕/๙ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดลักษณะและเง่ือนไขของ 
สถานประกอบการที่ผูประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเปนการชั่วคราวเปนสถาน 
ประกอบการเฉพาะกิจได 

สถานประกอบการชั่วคราวทีมี่ลักษณะและเงื่อนไขเปนสถานประกอบ 
การเฉพาะกิจตามที่อธิบดีกําหนดไมใหถือวาเปนสถานประกอบการที่อยูในบังคับ 
ของมาตรา ๘๕/๖ มาตรา ๘๕/๗ และมาตรา ๘๕/๘ แตผูประกอบการจด 
ทะเบียนซึ่งจัดตั้งสถานประกอบการเฉพาะกิจจะตองทํารายงานและปฏิบัติตาม 
แบบหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด  
 

มาตรา ๘๕/๑๐ใหผูประกอบการจดทะเบียนดังตอไปนี้ มีสิทธิขอให 
อธิบดีสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มได  

(๑) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดมูลคาของฐานภาษีของกิจการ 
ขนาดยอมไวแลว ไดแก ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งกิจการของตนมีมูลคาของ 
ฐานภาษีต่ํากวามูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอมตามที่กําหนดไวในพระราช 
กฤษฎีกาเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามปกอนการขอถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

(๒) ในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกากําหนดมูลคาของ 
ฐานภาษีของกิจการขนาดยอมใหสูงขึ้นกวาที่กําหนดไวกอน ไดแก ผูประกอบการ 
จดทะเบียนซึ่งกิจการของตนมีมูลคาของฐานภาษีกอนการแกไขเพิ่มเติมพระราช 
กฤษฎีกา ต่ํากวามูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอมเปนเวลาติดตอกันไม 
นอยกวาสามป 

(๓) ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดแจงตออธิบดีเพื่อเสียภาษี 
มูลคาเพิ่มตามมาตรา ๘๑/๓ ไดแก ผูประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม 
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาระยะเวลาตามที่กําหนดในกฎกระทรวงโดยนับวันที่ 
ผูนั้นเริ่มเปนผูประกอบการขนาดยอมที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาตลอดระยะ 
เวลาดังกลาว 

(๔) ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งตองเสียภาษีตาม 



   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    

มาตรา ๘๒/๑๖ ซึ่งกิจการของตนมีมูลคาของฐานภาษีต่ํากวามูลคาของฐานภาษ ี
ของกิจการขนาดยอมตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาเปนเวลาติดตอกันไม 
นอยกวาระยะเวลาตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกอนการถอนทะเบียนภาษี 
มูลคาเพ่ิม 

การใชสิทธิขอใหอธิบดีส่ังถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามวรรคหนึ่ง 
ใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

กฎกระทรวงตาม (๓) จะกําหนดระยะเวลาใหแตกตางกันใน 
กิจการแตละประเภทก็ได แตระยะเวลาท่ีกําหนดจะตองไมนอยกวาสองป 
 

มาตรา ๘๕/๑๑กิจการใดที่ผูประกอบการไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
ไวแลว และมีมูลคาของฐานภาษีสูงกวามูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอม 
ตามที่ไดกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา๘๑/๑ แตตอมาไดมีการ 
แกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกากําหนดมูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอม 
สูงกวาท่ีกําหนดไวกอน ซ่ึงมีผลทําใหมูลคาของฐานภาษีของกิจการดังกลาวตํ่ากวา 
มูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอมที่กําหนดขึ้นใหม ใหการจดทะเบียนของ 
ผูประกอบการนั้นยังคงมีผลตอไป เวนแตผูประกอบการจดทะเบียนจะไดใชสิทธิ 
ตามมาตรา ๘๕/๑๐(๒) และ(๔) ขอใหอธิบดีส่ังถอนการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
 

มาตรา ๘๕/๑๒ผูประกอบการจดทะเบียนใดประสงคจะหยุดประกอบ 
กิจการชั่วคราวเปนเวลาติดตอกันเกินกวาสามสิบวัน ใหผูประกอบการจด 
ทะเบียนนั้นแจงการหยุดประกอบกิจการชั่วคราว ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่สถาน 
ประกอบการตั้งอยู ภายในสิบหาวันจากวันที่หยุดประกอบกิจการชั่วคราว 
 

มาตรา ๘๕/๑๓ผูประกอบการจดทะเบียนใดประสงคจะโอนกิจการ 
บางสวนหรือท้ังหมด ใหผูประกอบการจดทะเบียนนั้นแจงการโอนกิจการและการ 
เปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มถามีหรือแจงการโอนและแจงการ 
เลิกประกอบกิจการตามมาตรา ๘๕/๑๕ แลวแตกรณี ตามแบบที่อธิบดีกําหนด ณ  
สถานที่ที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไว กอนวันโอนกิจการไมนอยกวาสิบหาวัน 
ในกรณีที่ผูรับโอนกิจการเปนผูประกอบการจดทะเบียนใหผูรับโอนแจง 
การรับโอนกิจการและการเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มถามี ณ 
สถานที่ที่ผูรับโอนไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไวไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันรับ 
โอนกิจการ และในกรณีที่ผูรับโอนไมใชผูประกอบการจดทะเบียนใหผูรับโอนยื่น 
คําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันรับโอนกิจการ และ 
เมื่อไดย่ืนคําขอแลวใหผูรับโอนประกอบกิจการดังกลาวตอเนื่องไปพลางกอนได 
ใหนํามาตรา ๘๕/๑๕วรรคสอง มาใชบังคับในกรณีที่เปนการโอน 
กิจการทั้งหมด 



   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    

มาตรา ๘๕/๑๔ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งเปนนิติบุคคลใดประสงค 
จะควบเขากัน ใหผูประกอบการจดทะเบียนนั้นแจงการเลิกประกอบกิจการตาม 
มาตรา ๘๕/๑๕ ตามแบบที่อธิบดีกําหนด และใหนิติบุคคลใหมซ่ึงไดควบเขากันย่ืน 
คําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดจดทะเบียนนิติบุคคล 
ใหม 
 

มาตรา ๘๕/๑๕ผูประกอบการจดทะเบียนใดเลิกประกอบกิจการ  
ใหผูประกอบการจดทะเบียนนั้นแจงการเลิกกิจการตามแบบที่อธิบดีกําหนด  
ณ สถานท่ีท่ีไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไว ภายในสิบหาวันนับจากวันเลิกประกอบ 
กิจการ 

ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่เลิกกิจการคืนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
ณ สถานท่ีท่ีไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไว พรอมกับการแจงเลิกประกอบกิจการ 
 

มาตรา ๘๕/๑๖ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งเปนบุคคล 
ธรรมดาถึงแกความตายใหความเปนผูประกอบการจดทะเบียนของผุประกอบการ 
จดทะเบียนดังกลาวส้ินสุดลง และใหผูครอบครองทรัพยมรดกท่ีรับผิดชอบในการ 
ดําเนินกิจการของผูตายมีสิทธิประกอบกิจการตอไปไดอีกไมเกินหกสิบวันนับแต 
วันที่ผูประกอบการจดทะเบียนถึงแกความตาย แตตองแจงใหนายทะเบียนภาษี 
มูลคาเพิ่มทราบถึงความตายของผูประกอบการจดทะเบียนโดยเร็วที่สุด 

ในกรณีที่ผูครอบครองทรัพยมรดกที่รับผิดชอบในการดําเนินกิจการของ 
ผูตายใชสิทธิดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ใหผูครอบครองทรัพยมรดกดังกลาวมี 
สิทธิและความรับผิดในฐานะผูประกอบการจดทะเบียน และในกรณีที่มีเหตุอันควร 
ผูครอบครองทรัพยมรดกนั้น อาจขอใหอธิบดีส่ังขยายเวลาตามท่ีกําหนดไวใน 
วรรคหนึ่งได โดยแสดงเหตุผลความจําเปนตออธิบดี ใหอธิบดีมีอํานาจส่ังขยาย 
เวลาไดตามที่เห็นสมควร โดยจะกําหนดเงื่อนไขไวดวยก็ได 

ในกรณีที่ผูครอบครองทรัพยมรดกที่รับผิดชอบในการดําเนินกิจการของ 
ผูตายไมใชสิทธิดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหผูครอบครองทรัพยมรดกดังกลาว 
คืนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มของผูตาย ณ สถานท่ีท่ีไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูประกอบการจดทะเบียนถึงแกความตาย 

หากผูจัดการมรดกหรือทายาทประสงคจะประกอบกิจการของ 
ผูประกอบการจดทะเบียนที่ถึงแกความตายตอไป ใหผูจัดการมรดกหรือทายาทนั้น 
มีสิทธิขอโอนกิจการของผูประกอบจดทะเบียนไดตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการ  
และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนด และใหนํามาตรา ๘๕/๑๓ วรรคสอง มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม และเมื่ออธิบดีสั่งใหโอนกิจการแลว ใหสิทธิของผูครอบครอง  
ทรัพยมรดกตามมาตรานี้สิ้นสุดลง 
 



   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    

ใหผูจัดการมรดกหรือทายาทที่รับโอนกิจการ คืนใบทะเบียนภาษี 
มูลคาเพ่ิมของผูตาย ณ สถานที่ที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมกับการแจง 
เปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มหรือการยื่นคําขอจดทะเบียนภาษี 
มูลคาเพ่ิม แลวแตกรณ ีและในกรณีที่ผูครอบครองทรัพยมรดกที่รับผิดชอบ  
ในการดําเนินกิจการของผูตายไดใชสิทธิดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งแตเมื่อ 
พนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือระยะเวลาที่อธิบดีไดขยายใหตามวรรคสอง 
แลวไมมีผูจัดการมรดกหรือทายาทขอโอนกิจการของผูประกอบการจดทะเบียน 
ตามวรรคส่ี ใหผูครอบครองทรัพยมรดกที่รับผิดชอบในการดําเนินกิจการของ 
ผูประกอบการจดทะเบียนที่ถึงแกความตายคืนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ณ  
สถานที่ที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไวภายในสิบหาวันนับแตวันพนกําหนด 
ดังกลาว 
 

มาตรา ๘๕/๑๗ผูประกอบการจดทะเบียนใดกระทําผิดบทบัญญัติ 
ในหมวดน้ี อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มของผูประกอบ 
การจดทะเบียนนั้นได และใหแจงการเพิกถอนดังกลาวใหผูประกอบการทราบ 
เปนหนังสือ 

ใหผูประกอบการที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่งคืนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  
ณ สถานท่ีท่ีไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไว ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับแจงการ 
เพิกถอน 
 

มาตรา ๘๕/๑๘ในกรณีที่อธิบดีสั่งถอดทะเบียนตามมาตรา ๘๕/๑๐  
หรือในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการตามมาตรา ๘๕/๑๕  
หรือในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนถึงแกความตาย และผูครอบครอง  
ทรัพยมรดกที่รับผิดชอบในการดําเนินกิจการของผูตายไดใชสิทธิดําเนินกิจการ  
แตตอมาสิทธิดําเนินกิจการสิ้นสุดลงโดยไมมีผูจัดการมรดกหรือทายาทขอโอน 
กิจการของผูประกอบการจดทะเบียนที่ถึงแกความตายตามมาตรา ๘๕/๑๖ หรอื 
ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนถูกสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
ตามมาตรา ๘๕/๑๗ ใหผูประกอบการจดทะเบียนหรือผูครอบครองมรดกที่ 
รับผิดชอบในการดําเนินกิจการของผูตายดังกลาว แลวแตกรณ ียังคงรบัผิดใน 
ฐานะเปนผูประกอบการจดทะเบียนตอไปจนกวาอธิบดีจะสั่งขีดชื่อผูประกอบการ 
จดทะเบียนนั้นออกทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๘๕/๑๙ 
 

มาตรา ๘๕/๑๙ในกรณีดังตอไปนี้ใหอธิบดีสั่งขีดชื่อผูประกอบการ 
จดทะเบียนดังกลาวออกจากทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

(๑) เมื่ออธิบดีสั่งถอนทะเบียนตามมาตรา ๘๕/๑๐ 
(๒) เม่ือผูประกอบการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการตาม 



   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    

มาตรา ๘๕/๑๕ 
(๓) เม่ือผูประกอบการจดทะเบียนตายและไมมีผูจัดการมรดกหรือ 

ทายาทยื่นขอโอนกิจการของผูประกอบการจดทะเบียนที่ถึงแกความตายตาม 
มาตรา ๘๕/๑๖ 

(๔) เมื่ออธิบดีสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตาม 
มาตรา ๘๕/๑๗ 

ใหอธิบดีแจงคําสั่งขีดชื่อใหผูประกอบการจดทะเบียน ผูจัดมรดก  
ทายาท หรือผูครอบครองทรัพยมรดกทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา 
ใหผูประกอบการจดทะเบียนหรือผูครอบครองทรัพยมรดกที่ 
รับผิดชอบในการดําเนินกิจการของผูตายและไดใชสิทธิสิทธิดําเนินกิจการ 
ตามมาตรา ๘๕/๑๖ พนความรับผิดในฐานะผูประกอบการจดทะเบียนในวันท่ี 
อธิบดีมีคําสั่งขีดชื่ออกจากทะเบียน 

ถาผูประกอบการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ใหอธิบดีแจงการขีดชื่อออก 
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มนั้นตอนายทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายนั้น ๆ ภายใน 
สามสิบวัน และใหนายทะเบียนดังกลาวจดแจงการเพิกถอนการจดทะเบียนภาษ ี
มูลคาเพ่ิมไวในทะเบียนโดยไมชักชา 
 

สวน ๑๐ 
ใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหน้ี 

   
 

มาตรา ๘๖ภายใตบังคับมาตรา ๘๖/๑ มาตรา ๘๖/๒ และ 
มาตรา ๘๖/๘ ใหผูประกอบการจดทะเบียนจัดทําใบกํากับภาษีและสําเนาใบ 
กํากับภาษีสําหรับการ ขายสินคา หรือการใหบริการทุกครั้ง และตองจัดทําใน 
ทันทีที่มีความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น พรอมท้ังใหสงมอบใบกํากับ 
ภาษีนั้นแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ สวนสําเนาใบกํากับภาษีใหเก็บรักษาไว 
ตามมาตรา ๘๗/๓ 

ผูประกอบการที่ไดรับยกเวนการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มและได 
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มชั่วคราวตามมาตรา ๘๕/๓ จะออกใบกํากับภาษีไดตอ 
เมื่อเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนด 
ใบกํากับภาษีใหออกเปนรายสถานประกอบการ ท้ังน้ี เวนแตอธิบดี 
จะกําหนดเปนอยางอื่น 

การออกใบกํากับภาษีโดยตัวแทนในนามของผูประกอบการจดทะเบียน 
ใหเปนไปตามตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนด 
 

มาตรา ๘๖/๑หามมิใหผูประกอบการจดทะเบียนดังตอไปนี้ออก 



   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    

ใบกํากับภาษี 
(๑) ผูประกอบการจดทะเบียนที่อยูนอกราชอาณาจักร และไดให 

ตัวแทนของตนออกใบกํากับภาษีแทนตนตามมาตรา ๘๖/๒ 
(๒) ผูประกอบการจดทะเบียนที่ทรัพยสินถูกนําออกขายทอดตลาด 

หรือขายโดยวิธีอื่นโดยบุคคลอื่นตามมาตรา ๘๓/๕ 
(๓) ผูประกอบการจดทะเบียนตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  

ที่ออกตามมาตรา ๘๓/๖ (๓) 
 

มาตรา ๘๖/๒ผูประกอบการจดทะเบียนใดที่อยูนอกราชอาณาจักร  
และมีตัวแทนทําการแทนตน หากประสงคจะใหตัวของตนออกใบกํากับภาษีในนาม 
ของตน หากประสงคจะใหตัวแทนของตนออกใบกํากับภาษีใบกํากับภาษีในนาม 
ของตน ใหผูประกอบการจดทะเบียนนั้นยื่นคําคําขออนุมัติตออธิบดีตามระเบียบที่ 
อธิบดีกําหนด 

ใหตัวแทนท่ีผูประกอบการจดทะเบียนไดขอและไดรับอนุมัติแลว ออก 
ใบกํากับภาษีแทนผูประกอบจดทะเบียนไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือไขท่ี 
อธิบดีกําหนด และใหตัวแทนดังกลาวมีหนาที่รับผิดชอบเชนเดียวกับและรวมกับ 
ผูประกอบการจดทะเบียนในสวนที่เกี่ยวกับใบกํากับภาษี 
 

มาตรา ๘๖/๓ในการขายทอดตลาดตามมาตรา ๘๓/๕ ใหผูทอดตลาด 
ที่มิใชสวนราชการ ซึ่งขายทรัพยสินของผูประกอบการจดทะเบียนออกใบกํากับ 
ภาษีหรอืใบรับตามมาตรา ๑๐๕ แลวแตกรณี ในนามของผูประกอบการจดทะเบียน 
เจาของทรัพยสิน 
  

มาตรา ๘๖/๔ภายใตบังคับมาตรา ๘๖/๕ และมาตรา ๘๖/๖ 
ใบกํากับภาษีตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี ้

(๑) คําวา “ใบกํากับภาษี” ในท่ีท่ีเห็นไดเดนชัด 
(๒) ชื่อ ท่ีอยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีของผูประกอบการ 

จดทะเบียนที่ออกใบกํากับภาษีและในกรณีที่ตัวแทนเปนผูออกใบกํากับภาษีในนาม 
ของผูประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา ๘๖ วรรคส่ี หรือมาตรา ๘๖/๒ หรอื 
ผูทอดตลาดเปนผูออกใบกํากับภาษีในนามของผูประกอบการจดทะเบียนตาม 
มาตรา ๘๖/๓ ใหระบุชื่อ ท่ีอยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของตัวแทนนั้น 
ดวย 

(๓) ชื่อ ท่ีอยู ของผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ 
(๔) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเลม  

ถามี 
(๕) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคาหรือของบริการ 



   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    

(๖) จํานวนภาษีมูลคาเพิ่มท่ีคํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการ  
โดยใหแยกออกจากมูลคาของสินคาและหรือของบริการใหชัดแจง 

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

และใชตัวเลขไทยหรืออารบคิ เวนแตในกิจการบางประเภทที่มีความจําเปนตอง 
ทําเปนภาษาตางประเทศ หรือเปนหนวยเงินตราตางประเทศ ใหกระทําไดเมื่อ 
ไดรับอนุมัติจากอธิบดี 

ใบกํากับภาษีอาจออกรวมกันสําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการ 
หลายอยางก็ได เวนแตอธิบดีจะไดกําหนดใหการออกใบกํากับภาษีสําหรับสินคา 
หรือบริการบางอยางหรือหลายอยางตองกระทําแยกตางหาก โดยมิใหรวมไว 
ในใบกํากับภาษีเดียวกันกับรายการอื่น 
  

มาตรา ๘๖/๕ใบกํากับภาษีดังตอไปนี้ อธิบดีอาจกําหนดใหมี 
รายเปนอยางอ่ืนได 

(๑) ใบกํากับภาษีของสินคาหรือบริการเฉพาะอยางตามมาตรา ๗๙/๑ 
(๒) ใบกํากับภาษีของยาสูบตามมาตรา ๗๙/๕ หรือน้ํามันดิบและ 

ผลิตภัณฑน้ํามันตามมาตรา ๗๙/๖ 
(๓) ใบกํากับภาษีที่อธิบดีอนุมัติใหทําเปนภาษีตางประเทศหรือเปน 

หนวยเงินตราตางประเทศตามมาตรา ๘๖/๔ วรรคสอง 
(๔) ใบกํากับภาษีของสินคาหรือบริการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๘๖/๖เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูประกอบการจดทะเบียน 

ที่ประกอบกิจการขายสินคาในลักษณะขายปลีก หรือประกอบกิจการใหบริการใน 
ลักษณะบริการรายยอยแกบุคคลจํานวนมาก อธิบดีมีอํานาจกําหนดลักษณะและหรือ 
เงื่อนไขของการประกอบกิจการดังกลาวใหเปนกิจการคาปลีก และในกิจการคา 
ปลีกการแสดงราคาสินคาหรือราคาคาบริการจะตองเปนการแสดงราคาท่ีรวมภาษี 
มูลคาเพ่ิมไวแลว 

ผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการคาปลีก มีสิทธิออกใบกํากับ 
ภาษีอยางยอได แตตัวแทนของผูประกอบการจดทะเบียนจะออกใบกํากับภาษีอยาง 
ยอไมได 

ใบกํากับภาษีอยางยอตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้ 
(๑) คําวา “ใบกํากับภาษี” ในท่ีท่ีเห็นไดเดนชัด 
(๒) ชื่อ หรือช่ือยอ และเลขประจําผูเสียภาษีอากรของผูประกอบ 

การจดทะเบียน 
 



   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    

(๓) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเลม  
ถามี 

(๔) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคาหรือของ 
บริการ 

(๕) ราคาสินคาหรือราคาคาบริการ โดยตองมีขอความระบุชัดเจน 
วาไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มไวแลว 

(๖) วัน เดือน ป ที่ออกใบกํากับภาษ ี
(๗) ขอความอื่นที่อธิบดีกําหนด 
ชื่อ ชนิด หรือประเภทของสินคาตามวรรคหนึ่งจะออกเปนรหัสก็ได  

โดยผูประกอบการจดทะเบียนจะตองแจงรหัสใหอธิบดีทราบลวงหนาอยางนอย 
สิบหาวันกอนวันใชรหัสนั้น 

รายการในใบกํากับภาษีอยางยอใหทําเปนภาษาไทยเปนหนวยเงิน 
ตราไทย และใชตัวเลขไทยหรืออารบิค เวนแตในกิจการบางประเภทที่มีความ 
จําเปนตองทําเปนภาษาตางประเทศ ใหกระทําไดเม่ือไดรับอนุมัติจากอธิบดี 
ผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการคาปลีก ซ่ึงประสงคจะใช 
เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อการออกใบกํากับภาษีอยางยอ ใหย่ืนคําขออนุมัติตอ 
อธิบดี และการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินดังกลาวจะตองปฏิบัติตามระเบียบ 
วาดวยหลัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงิน 
ที่อธิบดีกําหนด 

ใหนํามาตรา ๘๖/๔ วรรคสาม มาใชบังคับในการออกใบกํากับภาษี 
ตามมาตรานี ้
 

มาตรา ๘๖/๗ผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการอยางอื่น 
ซึ่งมิใชเปนกิจการคาปลีก ซึ่งมีความประสงคจะออกใบกํากับภาษีอยางยอ และ 
หรือใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินตามที่กําหนดไวในมาตรา ๘๖/๖ จะขออนุมัติตอ 
อธิบดีพรอมกับแสดงเหตุผลและความจําเปนก็ได และในการอนุมัติจะกําหนด 
หลักเกณฑและเง่ือนไขใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได 
 

มาตรา ๘๖/๘เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการ 
จดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการรายยอย อธิบดีมีอํานาจ 
กําหนดลักษณะและเงื่อนไขของการประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการ 
รายยอยเพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ได 

ในการประกอบกิจการรายยอย ผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาว 
ไมจําตองออกใบกํากับภาษ ีสําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการที่มีมูลคา 
ครั้งหนึ่งไมเกินจํานวนเงินตามที่อธิบดีกําหนด แตจํานวนเงินดังกลาวจะตอง 
ไมเกินหนึ่งพันบาท ท้ังนี้ เวนแตผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการจะเรียกรองใหออก 



   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    

ใบกํากับภาษี และใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีจะให 
ผูประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินคาหรือใหบริการรายยอยปฏิบัติตามที่เห็น 
สมควร 
 

มาตรา ๘๖/๙ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดขายสินคาหรือ 
ใหบริการไปแลว แตตองคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มใหมเนื่องจากมูลคาของสินคาหรือ 
บริการมีจํานวนเพิ่มขึ้น เพราะเหตุการณตามที่ระบุไวในมาตรา ๘๒/๙ ออกใบ 
เพิ่มหนี้ใหกับผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการในเดือนภาษีที่มีเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น  
ก็ใหออกใบเพิ่มหนี้ใหกับผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการในเดือนภาษีถัดจากเดือนที่มี 
เหตุการณเกิดขึ้น 

ใบเพิ่มหนี้ตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้ 
(๑) คําวา “ใบเพิ่มหนี้” ในท่ีท่ีเห็นไดเดนชัด 
(๒) ชื่อ ท่ีอยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการ 

จดทะเบียนที่ออกใบเพิ่มหนี้ และในกรณีที่ตัวแทนเปนผูออกใบเพิ่มหนี้ในนามของ 
ผูประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา ๘๖ วรรคส่ี หรือมาตรา ๘๖/๒ ใบระบุชื่อ 
ท่ีอยู และเลขประตัวผูเสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นดวย 

(๓) ชื่อ ท่ีอยู ของผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ 
(๔) วัน เดือน ป ที่ออกใบเพิ่มหนี้ 
(๕) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีเดิมรวมทั้งหมายเลขลําดับของ 

เลมถามี มูลคาของสินคาหรือบริการที่แสดงที่แสดงไวในใบกํากับภาษีดังกลาว  
มูลคาที่ถูกตองของสินคาหรือบริการผลตางของจํานวนมูลคาทั้งสอง และจํานวน 
ภาษีที่เรียกเก็บเพิ่มสําหรับสวนตางนั้น 

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

ตามมาตรานี้เปนใบกํากับภาษี 
 

มาตรา ๘๖/๑๐ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดขายสินคาหรือ 
ใหบริการไปแลว แตตองคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มใหมเนื่องจากมูลคาของสินคาหรือ 
บริการมีจํานวนลดลง เพราะเหตุการณตามที่ระบุไวในมาตรา ๘๒/๑๐ ออกใบ 
ลดหนี้ใหกับผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการในเดือนภาษีที่เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น  
เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนไมสามารถออกใบลดหนี้ไดทันทีในเดือนภาษีที่มี 
เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น ก็ใหออกใบลดหนี้ใหกับผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการใน 
เดือนภาษีถัดจากเดือนที่มีเหตุการณเกิดขึ้น 

ใบลดหน้ีตองมีรายการอยางนอยดังตอไปน้ี 
(๑) คําวา “ใบลดหน้ี” ในที่ท่ีเห็นไดเดนชัด 



   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    

(๒) ชื่อ ท่ีอยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการ 
จดทะเบียนท่ีออกใบลดหน้ี และในกรณีท่ีตัวแทนเปนผูออกใบลดหนี้ในนามของ 
ผูประกอบอการจดทะเบียนตามมาตรา ๘๖ วรรคส่ีหรือมาตรา ๘๖/๒ ใหระบุชื่อ  
ท่ีอยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นดวย 

(๓) ชื่อ ท่ีอยู ของผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ 
(๔) วัน เดือน ป ที่ออกใบลดหนี้ 
(๕) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลําดับ 

ของเลมถามี มูลคาของสินคาหรือบริการที่แสดงไวในใบกํากับภาษีดังกลาว  
มูลคาที่ถูกตองของสินคาหรือบริการผลตางของจํานวนมูลคาทั้งสองและจํานวน 
ภาษีที่ใชคืนสําหรับสวนตางนั้น 

(๖) คําอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบลดหนี ้
(๗) ขอความอื่นที่อธิบดีกําหนด 
ใหนํามาตรา ๘๖/๔ วรรคสอง มาใชบังคับ และใหถือวาใบลดหนี้ 

ตามมาตรานี้เปนใบกํากับภาษี 
 

มาตรา ๘๖/๑๑ในกรณีที่มีการขีดชื่อผูประกอบการจดทะเบียนออก 
จากทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม เพราะผูประกอบการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ  
หรือเพราะอธิบดีสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มของผูประกอบการ 
จดทะเบียน อธิบดีจะอนุฐาตใหผูประกอบการนั้นออกใบกํากับภาษ ีใบเพิ่มหนี้  
หรือใบลดหนี้ตอไปเปนการชั่วคราวจนกวาจะหยุดประกอบกิจการก็ได แตผูรับ 
อนุญาตดังกลาวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
 

มาตรา ๘๖/๑๒ผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดจัดทําใบกํากับภาษี 
หรือใบเพ่ิมหน้ีหรือใบลดหน้ีแลว ตอมาหากไดรับการรองขอจากผูซื้อสินคาหรือ 
ผูรับบริการซึ่งทําใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรอืใบลดหนี้ สูญหาย ถูกทําลาย  
หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูประกอบการจดทะเบียนนั้นออกใบแทนใบกํากับภาษี  
ใบแทนใบเพิ่มหนี้ หรือใบแทนใบลดหนี ้ใหกับผูซื้อสินคาหรือชัดวาเปนใบแทน 
และออกเพื่อแทนใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ฉบับใด 
ใบแทนใบกํากับภาษ ีใบแทนใบเพิ่มหนี้ หรือใบแทนใบลดหนี้ ใหมี 
รายการเชนเดียวกับใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ แลวแตกรณี โดย 
ใหมีขอความระบุไวในที่ที่เห็นไดชัดวาเปนใบแทนและออกเพื่อแทนใบกํากับภาษี 
ใบเพิ่มหนี้ หรอืใบลดหนี้ 
 

มาตรา ๘๖/๑๓หามมิใหบุคคลซึ่งมิใชผูประกอบการจดทะเบียน 
หรือมิใชผูมีสิทธิออกใบกํากับภาษีไดตามหมวดนี้ ออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้  
หรอืใบลดหนี้ 



   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    

บุคคลใดออกใบกํากับภาษี ใบเพ่ิมหน้ี หรอืใบลดหนี้ โดยไมมีสิทธิ 
ที่จะออกตามกฎหมาย บุคคลนั้นตองรับผิดในภาษีมูลคาเพิ่มตามจํานวนที่ปรากฏ 
ในใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้นั้นเสมือนเปนผูประกอบการจดทะเบียน 
 

มาตรา ๘๖/๑๔ใบเสร็จรับเงินที่กรมสรรพากรออกใหสําหรับการ 
รับชําระภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา ๘๓/๖ หรือมาตรา ๘๓/๗ และใบเสร็จรับ 
เงินที่กรมศุลกากรหรือกรมสรรพสามิตออกใหในการเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม 
เพื่อกรมสรรพากรตามมาตรา ๘๓/๑๐ (๑) หรอื (๒) ใหถือเปนใบกํากับภาษี 
 

สวน ๑๑ 
การจัดทํารายการและการเกบ็รักษาหลักฐานและเอกสาร 

   
 

มาตรา ๘๗ภายใตบังคับมาตรา ๘๗/๑ และมาตรา ๘๗/๒ ให 
ผูประกอบการจดทะเบียนมีหนาที่จัดทํารายงานเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 
ดังตอไปนี้ 

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

ที่ประกอบกิจการขายสินคา 
ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนที่ตองเสียภาษีตามมาตรา ๘๒/๑๖  

ใหมีหนาท่ีจัดทํารายงานมูลคาของฐานภาษ ีและรายงานสินคาและวัตถุดิบ 
รายงานที่ตองจัดทําตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามแบบ 
ที่อธิบดีกําหนดและใหจัดทําเปนรายสถานประกอบการ 

วิธีลงรายการในรายงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ 
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดและการลงรายการใหลงภายในสามวันทําการนับแตวัน 
ที่ไดมาหรือจําหนายออกไปซึ่งสินคาหรือบริการนั้น ท้ังน้ี เวนแตในกรณีจําเปน 
อธิบดีจะกําหนดเปนอยางอื่นตามที่เห็นสมควรได 
 

มาตรา ๘๗/๑ในกรณีที่มีความจําเปนหรือเหมาะสม อธิบดีโดย 
อนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจใหผูประกอบการจดทะเบียนจัดทํารายงานแตกตางไป 
จากที่กําหนดในมาตรา ๘๗ ก็ได 
 

มาตรา ๘๗/๒ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดใหตัวแทนของผูประกอบการ 
จดทะเบียนจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการที่ตนทําการแทนไดตามที่เห็นสมควร  
แมวาตัวแทนนั้นจะมิไดเปนผูประกอบการจดทะเบียน 
การจัดทํารายงานของตัวแทนตามมาตรานี ้ใหเปนไปตามแบบ  



   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    

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
 

มาตรา ๘๗/๓ใหผูประกอบจดทะเบียนที่มีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการ 
ภาษีและชําระภาษี และผูท่ีมีหนาท่ีจัดทํารายงานตามบทบัญญัติในสวนนี ้เก็บและ 
รักษารายงานใบกํากับภาษ ีสําเนาใบกํากับภาษ ีพรอมทั้งเอกสารประกอบการ 
ลงรายการดังกลาว หรือเอกสารยื่นที่อธิบดีกําหนดไว ณ สถานประกอบการที่จัด 
ทํารายงานนั้น หรือสถานที่อื่นที่อธิบดีกําหนด เปนเวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันที่ 
ไดย่ืนแบบแสดงรายการภาษีหรือวันทํารายงานแลวแตกรณ ีเวนแต 

(๑) ในกรณีผูประกอบภาษีมูลคาเพิ่มชั่วคราวตามมาตรา ๘๕/๓ 
การเก็บรักษารายงานและเอกสารดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ  
และระยะที่อธิบดีกําหนด แตระยะเวลาดังกลาวตองไมเกินกวาหาป 

(๒) ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการให 
ผูประกอบกิจการจดทะเบียน หรือผูมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระ 
ภาษี หรือผูมีหนาท่ีตองจัดทํารายงาน เก็บและรักษารายงานและเอกสาร 
ดังกลาวขางตน ที่ตนมีหนาที่เก็บรักษาอยูในวันเลิกประกอบกิจการตอไปอีก 
สองป 

(๓) ในกรณีที่เห็นสมควร อธิบดีจะกําหนดใหผูประกอบการ 
จดทะเบียนเก็บและรักษาไวเกินหาปก็ได แตตองไมเกินเจ็ดป 

การเก็บใบกํากับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใชประกอบการ 
ลงรายงานภาษีซื้อตามมาตรา ๘๗ (๒) ใหจัดเก็บเรียงตามลําดับและตรง 
ตามรายงานในรายงานและเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี 
อธิบดีกําหนด 
 

สวน ๑๒ 
อํานาจเจาพนักงานประเมิน 

   
 

มาตรา ๘๘เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษีมูลคาเพิ่ม 
เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มตามหมวดนี้ ในเม่ือ 

(๑) ปรากฏแกเจาพนักงานประเมินวา ผูมีหนาท่ีเสียภาษีมิไดย่ืน 
แบบแสดงรายการภาษ ีแบบนําสงภาษี หรือแบบใบขนสินคา หรือแบบใบขนสินคา 
ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

(๒) ในกรณีเจาพนักงานประเมินมีหลักฐานแสดงวา ผูมีหนาท่ีเสีย 
ภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษี แบบนําสงภาษี หรือแบบใบขนสินคา โดยแสดง 
จํานวนภาษีที่ตองเสียต่ํากวาความเปนจริง 

(๓) ผูมีหนาท่ีเสียภาษีไมปฏิบัติตามหมายเรียกของเจาพนักงาน 



   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    

ประเมิน หรือไมยอมตอบคําถามของเจาพนักงานประเมินโดยไมมีเหตุผล 
อันควร 

(๔) ผูประกอบการไมสามารถแสดงใบกํากับภาษีในกรณีภาษีซื้อ  
หรือสําเนาใบกํากับภาษีในกรณีภาษีขาย พรอมทั้งหลักฐานอื่นเพื่อการคํานวณ 
ภาษีหรือการเครดิตภาษี 

(๕) ผูประกอบการไมเก็บสําเนาใบกํากับภาษีในกรณีภาษขีายและ 
หลักฐานตาง ๆ ประกอบการลงรายงานตามท่ีกฎหมายกําหนดไว หรอื 

(๖) ปรากฏแกเจาพนักงานประเมินวา ผูประกอบการซึ่งตองยื่น 
คําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๘๕/๑ มิไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
 

มาตรา ๘๘/๑เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษีมูลคาเพิ่ม 
เบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามหมวดนี้ ในเมื่อปรากฏวาบุคคลใดออกใบกํากับภาษี  
ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้โดยไมมีสิทธิที่จะออกตามกฎหมายตามมาตรา ๘๖/๑๓  
โดยใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษีมูลคาเพิ่มตามจํานวนท่ีปรากฏ 
ในใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้นั้นได 
 

มาตรา ๘๘/๒เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา ๘๘  
และมาตรา ๘๘/๑ เจาพนักงานประเมินมีอํานาจ 

(๑) จัดทํารายการลงใบแบบแสดงรายการภาษ ีแบบนําสงภาษี  
หรือแบบใบขนสินคาตามหลักฐานที่เห็นวาถูกตอง เมื่อผูหนาที่เสียภาษีมิไดย่ืนแบบ 
แสดงรายการภาษี แบบนําสงหรือแบบใบขนสินคา 

(๒) แกไขเพิ่มเติมรายการใบแบบแสดงรายการภาษ ีแบบนําสงภาษี  
หรือแบบใบขนสินคาเพื่อใหถูกตอง 

(๓) ประเมินภาษีในกรณีที่มีหลักฐานแสดงวา ผูประกอบการเสียภาษี 
หรือแสดงมูลคาของฐานภาษีต่ํากวาความเปนจริง 

(๔) กําหนดมูลคาที่ควรไดรับ โดยพิจารณาถึงฐานะความเปนอยูหรือ 
พฤติการณของผูประกอบการหรือสถิติการคาของผูประกอบการเองหรือของผู 
ประกอบการที่กระทํากิจการทํานองเดียวกัน หรือพิจารณาจากหลักเกณฑอยางอื่น 
อันอาจแสดงมูลคาท่ีไดรับไดโดยสมควร 

(๕) แกไขเปลี่ยนแปลงมูลคาของสินคาที่ซ้ือหรือของคาบริการจาก 
การรับบริการ แลวแตกรณี เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๘๘ (๓) (๔) หรอื (๕) 

(๖) ประเมินภาษีตามที่รูเห็นหรือพิจารณาวาถูกตอง เมื่อมีกรณีตาม 
มาตรา ๘๓ (๓) (๔) หรอื (๕) โดยไมจําตองปฏิบัติตาม (๑) ถึง (๔)  
ก็ได 

ในการใชอํานาจของพนักงานเจาพนักงานประเมินเม่ือมีกรณีตาม 
มาตรา ๘๘ (๖) ใหถือวาผูประกอบการซึ่งตองยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคา 



   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    

เพิ่มตามมาตรา ๘๕/๑ แตมิไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม มีความรับผิดในการ 
เสียภาษีเสมือนเปนผูประกอบการจดทะเบียน 
 

มาตรา ๘๘/๓เจาพนักงานประเมินมีอํานาจเขาไปในสถาน 
ประกอบการของผูประกอบการ ไมวาจะเปนผูประกอบการจดทะเบียนหรือไม  
หรือในสถานที่อื่นที่เกี่ยวของระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรอื 
ระหวางเวลาทําการของผูประกอบการ และทําการตรวจสอบเพื่อใหทราบวา 
ผูประกอบการไดปฏิบัติการโดยถูกตองตามบทบัญญัติในหมวดนี้หรือไม ในการนี้  
เจาพนักงานประเมินมีอํานาจสั่งผูประกอบการหรือบุคคลที่อยูในสถานที่นั้นให 
ปฏิบัติการเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  
อันควรแกเรื่องและมีอํานาจหนาท่ียึดเอกสารหลักฐานเหลานั้นมาตรวจสอบ 
ไตสวนได 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานประเมินแสดงบัตร 
ประจําตัว พรอมทั้งหนังสือหรือหลักฐานตอผูเกี่ยวของเมื่อเขาไปทําการ 
ตรวจสอบ 
 

มาตรา ๘๘/๔ในการดําเนินการของเจาพนักงานประเมินในสวนนี้ 
เจาพนักงานประเมินมีอํานาจออกหมายเรียกผูมีหนาที่เสียภาษ ีผูทําการแทน  
หรอืพยาน กับมีอํานาจส่ังบุคคลเลหานั้นใหนําบัญช ีเอกสาร หรือหลักฐานอื่น 
อันควรแกเรื่องมาตรวจสอบไตสวนไดหรือออกคําสั่งใหพยานตอบคําถามเปน 
หนังสือแตจะตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันไดรับหมายเรียก 
หรือไดรับคําสั่ง 
 

มาตรา ๘๘/๕เมื่อเจาพนักงานประเมินไดประเมินภาษีมูลคาเพิ่ม 
ตามมาตรา ๘๘หรือมาตรา ๘๘/๑ แลว ใหแจงการประเมินเปนหนังสือ 
ไปยังผูมีหนาท่ีเสียภาษี หรือบุคคลตามมาตรา ๘๘/๑ ในกรณีนี้เปนผูมีหนาที่ 
เสียภาษีหรือบุคคลตามมาตรา ๘๘/๑ จะใชสิทธิอุทธรณการประเมินตามบทบัญญัต ิ
ในสวน ๒ ของหมวด ๒ ลักษณะ ๒ ก็ได เวนแตในกรณีท่ีเจาพนักงานประเมิน 
ไดทําการประเมินเพราะตามมาตรา ๘๘ (๓) หามมิใหอุทธรณ 
 

มาตรา ๘๘/๖การประเมินของเจาพนักงานประเมิน ใหกระทําได 
ภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี ้

(๑) สําหรับผูประกอบการ 
 (ก) สองปนับแตวันสุดทายแหงกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ 

ภาษีหรือวันสุดทายแหงกําหนดเวลาที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลื่อนออกไป  
แลวแตวันใดจะเปนวันหลัง ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีไดย่ืนแบบแสดง 



   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    

รายการภาษีภายในกําหนดเวลาดังกลาว 
 (ข) สองปนับแตวันที่ผูมีหนาที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษ ี 

ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีหลังวันสุดทาย 
แหงกําหนดเวลาดังกลาวใน (ก) แตตองไมเกินสิบปนับแตวันสุดทายแหงกําหนด 
เวลายื่นแบบแสดงรายการภาษ ี

 (ค) สิบปนับแตวันสุดทายแหงกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ 
ภาษี ในกรณีที่ผูมีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมิไดยื่นแบบแสดงรายการภาษี 
หรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีโดยแสดงฐานภาษีต่ํากวามูลคาที่ไดรับหรือพึงไดรับ 
เปนจํานวนเกินกวารอยละย่ีสิบหาของฐานภาษีท่ีแสดงในแบบแสดงรายการภาษ ี

(๒) สําหรับผูนําเขาซึ่งมิใชผูประกอบการสองปนับแตวันยื่นใบขนสินคา  
เวนแตแตกรณีที่ผูนําเขามีขอโตแยงตามกฎหมายวาดวยศุลกากรหรือเปนคดีใน 
ศาลสองปนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยขอโตแยงอากรขาเขาเปนหนังสือหรือ 
นับแตวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดแลวแตกรณี 

(๓) สําหรับผูที่มีหนาที่นําสงภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๘๓/๕  
มาตรา ๘๓/๖ หรือมาตรา ๘๓/๗ สองปนับแตวันพนกําหนดเวลานําสงภาษี 
มูลคาเพ่ิม 

ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวาผูประกอบการ ผูนําเขา หรือผูมีหนาท่ี 
นําสงภาษีมูลคาเพิ่มแสดงรายการตามแบบแสดงรายการภาษ ีแบบใบขนสินคา  
หรือแบบนําสงภาษีไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไมสมบูรณ ใหเจาพนักงาน 
ประเมินโดยอนุมัติอธิบดีประเมินภาษีไดภายในกําหนดเวลาหาปนับแตกําหนด 
เวลาตาม (๑) (ก) (๒) และ (๓) แลวแตกรณี 
 

สวน ๑๓ 
เบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม 
   

 
มาตรา ๘๙ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษี หรือบุคคลตามมาตรา ๘๖/๑๓  

เสียเบี้ยปรับในกรณีและตามอัตราดังตอไปนี้ 
(๑) ประกอบกิจการโดยมิไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตาม 

มาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๕/๑ หรือประกอบกิจการเมื่อถูกสั่งเพิกถอนใบ 
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๘๕/๑๗ แลวใหเสียเบีย้ปรับอีกสองเทาของ 
เงินภาษีท่ีตองเสียในเดือนภาษี ตลอดระยะเวลาท่ีไมปฏิบติัตามบทบัญญัติดังกลาว  
หรือเปนเงินหนึ่งพันบาทตอเดือนภาษีแลวแตอยางใดจะมากกวา 

(๒) มิไดย่ืนแบบแสดงรายการภาษีหรือแบบนําสงภาษีภายในกําหนด 
เวลา ใหเสียเบี้ยปรับอีกสองเทาของเงินภาษีหรือนําสงในเดือนภาษี 
 



   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    

(๓) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือแบบนําสงภาษีไวไมถูกตองหรือ 
มีขอผิดพลาด อันเปนเหตุใหจํานวนภาษีท่ีตองเสียหรือนําสงในเดือนภาษีคลาด 
เปล่ียนไป ใหเสียเบ้ียปรับอีกหน่ึงเทาของเงินภาษีท่ีเสียคลาดเคล่ือนหรือท่ี 
นําสงคลาดเคล่ือน 

(๔) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไมถูกตองหรือมีขอผิดพลาดอันเปนเหตุ 
ใหจํานวนภาษีขาย หรือจํานวนภาษีซื้อในเดือนภาษีที่แสดงไวคลาดเคลื่อนไป  
ใหเสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของจํานวนภาษีขายที่แสดงไวขาดไปหรือจํานวนภาษี 
ซ้ือท่ีแสดงไวเกิน 

(๕) มิไดจัดทําใบกํากับภาษีและสงมอบใหแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ 
ตามที่กําหนดในสวน ๑๐ ใหเสียเบี้ยปรับอีกสองเทาของจํานวนภาษีตามใบกํากับ 
ภาษี 

(๖) ออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรอืใบลดหนี้ โดยไมมีสิทธิท่ีจะออก 
ตามกฎหมายตามมาตรา ๘๖/๑๓ ใหเสียเบี้ยปรับอีกสองเทาของจํานวนภาษีตาม 
ใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้นั้น 

(๗) นําใบกํากับภาษีปลอม ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนมาใชในการ 
คํานวณภาษีใหเสียเบี้ยปรับอีกสองเทาของจํานวนภาษีตามใบกํากับภาษีนั้น 
ในกรณีใบกํากับภาษีที่ผูไดรับประโยชนไมสามารถนําพิสูจนไดวา 
บุคคลใดเปนผูออกใบกํากับภาษ ีใหถือวาเปนใบกํากับภาษีปลอม 

(๘) มิไดเก็บสําเนาใบกํากับภาษีในกรณีภาษีขายไวตามที่กฎหมาย 
กําหนดใหเสียเบี้ยปรับอีกรอยละสองของจํานวนภาษีตามใบกํากับภาษี 

(๙) มิไดเก็บใบกํากับภาษีในกรณีภาษีซื้อที่ใชเครดิตภาษีในการ 
คํานวณภาษีไวตามที่กฎหมายกําหนด ใหเสียเบี้ยปรับอีกรอยละสองของจํานวน 
ภาษีที่นํามาเครดิตนั้น 

(๑๐) มิไดทํารายงานตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือรายงานอื่นตาม 
ที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๘๗/๑ หรือสินคาขาดจากรายงานสินคาและวัตถุดิบ  
ใหเสียเบ้ียปรับอีกสองเทาของเงินภาษี ซึ่งคํานวณจากฐานภาษีท่ีมิไดทํารายงาน  
หรือมิไดลงรายการในรายงานใหถูกตอง 

เบี้ยปรับตามมาตรานี้อาจงดหรือลดลงไดตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
โดยอนุมัติรัฐมนตรี 
 

มาตรา ๘๙/๑บุคคลใดไมชําระภาษีหรือนําสงภาษีใหครบถวน 
ภายในกําหนดเวลาตามบทบัญญัติในหมวดนี ้ใหเสียเงินเพ่ิมอีกรอยละ ๑.๕  
ตอเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ตองชําระหรือนําสงโดยไมรวมเบี้ยปรับ 

ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติใหขยายเวลาเสียภาษีตามที่กําหนดในมาตรา ๓  
อัฏฐ และไดมีการชําระภาษีหรือนําสงภาษีภายในกําหนดเวลาที่ขยายใหนั้น  



   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    

เงินเพ่ิมตามวรรคหน่ึงใหลดลงเหลือรอยละ ๐.๗๕ ตอเดือนหรือเศษของเดือน 
การคํานวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเริ่มนับเมื่อพน 
กําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือยื่นแบบนําสงภาษีตามสวน ๗ จนถึง 
วันชําระภาษีหรือนําสงภาษี แตเงินเพิ่มที่คํานวณไดมิใหเกินจํานวนภาษีที่ตอง 
ชําระหรือนําสง 
 

มาตรา ๘๙/๒เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีอากร เบี้ยปรับ 
และเงินเพิ่มตามหมวดนี้ใหถือเปนภาษีมูลคาเพิ่ม 
 

สวน ๑๔ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๙๐บุคคลดังตอไปน้ี ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุไว  

ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
(๑) ผูไมจัดสงสําเนาสัญญาหรือเอกสารตามมาตรา ๗๗/๔ (๒) 
(๒) ผูประกอบการจดทะเบียนไมย่ืนแบบแสดงรายการภาษีตาม 

มาตรา ๘๓ หรือมาตรา ๘๓/๑ 
(๓) ผูมีหนาที่เสียภาษีไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามมาตรา ๘๓/๒ 
(๔) ผูมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไมยื่นแบบแสดงรายการภาษี 

ตามมาตรา ๘๓/๓ 
(๕) ผูมีหนาที่นําสงภาษีมูลคาเพิ่มไมนําสงภาษีมูลคาเพิ่มตาม 

มาตรา ๘๓/๕ 
(๖) ผูนําเขาไมย่ืนใบขนสินคาตามมาตรา ๘๓/๘ หรือมาตรา ๘๓/๙ 
(๗) ผูประกอบการจดทะเบียนไมแจงการเปลี่ยนแปลงรายการ 

ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๘๕/๖ 
(๘) ผูประกอบการจดทะเบียนไมคืนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตาม 

มาตรา ๘๕/๗ วรรคสาม มาตรา ๘๕/๘ วรรคสอง มาตรา ๘๕/๑๕ วรรคสอง  
หรือมาตรา ๘๕/๑๗ วรรคสอง 

(๙) ผูประกอบการจดทะเบียนไมแจงการยายสถานประกอบการ 
ตามมาตรา ๘๕/๕ วรรคหนึ่ง 

(๑๐) ผูประกอบการจดทะเบียนไมแจงการหยุดประกอบกิจการ 
ชั่วคราวตามมาตรา ๘๕/๑๒ 

(๑๑) ผูครอบครองทรัพยมรดก ผูจัดการมรดก หรอืทายาทของ 
ผูประกอบการจดทะเบียนไมคืนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๘๕/๑๖  
วรรคสามหรือวรรคหา 



   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    

(๑๒) ผูประกอบการจดทะเบียนออกใบกํากับภาษ ีใบกํากับภาษี 
อยางยอ ใบเพิ่มหนี้ หรอืใบลดหนี้ โดยมีรายการในสวนท่ีเปนสาระสําคัญไม 
ครบถวนตามมาตรา ๘๖/๔ มาตรา ๘๖/๕ มาตรา ๘๖/๖ มาตรา ๘๖/๙  
มาตรา ๘๖/๑๐ หรือมาตรา ๘๖/๑๑ 

(๑๓) ผูประกอบการจดทะเบียนไมออกใบแทนใบกํากับภาษี ใบแทน 
ใบเพิ่มหนี้ หรือใบแทนใบลดหนี้ตามมาตรา ๘๖/๑๒ 

(๑๔) ผูประกอบการจดทะเบียนมีสินคาเกินจากรายงานสินคาและ 
วัตถุดิบตามมาตรา ๘๗ 

(๑๕) ผูประกอบการจดทะเบียนจัดทํารายงานโดยไมเปนไปตาม 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด ตามมาตรา ๘๗ หรือตามที่อธิบดี 
กําหนดตามมาตรา ๘๗ หรือตามที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๘๗/๑ 

(๑๖) ผูประกอบการจดทะเบียนจงใจไมเก็บและรักษาใบกํากับภาษี  
หรือสําเนาใบกํากับภาษี หรือเก็บรักษาเอกสารดังกลาวโดยไมเปนไปตาม 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดตามมาตรา ๘๗/๓  
 

มาตรา ๙๐/๑บุคคลดังตอไปน้ี ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ 
ที่ระบุไว ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

(๑) ตัวแทนละเลยไมดําเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนของ 
ผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรตามมาตรา ๘๕/๒ 

(๒) ผูประกอบการจดทะเบียนไมแสดงใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
ตามมาตรา ๘๕/๔ 

(๓) ผูประกอบการจดทะเบียนไมแจงการเปดสถานประกอบการ 
เพิ่มเติมหรือปดสถานประกอบการตามมาตรา ๘๕/๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 

(๔) ผูประกอบการจดทะเบยีนไมแจงการโอนกิจการบางสวนหรือ 
การรับโอนกิจการตามมาตรา ๘๕/๑๓ 

(๕) ผูประกอบการจดทะเบยีนไมแจงการเลิกหรือการโอนกิจการ 
ท้ังหมดตามมาตรา ๘๕/๑๓ หรือมาตรา ๘๕/๑๕ วรรคหนึ่ง 

(๖) ตัวแทนผูประกอบการจดทะเบียนที่อยูนอกราชอาณาจักรจัดทํา 
รายงานโดยไมเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตาม 
มาตรา ๘๗/๒ 
 

มาตรา ๙๐/๒ บุคคลดังตอไปนี ้ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ 
ระบุไว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท  
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

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



   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    

กิจการโดยไมจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๘๕/๑ มาตรา ๘๕/๑๓  
วรรคสอง หรือมาตรา ๘๕/๑๔  

(๓) ผูประกอบการจดทะเบียนไมจัดทําใบกํากับภาษีหรือสําเนา 
ใบกํากับภาษี หรือจัดทําแลวไมสงมอบใหผูซ้ือหรือผูรับบริการตามมาตรา ๘๖  
วรรคหนึ่ง หรือไมจัดทําใบกํากับภาษีหรือสําเนาใบกํากับภาษีและไมสงมอบให 
ผูซื้อหรือผูรับบริการตามที่ผูซื้อหรือผูรับบริการเรียกรองตามาตรา ๘๖/๘  
วรรคสอง 

(๔) ผูประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มชั่วคราวออกใบกํากับ 
ภาษีที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนดตามมาตรา ๘๖  
วรรคสอง 

(๕) ตัวแทนออกใบกํากับภาษีในนามของผูประกอบการจดทะเบียน 
ไมเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๘๖  
วรรคส่ี 

(๖) ผูประกอบการจดทะเบียนไมปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการใช 
เครื่องบันทึกการเก็บเงินตามมาตรา ๘๖/๖ วรรคหก 

(๗) ผูไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งของเจาพนักงานประเมิน 
ตามมาตรา ๘๘/๔ 
 

มาตรา ๙๐/๓บุคคลดังตอไปน้ี ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ 
ระบุไว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(๑) ตัวแทนผูประกอบการจดทะเบียนที่อยูนอกราชอาณาจักรออก 
ใบกํากบัภาษีโดยไมมีสิทธิตามมาตรา ๘๖/๒ วรรคสอง 

(๒) ผูประกอบการจดทะเบียนใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินโดยไมได 
รับอนุมัติตามมาตรา ๘๖/๖ วรรคหก หรือมาตรา ๘๖/๗ 

(๓) ผูประกอบการจดทะเบียนไมจัดทํารายงานตามมาตรา ๘๗  
หรือตามที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๘๗/๑ 

(๔) ตัวแทนผูประกอบการจดทะเบียนไมจัดทํารายงานตาม 
มาตรา ๘๗/๒ 

(๕) ผูขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกการปฏิบัติงานของ 
เจาพนักงานประเมินหรือขัดคําสั่งของเจาพนักงานประเมินตามมาตรา ๘๘/๓  
วรรคหนึ่ง 
  

มาตรา ๙๐/๔บุคคลดังตอไปนี ้ฝาฝนไมปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุไว  
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึง 
สองแสนบาท 



   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    

(๑) ผูประกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายาม 
หลีกเล่ียงภาษีมูลคาเพิ่ม ออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้โดยไมมี 
สิทธิท่ีจะออกเอกสารดังกลาวตามมาตรา ๘๖ วรรคสองหรือมาตรา ๘๖/๑ 

(๒) ตัวแทนผูประกอบการจดทะเบียนที่อยูนอกราชอาณาจักร โดย 
เจตนาหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงภาษีมูลคาเพ่ิม ออกใบกํากับภาษีโดยไม 
มีสิทธิตามมาตรา ๘๖/๒ วรรคหนึ่ง 

(๓) ผูออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหน้ีโดยไมมีสิทธิจะ 
ออกเอกสารดังกลาวตามมาตรา ๘๖/๑๓ 

(๔) ผูประกอบการจดทะเบยีนโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายาม 
หลีกเล่ียงภาษีมูลคาเพิ่มไมลงรายการหรือลงรายการเปนเท็จในรายงานตาม 
มาตรา ๘๗ หรือตามที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๘๗/๑ 

(๕) ผูประกอบการจดทะเบยีนโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายาม 
หลีกเล่ียงภาษีมูลคาเพิ่มไมออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรอืใบลดหนี้ หรอื 
ใบแทนเอกสารดังกลาว 

(๖) ผูประกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายาม 
หลีกเล่ียงภาษีมูลคาเพิ่มกระทําการใด ๆ โดยความเท็จ โดยฉอโกงหรืออุบาย 
หรือโดยวิธีการอื่นใดทํานองเดียวกัน 

(๗) ผูประกอบการโดยเจตนานําใบกํากับภาษีปลอมหรือใบกํากับภาษี 
ที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมายไปใชในการเครดิตภาษี 
 

มาตรา ๙๐/๕ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามหมวดนี้ 
เปนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับ 
โทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดน้ัน ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิได 
ยินยอมหรือมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น 
 

หมวด ๕* 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
   

 
มาตรา ๙๑ภาษีธุรกิจเฉพาะเปนภาษีอากรประเมิน 

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

ประโยชนใด ๆ อันมีมูลคาที่ไดรับหรือพึงไดรับไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร 
อันเนื่องมาจากการประกอบกิจการ 

(๒) “มูลคา” หมายความวาราคาตลาดของทรัพยสิน ของกิจการ 
ของคาตอบแทน หรือของประโยชนใด ๆ 



   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    

(๓) “ราคาตลาด” หมายความวาราคาท่ีซ้ือขายกันหรือท่ีคิดคา 
บริการกันตามความเปนจริงทั่วไปในขณะใดขณะหนึ่ง 

ในกรณีท่ีราคาตลาดมีหลายราคาหรือไมอาจทราบราคาตลาดไดแนนอน  
ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศใชเกณฑคํานวณเพื่อใหไดราคาตลาด 
เปนมูลคาของสินคาหรือบริการได 

 (๔) “ขาย” หมายความรวมถึงสัญญาจะขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน 
ให ใหเชาซื้อหรือจําหนายจายโอนไมวาจะมีประโยชนตอบแทนหรือไม 

ใหนําบทนิยามคําวา “บุคคล” “บุคคลธรรมดา” “คณะบุคคลที่มิใช 
นิติบุคคล” “นิติบุคคล” “ตัวแทน” “สถานประกอบการ” และ “เดือนภาษ”ี 
ตามมาตรา ๗๗/๑ มาใชบังคับ 
 

มาตรา ๙๑/๒ภายใตบังคับมาตรา ๙๑/๔ การประกอบกิจการ 
ดังตอไปนี้ในราชอาณาจักร ใหอยูในบังคับตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามบทบัญญัติ 
ในหมวดน้ี 

(๑) การธนาคารตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยหรือ 
กฎหมายเฉพาะ 

(๒) การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจเครดิต 
ฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย  
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 

*(๓) การรับประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต 
(๔) การรับจํานําตามกฎหมายวาดวยโรงรับจํานํา 
(๕) การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย เชน การ 

ใหกูยืมเงิน ค้ําประกัน แลกเปล่ียนเงินตรา ออก ซ้ือ หรือขายต๋ัวเงิน หรอื 
รับสงเงินไปตางประเทศดวยวิธีตาง ๆ 

(๖) การขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไร ไมวา 
อสังหาริมทรัพยนั้นจะไดมาโดยวิธีใดก็ตามทั้งนี ้เฉพาะที่เปนไปตามหลักเกณฑ  
วิธีการและเงื่อนไขตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

(๗) การขายหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทยในตลาดหลักทรัพย 

(๘) การประกอบกิจการอืน่ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
ในกรณีที่บุคคลอยูนอกราชอาณาจักรประกอบกิจการโดยผานสถาน 
ประกอบการหรือตัวแทนของตนที่อยูในราชอาณาจักร ใหถือวาประกอบกิจการ 
ในราชอาณาจักรตามมาตรานี้ 

ในกรณีที่มีปญหาวากิจการใดเปนกิจการตาม (๕) หรือไม อธิบดี 
จะเสนอใหคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรพิจารณากําหนดขอบเขตและเงื่อนไข 



   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    

ของการประกอบกิจการที่อยูภายใตบังคับตามมาตรานี้ก็ได และเมื่อคณะกรรมการ 
วินิจฉัยภาษีอากรไดวินิจฉัยแลว ใหประกาศคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย 
ภาษีอากรในราชกิจจานุเบกษา 

*[(๓) ของมาตรา ๙๑/๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข 
เพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๔๑] 
 

มาตรา ๙๑/๓ใหยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับกิจการดังตอไปนี้ 
(๑) กิจการของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคาร 

อาคารสงเคราะห และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(๒) กิจการของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(๓) กิจการของสหกรณออมทรัพย เฉพาะการใหกูยืมแกสมาชิกหรือ 

แกสหกรณออมทรัพยอื่น 
(๔) กิจการของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุน 

สํารองเล้ียงชีพ 
(๕) กิจการของการเคหะแหงชาต ิเฉพาะการขายหรือใหเชาซื้อ 

อสังหาริมทรัพย 
(๖) กิจการรับจํานําของกระทรวง ทบวง กรม และราชการสวน 

ทองถ่ิน 
(๗) กิจการอื่นตามมาตรา ๙๑/๒ ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๙๑/๔กิจการเฉพาะอยางของกิจการตามที่กําหนดไวใน 

มาตรา ๙๑/๒ ดังตอไปนี้ ใหเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามหมวด ๔ 
 

(๑) กิจการเฉพาะอยางที่มิใชกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการ 
ตามมาตรา ๙๑/๒ 

(๒) กิจการเฉพาะอยางที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการตาม 
มาตรา ๙๑/๒ ซึ่งพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนกิจการที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม 

ในกรณีที่มีปญหาวากิจการใดเปนกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ 
กิจการตามมาตรา ๙๑/๒ หรือไม อธิบดีจะเสนอใหคณะกรรมการวินิจฉัยภาษ ี
อากรพิจารณากําหนดขอบเขตและเงื่อนไขของการประกอบกิจการก็ได และ 
เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรไดวินิจฉัยแลว ใหประกาศคําวินิจฉัยของ 
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๙๑/๕ฐานภาษีสําหรับการประกอบกิจการตามบทบัญญัติ 
ในหมวดนี้ไดแกรายรับดังตอไปนี้ ที่ผูมีหนาที่เสียภาษีไดรับหรือพึงไดรับ 
เนื่องจากการประกอบกิจการ 



   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    

(๑) สําหรับกิจการธนาคาร ตามมาตรา ๙๑/๒ (๑) รายรับจาก 
การประกอบกิจการ คือ 

 (ก) ดอกเบี้ย สวนลด คาธรรมเนียม คาบริการ หรือกําไร 
กอนหักรายจายใด ๆ จากการซื้อหรือขายหรือท่ีไดจากตั๋วเงิน หรือตราสาร 
แสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ และ 

 (ข) กําไรกอนหักรายจายใด ๆ จากการแลกเปลี่ยนหรือ 
ซื้อขายเงินตรา การออกตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ หรอื 
การสงเงินไปตางประเทศ 

(๒) สําหรับกิจการธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิต 
ฟองซิเอร ตามมาตรา ๙๑/๒ (๒) รายรับจากการประกอบกิจการ คือ 

 (ก) รายรับตาม (๑) (ก) และ 
 (ข) รายรับตาม (๑) (ข) 

*(๓) สําหรับกิจการรับประกันชีวิตตามมาตรา ๙๑/๒ (๓) รายรับจาก 
การประกอบกิจการ ไดแก ดอกเบี้ย คาธรรมเนียม หรือคาบริการ  

(๔) สําหรับกิจการโรงรับจํานําตามมาตรา ๙๑/๒ (๔) รายรับจาก 
การประกอบกิจการ คือ  

(ก) ดอกเบี้ย คาธรรมเนียม และ 
(ข) เงิน ทรัพยสิน คาตอบแทน หรอืประโยชนใด ๆ อันมี 

มูลคาที่ไดรับหรือพึงไดรับจากการขายของที่จํานําหลุดเปนสิทธิ 
(๕) สําหรับกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย ตามมาตรา ๙๑/๒(๕) 

รายรับจากการประกอบกิจการ คือ 
(ก) รายรับตาม (๑) (ก) และ 
 (ข) รายรับตาม (๑) (ข) 

(๖) สําหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไร 
ตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) รายรับจากการประกอบกิจการ คือ รายรับกอน 
หักรายจายใด ๆ ท้ังส้ิน 

(๗) สําหรับกิจการขายหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทยในตลาดหลักทรัพยตามมาตรา ๙๑/๒ (๗) รายรับจากการ 
ประกอบกิจการ คือ รายรับกอนหักรายจายใด ๆ ท้ังส้ิน 

(๘) สําหรับกิจการอื่นตามมาตรา ๙๑/๒ (๘) รายรับจากการ 
ประกอบกิจการ ใหเปนไปตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๑/๖อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะมีดังตอไปนี้ 
(๑) รอยละ ๐.๑ สําหรับรายรับตามมาตรา ๙๑/๕ (๗) 
(๒) รอยละ ๒.๕ สําหรับรายรับตามมาตรา ๙๑/๕ (๓) (ก) 



   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    

และมาตรา ๙๑/๕ (๔) 
(๓) รอยละ ๓.๐ สําหรับรายรับตามมาตรา ๙๑/๕ นอกจากกรณ ี

ตาม (๑) และ (๒) 
 

มาตรา ๙๑/๗ใหบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่อยูภายใตบังคับของ 
หมวดนี้ มีหนาที่เสียภาษีตามบทบัญญัติในหมวดนี้ 

ในกรณีผูประกอบกิจการอยูนอกราชอาณาจักร ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบ 
ในการประกอบกิจการ รวมตลอดถึงลูกจาง ตัวแทนหรือผูทําการแทน ซ่ึงมี 
อํานาจในการจัดการแทนโดยตรงหรือโดยปริยายท่ีอยูในราชอาณาจักร เปน 
ผูมีหนาที่เสียภาษีรวมกับบุคคลตามวรรคหนึ่ง 
 

มาตรา ๙๑/๘ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เสียภาษีโดย 
คํานวณจากฐานภาษีตามมาตรา ๙๑/๕ ในเดือนภาษีของผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจ 
เฉพาะตามอัตราภาษีที่กําหนดไวตามมาตรา ๙๑/๖ แตผูมีหนาท่ีเสียภาษีมีสิทธิ 
อุทธรณการประเมินภาษีตามบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณในสวน ๒ หมวด ๒  
ลักษณะ ๒ 

การคํานวณรายรับตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามวิธีการ หลักเกณฑ 
และการปฏิบัติทางบัญชีและเพื่อประโยชนในการคํานวณรายรับ เม่ือไดเลือก 
ปฏิบัติเปนอยางใดแลวใหถือปฏิบัติเปนอยางเดียวกันตลอดไป เวนแตจะไดรับ 
อนุมัติจากอธิบดีใหเปล่ียนแปลงได 

*ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิใหใชบังคับแกผูมีหนาที่เสียภาษี 
ธุรกิจเฉพาะสําหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไรตาม 
มาตรา ๙๑/๒ (๖) และใหผูมีหนาที่เสียภาษีกรณีดังกลาว เสียภาษีโดยคํานวณ 
จากฐานภาษีตามมาตรา ๙๑/๕ (๖) ในขณะที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยนั้น ตามอัตราภาษีที่กําหนดไวในมาตรา ๙๑/๖ รวมท้ัง 
มีสิทธิอุทธรณการประเมินภาษีตามบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณในสวน ๒ หมวด ๒ 
ลักษณะ ๒ 

*[วรรคสาม ของมาตรา ๙๑/๘ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไข 
เพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๓๔ ) พ.ศ. ๒๕๔๑] 
 

มาตรา ๙๑/๙ในกรณีกิจการขายหลักทรัพยตามมาตรา ๙๑/๒ (๗) 
ใหสมาชิกที่เปนตัวแทนของผูขายหักภาษีธุรกิจเฉพาะจากเงินที่ขาย และย่ืนแบบ 
แสดงรายการภาษีและชําระภาษีตามมาตรา ๙๑/๑๐ แทนผูขายในนามของตนเอง  
โดยผูขายไมตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีอีก และใหถือวาสมาชิกเปนผูมีหนาที่ 
เสียภาษีธุรกิจเฉพาะในกรณีนี้ดวย 
 



   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    

มาตรา ๙๑/๑๐ใหผูมีหนาที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีตาม 
แบบที่อธิบดีกําหนด โดยใหย่ืนเปนรายเดือนภาษี พรอมกับชําระภาษีถาม ีไมวา 
ผูมีหนาที่เสียภาษีจะมีรายรับในเดือนภาษีหรือไมก็ตาม 
การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและการชําระภาษีสําหรับเดือนภาษีใด 
ใหย่ืนภายในวันท่ีสิบหาของเดือนถัดไป เวนแตอธิบดีจะกําหนดเปนอยางอื่น 
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชําระภาษี ใหย่ืน ณ ที่วาการ 
อําเภอทองที่ที่สถานประกอบการตั้งอยูทั้งนี้ เวนแตอธิบดีจะกําหนดเปน 
อยางอ่ืน 

ถามีผูมีหนาท่ีเสียภาษีมีสถานประกอบการหลายแหง การยื่นแบบ 
แสดงรายการภาษีและการชําระภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหแยกยื่นเปนราย 
สถานประกอบการทั้งนี ้เวนแตผูมีหนาท่ีเสียภาษีจะยื่นคํารองตออธิบดี 
ขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีรวมกัน ณ ที่วาการอําเภอทองที่แหงใดแหงหนึ่ง 
หรอื ณ สถานที่ที่อธิบดีกําหนดตามวรรคสามก็ได และเมื่ออธิบดีพิจารณา 
เห็นสมควรจะอนุมัติก็ได 

*ความในวรรคหนึ่งถึงวรรคสี่มิใหใชบังคับแกการยื่นแบบแสดงรายการ 
ภาษีและการชําระภาษีของผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับกิจการขายอสังหา 
ริมทรัพยเปนทางการคาหรือหากําไรตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) และใหผูมีหนาท่ี 
เสียภาษีกรณีดังกลาวยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีกําหนดในขณะ 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย พรอมกับชําระภาษีตอ 
พนักงานเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น 
 

*ในการชําระภาษีคามวรรคหา ใหกรมที่ดินเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ 
เพื่อกรมสรรพสามิต และหามพนักงานเจาหนาท่ีลงนามรับรู ยอมใหทําหรือบนัทึก 
ไวจนกวาจะไดรับเงินภาษีที่ตองชําระใหครบถวนถูกตองแลว 

*ภาษีที่ใหชําระแลวตามวรรคหา ใหสงเปนรายไดแผนดินตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีกําหนด 

*[วรรคหา วรรคหก และวรรคเจ็ด ของมาตรา ๙๑/๑๐ เพิ่มความ 
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับท่ี ๓๔ ) พ.ศ. ๒๕๔๑] 
 

มาตรา ๙๑/๑๑การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ ใหกระทําไดตาม 
เงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีมีสิทธิย่ืนคํารองขอคืนภาษีภายในสามป 
นับแตวันพนกําหนดเวลาย่ืนแบบแสดงรายการภาษ ี

(๒) คํารองขอคืนภาษีใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด และใหย่ืน 
ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู เวนแตในกรณีที่ผูมีหนาที่ 
เสียภาษีไดรับอนุมัติจากอธิบดีใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีรวมกัน ณ ที่วาการ 



   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    

อําเภอทองท่ีแหงใดแหงหน่ึงหรือ ณ สถานที่อื่นตามมาตรา ๙๑/๑๐ วรรคส่ี 
ก็ใหย่ืนคํารองขอคืนภาษี ณ ท่ีแหงน้ัน 
 

มาตรา ๙๑/๑๒บุคคลซึ่งประกอบกิจการที่อยูในบังคับตองเสีย 
ภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๒ โดยกิจการนั้นไมไดรับยกเวนตาม 
มาตรา ๙๑/๓ และผูประกอบกิจการไมไดรับยกเวนการจดทะเบียนภาษีธุรกิจ 
เฉพาะตามมาตรา ๙๑/๑๓ ตองจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยใหย่ืนคํา 
ขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะภายในสามสิบวันนับแตวันเริ่มประกอบกิจการ 
คําขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม 
แบบที่อธิบดีกําหนด และใหย่ืน ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่สถานประกอบการ 
ต้ังอยู 

ถาผูกระทํากิจการมีสถานประกอบการหลายแหง ใหย่ืนคําขอ 
จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่สถานประกอบการ 
ท่ีเปนสํานักงานใหญต้ังอยู 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอจดทะเบียนภาษี 
ธุรกิจเฉพาะ และการออกใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ใหเปนไปตามท่ี 
อธิบดีกําหนด 

ในกรณีผูประกอบการนอกราชอาณาจักร ใหบุคคลซ่ึงเปนตัวแทน 
ของผูประกอบการดังกลาวเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนภาษ ี
ธุรกิจเฉพาะของผูประกอบกิจการที่อยูนอกราชอาณาจักรดวย 
 

มาตรา ๙๑/๑๓ผูประกอบกิจการดังตอไปนี้ไมตองจดทะเบียน 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

(๑) ผูประกอบกิจการขายหลักทรัพยตามมาตรา ๙๑/๒ (๗) 
(๒) ผูประกอบกิจการที่ประกอบกิจการเปนการชั่วคราว 
(๓) ผูประกอบกิจการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนดเมื่อมีเหตุ 

อันสมควร 
ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไขท่ีจะพิจารณากําหนด 

วาการประกอบกิจการในลักษณะใดเปนการประกอบกิจการชั่วคราวตาม (๒) 
 

มาตรา ๙๑/๑๔ใหผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีหนาท่ีทํา 
รายงานแสดงรายรับกอนหักรายจายที่ตองเสียภาษี และรายรับท่ีไมตองรวม 
คํานวณเพื่อเสียภาษี 

รายงานที่ตองจัดทําตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด  
และใหจัดทําเปนรายสถานประกอบการ 
 



   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    

วิธีลงรายการในรายงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ 
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด และการลงรายการในรายงานใหลงภายในสามวัน 
ทําการนับแตวันท่ีมีรายรับท้ังนี ้เวนแตในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรสําหรับการ 
ประกอบกิจการบางประเภทหรือในกรณีจําเปนเฉพาะราย อธิบดีจะกําหนดเปน 
อยางอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได 
 

มาตรา ๙๑/๑๕เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษี  
เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มตามหมวดนี้ ในเม่ือ 

(๑) ปรากฏแกเจาพนักงานประเมินวาผูมีหนาที่เสียภาษีมิไดยื่นแบบ 
แสดงรายการภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

(๒) ในกรณีเจาพนักงานประเมินมีหลักฐานแสดงวา ผูมีหนาท่ีเสีย 
ภาษียื่นแบบแสดงรายการไมถูกตอง หรือมีขอผิดพลาดทําใหจํานวนภาษีท่ี 
ตองเสียคลาดเคล่ือนไป หรอื 

(๓) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือผูมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการแทนผูประกอบ 
กิจการไมปฏิบัติตามหมายเรียกของเจาพนักงานประเมิน หรือไมยอมตอบคําถาม 
ของเจาพนักงานประเมินโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือไมสามารถแสดงหลักฐาน 
เพื่อการคํานวณภาษี 
 

มาตรา ๙๑/๑๖เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา ๙๑/๑๕ 
เจาพนักงานประเมินมีอํานาจ 

(๑) จัดทํารายการลงในแบบแสดงรายการตามหลักฐานที่เห็นวา 
ถูกตอง เม่ือผูประกอบกิจการมิไดยื่นแบบแสดงรายการ 

(๒) แกไขเพิ่มเติมรายการในแบบแสดงรายการหรือในเอกสารอื่น 
ประกอบแบบแสดงรายการเพื่อใหถูกตอง 

(๓) กําหนดราคาขายสินคาโดยเทียบเคียงกับราคาขายในวันดียวกัน 
หรือใกลเคียงกันของสินคาประเภทหรือชนิดเดียวกันตามราคาตลาดที่อาจ 
เทียบเคียงกันได 

(๔) กําหนดดอกเบี้ย สวนลด คาธรรมเนียม คาบริการ กําไรกอน 
หักรายจายใด ๆ จากการซื้อหรือขายตั๋วเงินหรือแลกเปล่ียนหรือซื้อขายเงินตรา  
การออกตั๋วเงิน หรือการสงเงินไปตางประเทศตามราคาตลาดที่อาจเทียบเคียงได 

(๕) กําหนดรายรับซึ่งผูประกอบกิจการควรไดรับ เพราะผูประกอบ 
กิจการกับผูซื้อมีการควบคุมหรือความสัมพันธกันในดานทุนหรือดานการจัดการ 

(๖) กําหนดดอกเบี้ย ราคาทรัพยสิน หรือคาบริการตามราคาตลาด 
ในวันใหกูยืมเงิน วันที่โอน หรือใหบริการ ในกรณีที่การใหกูยืมเงิน การโอน 
ทรัพยสิน หรือการใหบริการนั้นไมมีดอกเบี้ย คาตอบแทน หรือคาบริการหรือ 
มีดอกเบี้ย คาตอบแทน หรือคาบริการต่ํากวาราคาตลาดโดยไมมีเหตุอันสมควร 



   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    

(๗) กําหนดรายรับโดยพิจารณาถึงฐานะความเปนอยูหรือพฤติการณ 
ของผูประกอบกิจการ หรือสถิติการคาของผูประกอบกิจการเองหรือของผูประกอบ 
กิจการอื่นที่กระทํากิจการทํานองเดียวกัน หรือพิจารณาจากหลักเกณฑอยางอื่น 
อันอาจแสดงรายรับไดโดยสมควร 

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

มาตรา ๙๑/๑๗ภาษีตามหมวดนี้ ถาในเดือนภาษีใดมีจํานวนไมถึง 
หนึ่งรอยบาทเปนอันไมตองเสียสําหรับเดือนภาษีนั้น 
 

มาตรา ๙๑/๑๘บุคคลใดประกอบกิจการที่อยูภายใตบังคับตอง 
เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ประกอบกิจการโดยไมจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะตาม 
มาตรา ๙๑/๑๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท  
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

บุคคลตามมาตรา ๙๑/๑๒ วรรคหา ละเลยไมดําเนินการเกี่ยวกับ 
การจดทะเบียนของผูประกอบกิจการที่อยูนอกราชอาณาจกัร ตองระวางโทษ 
เชนเดียวกับวรรคหนึ่ง 
 

มาตรา ๙๑/๑๙ผูมีหนาท่ีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะผูใด ไมจัดทํา 
รายงานตามมาตรา ๙๑/๑๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ 
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

มาตรา ๙๑/๒๐ผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะผูใด จัดทํารายงาน 
โดยไมเปนไปตามแบบหรือไมจัดทําเปนรายสถานประกอบการ หรอืลงรายการ 
ในรายงานไมเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดตาม 
มาตรา ๙๑/๑๔ วรรคสองหรือวรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 

มาตรา ๙๑/๒๑ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๔ ดังตอไปนี้ มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม 

(๑) สวน ๗ การยื่นแบบและการชําระภาษี มาตรา ๘๓/๒ และ 
มาตรา ๘๓/๓ 

(๒) สวน ๘ เครดิตภาษีและการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม มาตรา ๘๔/๓ 
(๓) สวน ๙ การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 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 
 



   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    

(๔) สวน ๑๑ การจัดทํารายงาน และการเก็บรักษาหลักฐานและ 
เอกสาร มาตรา ๘๗/๓ 

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

(๖) สวน ๑๓ เบี้ยปรับ - เงินเพ่ิม ทุกมาตรา 
(๗) สวน ๑๔ บทกําหนดโทษที่เกี่ยวของกับบทบัญญัติมาตราดังกลาว 

ขางตน รวมทั้งมาตรา ๙๐/๕ 
*[ความในหมวด ๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓๐) 

พ.ศ. ๒๕๓๔] 
 

หมวด ๖ 
อากรแสตมป 

   
 

มาตรา ๑๐๓ในหมวดน้ี เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น 
“ตราสาร” หมายความวาเอกสารท่ีตองเสียอากรตามหมวดนี ้
“กระดาษ” หมายความตลอดถึงแผนหนังฟอกหรือส่ิงอื่น ๆ ซึ่งใช 

เขียนตราสาร 
“แสตมป”* หมายความวาแสตมปปดทับหรือแสตมปดุนบนกระดาษ 

และแสตมปดุนบนกระดาษนี ้ใหหมายความรวมถึงแสตมปพิมพทับบนกระดาษดวย 
ท้ังน้ี ตามที่กําหนดลักษณะโดยกฎกระทรวง 

*[บทนิยามนี้แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔] 
“กระทํา” เมื่อใชเกี่ยวกับตราสาร หมายความวาการลงลายมือชื่อ 

ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
“ปดแสตมป” หมายความวาการปดแสตมปทับกระดาษหรือการ 

มีแสตมปดุนบนกระดาษ 
“ขีดฆา”* หมายความวาการกระทําเพื่อมิใหใชแสตมปไดอีก โดย 

ในกรณีแสตมปปดทับไดลงลายมือชื่อ หรือลงช่ือหางรานบนแสตมป หรือขีดเสน 
ครอมฆาแสตมปที่ปดทับกระดาษ และลงวัน เดือน ปที่กระทําสิ่งเหลานี้ดวย  
ในกรณีแสตมปดุนไดเขียนบนตราสารหรือย่ืนตราสาร ใหพนักงานเจาหนาท่ี 
ประทับแสตมปดุนใหแสตมปดุนปรากฏอยูในดานหนาของตราสารนั้น 

*[บทนิยามนี้แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช 
๒๔๘๓] 

“ปดแสตมปบริบูรณ”* หมายความวา 
(๑) ในกรณีแสตมปปดทับ คือ การไดเสียอากรโดยปดแสตมป 

ทับกระดาษกอนกระทําหรือในทันทีที่ทําตราสารเปนราคาไมนอยกวาอากรที่ตอง 



   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    

เสียและไดขีดฆาแสตมปน้ันแลว หรอื 
(๒) ในกรณีแสตมปดุน คือ การไดเสียอากรโดยใชกระดาษมี 

แสตมปดุนเปนราคาไมนอยกวาอากรท่ีตองเสียและขีดฆาแลว หรือโดยย่ืน 
ตราสาร ใหพนักงานเจาหนาท่ีประทับแสตมปดุน และชําระเงินเปนจํานวน 
ไมนอยกวาอากรท่ีตองเสียและขีดฆาแลว หรอื 

(๓) ในกรณีชําระเปนตัวเงิน คือ การไดเสียอากรเปนตัวเงิน 
เปนราคาไมนอยกวาอากรที่ตองเสียตามบทบัญญัติในหมวดนี้ หรอืตามระเบียบ 
ซึ่งอธิบดีจะไดกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

การปดแสตมปบริบูรณตามที่กําหนดใน (๑) และ (๒) ดังกลาว 
ขางตนนั้น ใหอธิบดีมีอํานาจส่ังใหปฏิบัติตามท่ีกําหนดใน (๓) แทนได 

*[บทนิยามนี้แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๔๙๖] 

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

ฝากหรือไดรับชําระเงินหรือตั๋วเงิน หรอื 
(ข) บันทึก หรือหนังสือใด ๆ ที่เปนหลักฐานแสดงวาหนี้หรือสิทธิ 

เรียกรองไดชําระหรือปลดใหแลว 
บันทึกหรือหนังสือที่กลาวนั้นจะมีลายมือชื่อของบุคคลใด ๆ หรือไม 

ไมสําคัญ 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวาเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตร ี 

แตงต้ัง 
“นายตรวจ”* หมายความวาเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง 
*[บทนิยามนี้แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๔๘๒] 

 
 

สวน ๑ 
การเสียอากร 

   
 

มาตรา ๑๐๔ตราสารที่ระบุไวในบัญชีทายหมวดนี ้ตองปดแสตมป 
บริบูรณตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีนั้น 
 

มาตรา ๑๐๕* ในกรณีตอไปนี้ ผูขาย ผูใหเชาซ้ือ ผูรับเงิน หรอื 
ผูรับชําระราคาตองออกใบรบัใหแกผูซื้อ ผูเชาซ้ือ ผูจายเงิน หรือผูชําระราคา 
ในทันทีทุกคราวที่รับเงินหรือรับชําระราคาไมวาจะมีการเรียกรองใหออกใบรับ 
หรือไมก็ตาม 

(๑) การรับเงินหรือรับชําระจากการขายสินคาหรือการใหบริการ 



   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    

ของผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามหมวด ๔ และการรับเงินหรือ 
รับชําระราคาจากการกระทํากิจการของผูประกอบกิจการท่ีจดทะเบียนภาษี 
ธุรกิจเฉพาะท่ีตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด ๕ ซึ่งรวมเงินหรือราคาท่ี 
ไดรับชําระแตละครั้งเกินจํานวนเงินตามที่อธิบดีกําหนด แตอธิบดีจะกําหนด 
เกินหนึ่งพันบาทไมได 

(๒) การรับเงินหรือรับชําระราคาในกรณีอื่นซ่ึงรวมเงินหรือราคา 
ที่ไดรับชําระแตละครั้งเกินจํานวนเงินตามที่อธิบดีกําหนด แตอธิบดีจะกําหนด 
เกินหน่ึงหม่ืนบาทไมได 

ถาการรับเงินหรือรับชําระราคาในกรณีเดียวกันมีจํานวนเกินกวา 
ที่อธิบดีกําหนดตาม (๑) หรือ (๒) แตมีเงื่อนไขใหรับเงินหรือรับชําระราคา 
ในภายหลังเปนหลายงวด ใหออกใบรับทุกคราวในทันทีที่รับเงินหรือรับชําระ 
ราคานั้น 

ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งไดออกใบกํากับภาษีที่มี 
ขอความแสดงวาไดรับเงินหรือรับชําระราคาแลว จะถือเอาใบกํากับภาษีนั้น 
เปนใบรับที่ตองออกตามมาตรานี้ก็ได 
 

มาตรานี้ไมใชบังคับแกการจาํหนายแสตมปอากร หรือแสตมปอื่น 
ของรัฐบาลท่ียังมิไดใช 

*[มาตรา ๑๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓๐) 
พ.ศ. ๒๕๓๔] 
 

มาตรา ๑๐๕ ทวิ* ในการออกใบรับ ใหผูมีหนาที่ออกใบรับตาม 
มาตรา ๑๐๕ (๑) หรือผูมีหนาที่ออกใบรับตามมาตรา ๑๐๕ (๒) เฉพาะผูซึ่ง 
กระทําเปนปกติธุระ ทําตนขั้วหรือสําเนาใบรับ และเก็บตนขั้วหรือสําเนา 
ใบรับดังกลาวไวเปนเวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันที่ออกใบรับ 

*[ความในวรรคหนึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๒๑] 

ถาปรากฏวาการรบัเงินหรือรับชําระราคาที่ตองทําตนขั้วหรือสําเนา 
ใบรับตามวรรคหนึ่ง ไมมีตนขั้วหรือสําเนาใบรับใหสันนิษฐานวาไมไดออกใบรับ 
ใบรับและตนขั้ว หรือสําเนาใบรับตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมี 
ตัวเลขไทยหรืออารบิค และอักษรไทยใหปรากฏขอความตอไปนี ้

(๑)* เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูออกใบรับ 
*[ความใน (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓๐) 
พ.ศ. ๒๕๓๔] 

(๒) ชื่อหรือยี่หอของผูออกใบรับ 
(๓) เลขลําดับของเลมและของใบรับ 



   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    

(๔) วันเดือนปที่ออกใบรับ 
(๕) จํานวนเงินท่ีรับ 
(๖) ชนิด ชื่อ จํานวนเงินและราคาสินคาในกรณีการขายหรือให 

เชาซื้อสินคาเฉพาะชนิดท่ีมีราคาตั้งแตหนึ่งรอยบาทขึ้นไป 
ในกรณีผูผลิต ผูนําเขาหรือผูขายสง ขายสินคาใหแกผูซึ่งทําการคา 

สินคาประเภทเดียวกับสินคาที่ขายนั้น ใหแสดงช่ือหรือย่ีหอและท่ีอยูของผูซ้ือไว 
ในใบรับที่ตองออกตามวรรคหนึ่งดวยทุกคราวที่ไดรับชําระเงินหรือชําระราคา  
ขอความในใบรับเชนวานี ้ถาทําเปนภาษาตางประเทศใหมีภาษาไทยกํากับไวดวย 
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกิจการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

*[ความในวรรคสอง วรรคสาม วรรคส่ีและวรรคหา แกไขเพิ่มเติม 
โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐] 
 

มาตรา ๑๐๕ ตร*ี ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
หรือผูประกอบกิจการที่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ รับเงินหรือรับชําระราคา 
มีจํานวนครั้งหนึ่ง ๆ ไมถึงจํานวนที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๑๐๕ (๑) ให 
ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มหรือผูประกอบกิจการที่จดทะเบียนภาษี 
ธุรกิจเฉพาะ รวมเงินท่ีรับมาเฉพาะในกรณีดังกลาวทุกครั้ง และเมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ  
ไดจํานวนเทาใด ใหทําบันทึกจํานวนเงินนั้นรวมขึ้นเปนวัน ๆ ตามแบบท่ีอธิบดี 
กําหนดและเก็บไวเปนเวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันทําบันทึก 

*[มาตรา ๑๐๕ ตร ีแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓๐) 
พ.ศ. ๒๕๓๔] 
 

มาตรา ๑๐๕ จัตวา* ในการขายสินคาใหผูประกอบการตามหมวด ๔ 
ท่ีเปนผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออกหรือผูขายสง เมื่อมีการขายสินคาใหออกใบ 
สงของใหแกผูซ้ือ และใหทําสําเนาเก็บไวเปนเวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันที ่
ออกใบสงของ 

ใบสงของและสําเนาตามความในวรรคกอน อยางนอยตองมีตัวเลข 
และอักษรไทยใหปรากฏขอความตอไปนี้ 

(๑) ช่ือหรือย่ีหอ และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูขาย 
(๒) ชื่อหรือยี่หอของผูซื้อ 
(๓) เลขลําดับของเลม (ถามี) และของใบสงของ 
(๔) วัน เดือน ป ท่ีออกใบสงของ 
(๕) ชนิด ชื่อ จํานวน และราคาของสินคาท่ีขาย 

ตัวเลขไทยนั้นจะใชเลขอารบิคแทนก็ได 
ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามหมวด ๔ ซึ่งไดออก 

ใบกํากับภาษีที่มีขอความแสดงวาไดสงสินคาใหแกผูซื้อแลว จะถือเอาใบกํากับ 



   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    

ภาษีนั้นเปนใบสงของที่ตองออกตามมาตรานี้ก็ได 
*[มาตรา ๑๐๕ จัตวา แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓๐) 

พ.ศ. ๒๕๓๔] 
 

มาตรา ๑๐๖* ใบรับที่ตองปดแสตมปบริบูรณ แมไมอยูในบังคับให 
จําตองออกใบรับตามความในมาตรา ๑๐๕ เม่ือผูมีสวนไดเสียเรียกรองผูมีหนาท่ี 
ออกใบรับตองออกใหในทันทีที่ถูกเรียกรอง 

*[มาตรา ๑๐๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๔๙๖] 
 

มาตรา ๑๐๗เวนแตที่บัญญัติในมาตรา ๑๑๑ ถาไมมีขอตกลงเปน 
อยางอ่ืน ผูมีหนาท่ีเสียอากรและผูมีหนาที่ขีดฆาใหเปนไปตามบัญชีทายหมวดนี้ 
ถาผูมีหนาท่ีขีดฆาเขียนหนังสือไมเปน จะใหผูอื่นเขียนวันเดือนปแทน 
ก็ได 

ถาผูมีหนาท่ีขีดฆาไมยอมขีดฆาหรือไมมีตัวอยูท่ีจะทําการขีดฆาได  
ใหผูทรงตราสารหรือผูถือเอาประโยชนขีดฆาแทนได 
 

มาตรา ๑๐๘ถาทําตราสารหลายลักษณะตามที่ระบุในบัญชีทาย 
หมวดนี้บนกระดาษแผนเดียวกัน หรือเปนฉบับเดียวกัน เชน เชาและกูยืม 
รวมกันไวหรือทําตราสารลักษณะเดียวกันหลายเรื่องบนกระดาษแผนเดียวกัน  
หรือเปนฉบับเดียวกัน เชน ขายของสิ่งหนึ่งใหแกคนหนึ่ง และขายอีกส่ิงหน่ึง 
ใหแกอีกคนหนึ่ง ซึ่งตามสภาพควรจะแยกกันตองปดแสตมปบริบูรณใหครบ 
ทุกลักษณะหรือทุกเรื่องโดยปดแสตมปบริบูรณเปนรายตราสารแยกไวใหปรากฏวา 
ตราสารใดอยูที่ใด และแสตมปดวงใดสําหรับตราสารลักษณะหรือเรื่องใด 
 

มาตรา ๑๐๙สัญญาใดเปนตราสารซึ่งเกิดขึ้นโดยมีหนังสือโตตอบกัน 
และมิไดปดแสตมปบริบูรณ ถาพิสูจนไดวาหนังสือฉบับหนึ่งฉบับใดที่จําเปน 
ในการทําใหเกิดสัญญานั้นขึ้น ไดปดแสตมปครบจํานวนอากรและขีดฆาแสตมป 
แลว ใหถือวาสัญญานั้นไดปดแสตมปบริบูรณแลว 
 

มาตรา ๑๑๐คูฉบับหรือคูฉีกแหงตราสารใด แมจะไดปดแสตมป 
สําหรับคูฉบับหรือคูฉีกนั้นตามอัตราในบัญชีทายหมวดนี้แลวก็ด ีถามิไดนําตราสาร 
ตนฉบับหรือพยานหลักฐานมาแสดงใหเปนท่ีพอใจวา ตราสารตนฉบับนั้นไดปด 
แสตมปบริบูรณแลว มิใหถือคูฉบับหรือคูฉีกนั้นไดปดแสตมปบริบูรณจนกวาจะได 
เสียอากรโดยปดแสตมปครบจํานวนอากรสําหรับตราสารตนฉบับและขีดฆาแลว 
 
 



   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    

มาตรา ๑๑๑ถาตราสารท่ีตองเสียอากรไดทําข้ึนนอกสยาม ให 
เปนหนาที่ของผูทรงตราสารคนแรกในสยามตองเสียอากรโดยปดแสตมปครบ 
จํานวนอากรและขีดฆาภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับตราสารนั้น ถาไมปฏิบัติ 
ตามนี้ใหถือวาเปนตราสารที่มิไดปดแสตมปบริบูรณ 

ถามิไดปฏิบัติตามความในวรรคกอน ผูทรงคนใดคนหน่ึงแหงตราสาร 
ตองเสียอากรโดยปดแสตมปครบจํานวนอากรและขีดฆากอน แลวจึงจะย่ืน 
ตราสารเพื่อใหจายเงิน รับรอง สลักหลัง โอน หรือถือเอาประโยชนได 

ผูทรงตราสารคนใดไดตราสารตามความในมาตรานี้มาไวใน 
ครอบครองกอนพนกําหนดเวลาที่กลาวไวในวรรค ๑ ผูทรงคนนั้นจะเสียอากร 
โดยปดแสตมปครบจํานวนอากรและขีดฆาก็ได โดยมีสิทธิไลเบ้ียจากผูทรง 
คนกอน ๆ 
 

มาตรา ๑๑๒ถาตั๋วเงินที่ยื่นใหชําระเงินมิไดปดแสตมปบริบูรณ 
ผูรับตั๋วจะเสียอากรโดยปดแสตมปครบจํานวนอากรและขีดฆา และใชสิทธิ 
ไลเบ้ียจากผูมีหนาท่ีเสียอากร หรือหักคาอากรจากเงินที่จะชําระก็ได 
 

สวน ๒ 
เบ็ดเตล็ด 

   
 

มาตรา ๑๑๓ ตราสารใดมิไดปดแสตมปบริบูรณ ผูมีหนาที่เสียอากร 
หรือผูทรงตราสารหรือผูถือเอาประโยชนชอบที่จะยื่นตราสารนั้นตอพนักงาน 
เจาหนาที่เพื่อขอเสียอากรได เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับตราสารแลว 
ใหอนุมัติใหเสียอากรภายในบังคับแหงบทบัญญัติตอไปนี้ 

๑.* ถาตราสารที่มิไดปดแสตมปบริบูรณนั้น เปนตราสารที่กระทําขึ้น 
ในประเทศไทย เม่ือผูขอเสียอากรไดย่ืนตราสารนั้นตอพนักงานเจาหนาท่ี 
เพื่อเสียอากรภายใน ๑๕ วันนับแตวันตองปดแสตมปบริบูรณ ก็ใหอนุมัติให 
เสียเพียงอากรตามอัตราในบัญชีทายหมวดนี้ 

*[ความใน ๑. แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๔๘๙] 

๒. ถากรณีเปนอยางอื่น ก็ใหอนุมัติใหเสียอากร และใหเรียกเก็บ 
เงินเพิ่มอากรดังตอไปนี้อีกดวย 

(ก) ถาปรากฏตอพนักงานเจาหนาท่ีวา ตราสารมิไดปดแสตมป 
บริบูรณเปนเวลาไมพนกําหนด ๙๐ วันนับแตวันตองปดแสตมปบริบูรณ ให 
เรียกเก็บเงินเพิ่มอากรเปน ๒ เทาจํานวนอากร หรือเปนเงิน ๔ บาท 
แลวแตอยางใดจะมากกวา 



   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    

(ข) ถาปรากฏตอพนักงานเจาหนาท่ีวา ตราสารมิไดปดแสตมป 
บริบูรณเปนเวลาพนกําหนด ๙๐ วันนับแตวันตองปดแสตมปบริบูรณแลว ให 
เรียกเก็บเงินเพิ่มอากรเปน ๕ เทาจํานวนอากร หรือเปนเงิน ๑๐ บาท 
แลวแตอยางใดจะมากกวา 
 

มาตรา ๑๑๔* โดยการตรวจสอบตามความในมาตรา ๑๒๓ ก็ดี 
โดยการกลาวหาแจงความของบุคคลใด ไมวาจะเปนเจาพนักงานรัฐบาล 
หรือมิใชก็ดี ถาปรากฏวา 

(๑) มิไดมีการออกใบรับในกรณีที่ตองออกใบรับตามความใน 
มาตรา ๑๐๕ หรือมาตรา ๑๐๖ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเรียกเก็บเงิน 
อากรจนครบ และเงินเพิ่มอากรอีกเปนจํานวน ๖ เทาของเงินอากร หรอื 
เปนเงิน ๒๕ บาท แลวแตอยางใดจะมากกวา 

(๒) ตราสารมิไดปดแสตมปบริบูรณโดย 
 (ก) มิไดปดแสตมปเลย ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเรียก 

เก็บเงินอากรจนครบ และเงินเพิ่มอากรอีกเปนจํานวน ๖ เทาของเงินอากร 
ท่ีตองเสีย หรือเปนเงิน ๒๕ บาท แลวแตอยางใดจะมากกวา 

 (ข) ปดแสตมปนอยกวาอากรที่ตองเสีย ใหพนักงานเจาหนาท่ี 
มีอํานาจเรียกเก็บเงินอากรจนครบ และเงินเพิ่มอีกเปนจํานวน ๖ เทาของ 
เงินอากรที่ขาด หรือเปนเงิน ๒๕ บาท แลวแตอยางใดจะมากกวา 

 (ค) ในกรณีอื่น ใหเจาพนักงานมีอํานาจเรียกเก็บเงินเพิ่ม 
อากรเปนจํานวนหนึ่งเทาของเงินอากรที่ตองเสีย หรือเปนเงิน ๒๕ บาท  
แลวแตอยางใดจะมากกวา 

*[มาตรา ๑๑๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ.๒๔๙๗ และความในวรรคทาย ยกเลิกโดยพระราชบญัญัติฯ (ฉบับที่ ๑๖) 
พ.ศ.๒๕๐๒] 
 

มาตรา ๑๑๕* เงินอากรและเงินเพิ่มอากรที่กลาวในมาตรา ๑๑๓ 
และมาตรา ๑๑๔ นั้น ใหพนักงานเจาหนาที่จัดการเรียกเก็บจากผูมีหนาที่เสีย 
อากรกอน ถาไมไดเงินจากผูมีหนาท่ีเสียอากร จึงใหจัดการเรียกเก็บจาก 
ผูทรงตราสารหรือผูถือเอาประโยชนแหงตราสารนั้น 

ผูถูกเรียกเก็บเงินอากรและเงินเพิ่มอากรตามความในวรรคกอน 
จะอุทธรณคําส่ังก็ไดท้ังน้ี ใหนําบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณตามสวน ๒ 
หมวด ๒ ลักษณะ ๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

*[มาตรา ๑๑๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๖) 
พ.ศ. ๒๕๐๒] 
 



   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    

มาตรา ๑๑๖* วิธีเสียเงินอากรและเงินเพิ่มอากรดังบัญญัติไวใน 
มาตรา ๑๑๓ หรือมาตรา ๑๑๔ ใหเสียโดยวิธีชําระเปนตัวเงินตอพนักงาน 
เจาหนาที่เมื่อไดรับชําระเงินแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีออกใบรับเงิน 
และสลักหลังตราสาร หรือทําหลักฐานขึ้นในกรณีไมมีตราสารทั้งนี้ เพื่อ 
แสดงการรับเงินอากรและเงินเพิ่มอากรถามี ตลอดท้ังช่ือและตําบลท่ีอยู 
ของผูเสียเงิน แลวลงชื่อพนักงานเจาหนาที่และวันเดือนปไวเปนสําคัญ 

*[มาตรา ๑๑๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๔๙๖] 
 
 

มาตรา ๑๑๗* ตราสารหรือหลักฐานตามความในมาตรา ๑๑๖ ท่ีมี 
ผูเสียอากร หรือเสียอากรและเงินเพิ่มอากรถามี ตามความในมาตรา ๑๑๓ 
หรือมาตรา ๑๑๔ แลว ใหถือวาเปนตราสารที่ปดแสตมปบริบูรณ สวนเงิน 
เพิ่มอากรที่เรียกเก็บใหถือเปนเงินอากร 

*[มาตรา ๑๑๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖] 
 

มาตรา ๑๑๘ตราสารใดไมปดแสตมปบริบูรณ จะใชตนฉบับ คูฉบับ 
คูฉีก หรือสําเนาตราสารนั้นเปนพยานหลักฐานในคดีแพงไมได จนกวาจะได 
เสียอากรโดยปดแสตมปครบจํานวนตามอัตราในบัญชีทายหมวดนี้ และขีดฆาแลว  
แตทั้งนี้ไมเปนการเสื่อมสิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มอากรตามมาตรา ๑๑๓ และ 
มาตรา ๑๑๔ 
 

มาตรา ๑๑๙ตราสารซึ่งเจาพนักงานรัฐบาลหรือเทศบาลตองลงนาม 
หรือรับรูก็ดี ตราสารซึ่งตองทําตอหนาเจาพนักงานรัฐบาลหรือเทศบาลก็ดี ตราสาร 
ซึ่งตองใหเจาพนักงานรัฐบาลหรือเทศบาลลงบันทึกก็ดี หามมิใหเจาพนักงาน 
ลงนามรับรู ยอมใหทําหรือบันทึกไวจนกวาจะไดเสียอากรโดยปดแสตมปครบ 
จํานวนตามอัตราในบัญชีทายหมวดนี้และขีดฆาแลว แตท้ังนี้ไมเปนการเสื่อมสิทธิ 
ที่จะเรียกเงินเพิ่มอากรตามมาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔ 
 

มาตรา ๑๒๐ผูใดไดเสียอากรหรือคาเพิ่มอากรโดยมิใชเปนผูมี 
หนาท่ีเสีย ผูนั้นมีสิทธิไลเบี้ยเอาคาอากรหรือคาเพิ่มอากรซึ่งตนไดเสียไปจาก 
บุคคลผูมีหนาท่ีเสียได 
 

มาตรา ๑๒๑* ถาฝายที่ตองเสียอากรเปนรัฐบาล เจาพนักงาน 
ผูกระทํางานของรัฐบาลโดยหนาท่ี บุคคลผูกระทําการในนามของรัฐบาลองคการ 
บริหารราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย วัดวาอาราม และองคการศาสนา 
ใด ๆ ในราชอาณาจักรซึ่งเปนนิติบุคคล อากรเปนอันไมตองเสียแตขอยกเวนนี้ 



   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    

มิใหใชแกองคการของรัฐบาลที่ใชทุนหรือทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบการพาณิชย  
หรือการพาณิชยซึ่งองคการบริหารราชการสวนทองถิ่นเปนผูจัดทํา 

*[มาตรา ๑๒๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๐๘] 
 

มาตรา ๑๒๒ผูใดไดเสียคาอากรหรือคาเพิ่มอากรเกินไปไมนอยกวา 
๒ บาท สําหรับตราสารลักษณะเดียวหรือเรื่องเดียว ผูนั้นชอบที่จะทําคํารอง 
เปนหนังสือย่ืนตอพนักงานเจาหนาท่ี เมื่ออธิบดีเห็นวาเกินไปจริง ก็ใหคืนคาอากร 
หรือคาเพิ่มอากรที่เกินไปนั้นแกผูเสียอากรไดแตคํารองที่กลาวนั้นตองยื่นภายใน 
เวลา ๖ เดือน นับแตวันเสียอากรหรือคาเพิ่มอากร และตองประกอบดวย 
คําชี้แจงหรือเอกสารซึ่งพนักงานเจาหนาที่หรืออธิบดีเห็นควรใหยื่นสนับสนุนคํารอง 
 

มาตรา ๑๒๓* เมื่อมีเหตุสมควร พนักงานเจาหนาท่ีหรือนายตรวจ 
มีอํานาจเขาไปในสถานการคาหรือสถานที่ที่เกี่ยวของระหวางพระอาทิตยขึ้น  
และพระอาทิตยตก หรือในเวลาที่เปดทําการของสถานการคาหรือสถานที่นั้น 
เพื่อทําการตรวจสอบตราสารวาไดปดแสตมปบริบูรณตามความในมาตรา ๑๐๔ 
หรือไม หรือทําการตรวจสอบเพื่อทราบวาไดออกใบรับตามความในมาตรา ๑๐๕ 
มาตรา ๑๐๖ หรือทําหรือเก็บตนขั้ว สําเนาใบรับ ใบรับตามความใน 
มาตรา ๑๐๕ ทวิ หรอืทําหรือเก็บบันทึกตามความในมาตรา ๑๐๕ ตร ีหรือไม 
กับมีอํานาจเรียกและยึดตราสาร หรือเอกสาร และออกหมายเรียกตัวผูมีหนาที่ 
เสียอากร ผูทรงตราสาร หรือผูถือเอาประโยชนแหงตราสาร และพยานหลักฐาน 
อื่นอันควรแกเรื่องมาไตสวนได 

*[มาตรา ๑๒๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๔๙๖] 
 

มาตรา ๑๒๓ ทวิ* เพื่อใหการเสียอากรในหมวดนี้เปนไปโดยรัดกุม 
ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดวิธีการใหผูมีหนาที่เสียอากรปฏิบัติ 
การกําหนดวิธีการเชนวานี้เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
เพื่อความสะดวกของผูมีหนาที่เสียอากร การปฏิบัติในการขีดฆาตาม 
ความในมาตรา ๑๐๓ หรือการปฏิบัติตามความในมาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๕ ทวิ 
มาตรา ๑๐๕ ตร ีและมาตรา ๑๐๕ จัตวา นั้น อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจ 
กําหนดวิธีการใหปฏิบัติเปนอยางอื่นหรือจะยกเวนไมใหตองปฏิบัติก็ได 

*[มาตรา ๑๒๓ ทว ิแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๔๙๗] 
 
 
 



   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    

มาตรา ๑๒๓ ตรี* ถาพนักงานเจาหนาที่มีเหตุอันควรเชื่อวาจํานวน 
เงินที่แสดงไวในใบรับตามลักษณะแหงตราสาร ๒๘ (ข) และ (ค) แหงบัญชี 
อัตราอากรแสตมปต่ําไป พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจกําหนดจํานวนเงินท่ีแสดง 
ไวในใบรับนั้นตามจํานวนเงินที่สมควรไดรับตามปกต ิและใหผูออกใบรับมีหนาที่ 
เสียคาอากรจากจํานวนเงินท่ีกําหนดนั้น 

ผูออกใบรับซึ่งถูกกําหนดจํานวนเงินตามวรรคหนึ่ง จะอุทธรณการ 
กําหนดจํานวนเงินนั้นก็ไดท้ังนี้ ใหนําบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณตามสวน ๒  
หมวด ๒ ลักษณะ ๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

*[มาตรา ๑๒๓ ตร ีเพิ่มความโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ. ๒๕๒๑] 
 

สวน ๓ 
บทลงโทษ 

   
 

มาตรา ๑๒๔* ผูใดมีหนาท่ีเสียอากร หรือขีดฆาแสตมป เพิกเฉย 
หรือปฏิเสธไมเสียอากร หรือไมขีดฆาแสตมป ตองระวางโทษปรับไมเกิน 
หารอยบาท 

*[มาตรา ๑๒๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๖) 
พ.ศ. ๒๕๐๒] 
 

มาตรา ๑๒๕* ผูใดออกใบรับไมถึง ๑๐ บาท สําหรับมูลคาตั้งแต 
๑๐ บาทขึ้นไป หรือแบงแยกมูลคาท่ีไดรับชําระนั้น เพ่ือหลีกเล่ียงการเสีย 
อากรก็ดี จงใจกระทําหรือทําตราสารใหผิดความจริง เพ่ือหลีกเล่ียงไมปฏิบัติ 
ตามบทบัญญัติแหงหมวดนี้ก็ด ีมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 

*[มาตรา ๑๒๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๔๙๖] 
 

มาตรา ๑๒๖* ผูใดจงใจลงวันเดือนปท่ีขีดฆาแสตมปเปนเท็จ 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท หรือจําคุกไมเกินสามเดือน หรอื 
ทั้งปรับทั้งจํา 

*[มาตรา ๑๒๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๖) 
พ.ศ. ๒๕๐๒] 
 

มาตรา ๑๒๗* ผูใดไมทําหรือไมเก็บบันทึกตามมาตรา ๑๐๕ ตรี 
หรือไมออกใบรับใหในทันทีที่ถูกเรียกรองตามมาตรา ๑๐๖ หรือออกใบรับ 
ซึ่งไมปดแสตมปตามจํานวนอากรที่ตองเสีย ตองระวางโทษปรับไมเกิน 



   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    

หารอยบาท 
*[มาตรา ๑๒๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๖) 

พ.ศ. ๒๕๐๒] 
 

มาตรา ๑๒๗ ทวิ* ผูใดโดยตนเองหรือโดยสมคบกับผูอ่ืนทําให 
ไมมีการออกใบรับ หรือไมออกใบรับใหในทันทีที่รับเงินหรือรับชําระราคา 
ตามมาตรา ๑๐๕ หรือออกใบรับเปนจํานวนเงินนอยกวาที่รับเงินหรือรับ 
ชําระราคาจริง ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท หรือจําคุกไมเกิน 
หน่ึงเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 

*[มาตรา ๑๒๗ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๖) 
พ.ศ. ๒๕๐๒] 
 

มาตรา ๑๒๘* ผูใดโดยรูอยูแลวไมอํานวยความสะดวกแกพนักงาน 
เจาหนาที่หรือนายตรวจในการปฏิบัติตามหนาที่ หรือโดยรูอยูแลวหรือจงใจ 
ไมปฏิบัติตามคําเรียก หรือไมยอมใหยึดตราสารหรือเอกสาร หรือไมปฏิบัติ 
ตามหมายของพนักงานเจาหนาท่ีหรือนายตรวจตามความในมาตรา ๑๒๓ 
หรือไมยอมตอบคําถามเม่ือซักถาม หรือฝาฝนบทบัญญตัิ มาตรา ๑๐๕ ทวิ 
มาตรา ๑๐๕ จัตวา หรือมาตรา ๑๒๓ ทวิ มีความผิดตองระวางโทษปรับ 
ไมเกินหารอยบาท 

*[มาตรา ๑๒๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๔๙๗] 
 

มาตรา ๑๒๙* ผูใดโดยเจตนาทุจริตมีแสตมปซ่ึงรูอยูวาเปนแสตมป 
ปลอมก็ดี หรือคาแสตมปท่ีใชแลวหรือท่ีมีกฎกระทรวงประกาศใหเลิกใชเสีย 
แลวก็ด ีผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท หรือจําคุกไมเกิน 
สามป หรือทั้งปรับทั้งจํา 

*[มาตรา ๑๒๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๔๘๙] 
 
 

“บัญชีอัตราอากรแสตมป* 
   

 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|ลักษณะแหงตราสาร| คาอากร | ผูท่ีตอง|ผูท่ีตอง| 
|| แสตมป|เสียอากร| ขีดฆาแสตมป | 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 



   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    

|๑. เชาท่ีดิน โรงเรือน ส่ิงปลูกสราง || | | 
|อยางอื่นหรือแพ || | | 
|ทุกจํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรอื || | | 
|เศษของ ๑,๐๐๐ บาท แหงคาเชาหรือ|| | | 
|เงินกินเปลา หรือท้ังสองอยางรวมกัน|| | | 
|ตลอดอายุการเชา |๑ บาท |ผูใหเชา| ผูเชา| 
|หมายเหตุ|| | | 
|(๑) ถาสัญญาเชามิไดกําหนดอายุ || | | 
|การเชา ใหถือวามีกําหนด ๓ ป || | | 
|(๒) ถาสัญญาเชาฉบับใดครบ || | | 
|กําหนดอายุการเชาหรือครบกําหนด ๓ ป || | | 
|ตาม (๑) แลว ผูเชายังคงครองทรัพยสิน|| | | 
|อยูและผูใหเชารูความน้ันแลวไมทักทวง|| | | 
|ทั้งมิไดทําสัญญาใหม ใหถือวาสัญญาเชา|| | | 
|เดิมนั้นไดเริ่มทํากันใหมโดยไมมีกําหนด|| | | 
|อายุการเชา และตองเสียอากรภายใน|| | | 
|สามสิบวันนับแตวันที่ถือวาเริ่มทําสัญญา|| | | 
|ใหมน้ัน|| | | 
|ยกเวนไมตองเสียอากร|| | | 
|เชาทรัพยสินใชในการทํานา ไร|| | | 
|สวน || | | 
๑๘๗ 
 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|ลักษณะแหงตราสาร| คาอากร | ผูท่ีตอง|ผูท่ีตอง| 
|| แสตมป|เสียอากร| ขีดฆาแสตมป | 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|๒. โอนใบหุน ใบหุนกู พันธบัตรและ|| | | 
|ใบรับรองหนี้ ซึ่งบริษัท สมาคม|| | | 
|คณะบุคคลหรือองคการใด ๆ เปน  
|ผูออก || | | 
|คิดตามราคาหุนที่ชําระแลวหรือตาม|| | | 
|ราคาในตราสารแลวแตอยางใดจะมาก|| | | 
|กวาทุกจํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรอื|| | | 
|เศษของ ๑,๐๐๐ บาท |๑ บาท | ผูโอน|ผูรับโอน| 



   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    

|ยกเวนไมตองเสียอากร|| | | 
|(ก) โอนพันธบัตรของรัฐบาลไทย || | | 
|(ข) โอนใบหุน ใบหุนกู และ || | | 
|ใบรับรองหนี้ซึ่งสหกรณหรือธนาคาร|| | | 
|เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร|| | | 
|เปนผูออก|| | | 
||| | | 
|๓. เชาซ้ือทรัพยสิน || | | 
|ทุกจํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรอื || | | 
|เศษของ ๑,๐๐๐ บาท แหงราคาทั้งหมด |๑ บาท |ผูใหเชา| ผูเชา| 
|ยกเวนไมตองเสียอากร|| | | 
|เชาซื้อทรัพยสินใชในการทํานา|| | | 
|ไร สวน || | | 
||| | | 
๑๘๘ 
 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|ลักษณะแหงตราสาร| คาอากร | ผูท่ีตอง|ผูท่ีตอง| 
|| แสตมป|เสียอากร| ขีดฆาแสตมป | 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|๔. จางทําของ || | | 
|ทุกจํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาทหรือ|| | | 
|เศษของ ๑,๐๐๐ บาท แหงสินจางที่ || | | 
|กําหนดไว|๑ บาท |ผูรับจาง|ผูรับจาง| 
|หมายเหตุ|| | | 
|(๑) ถาในเวลากระทําสัญญาจาง || | | 
|ทําของ ไมทราบจํานวนสินจางวาเปน|| | | 
|ราคาใด ใหประมาณจํานวนสินจางตาม|| | | 
|สมควรแลวเสียอากรตามจํานวนจางท่ี|| | | 
|ประมาณนั้น|| | | 
|(๒) ถามีการรับเงินสินจางเปน|| | | 
|คราว ๆ และอากรท่ีเสียไวเดิมยังไม|| | | 
|ครบ ใหเสียอากรเพิ่มเติมใหครบตาม|| | | 
|จํานวนท่ีตองเสียทุกคร้ังในทันทีท่ีมีการ|| | | 
|รับเงิน|| | | 
|(๓) เม่ือการรับจางทําของได|| | | 



   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    

|ส้ินสุดลงแลว และปรากฏวาไดเสียอากร || | | 
|เกินไป ใหขอคืนตามมาตรา ๑๒๒ ได|| | | 
|ยกเวนไมตองเสียอากร|| | | 
|สัญญาที่ทําขึ้นนอกประเทศไทยและ || | | 
|การปฏิบัติตามขอสัญญานั้นมิไดทําใน|| | | 
|ประเทศไทย || | | 
||| | | 
๑๘๙ 
 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|ลักษณะแหงตราสาร| คาอากร | ผูท่ีตอง|ผูท่ีตอง| 
|| แสตมป|เสียอากร| ขีดฆาแสตมป | 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|๕. กูยืมเงิน หรือการตกลงใหเบิกเงิน|| | | 
|เกินบัญชีจากธนาคาร|| | | 
|ทุกจํานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท หรอื || | | 
|เศษของ ๒,๐๐๐ บาท แหงยอดเงินให|| | | 
|กูยืมหรือตกลงใหเบิกเงินเกินบัญช|ี ๑ บาท|ผูใหกู |ผูกู | 
|คาอากรตามลักษณะแหงตราสารนี ้|| | | 
|เมื่อคํานวณแลวถาเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท|| | | 
|ใหเสีย ๑๐,๐๐๐ บาท || | | 
|ยกเวนไมตองเสียอากร|| | | 
|การกูยืมเงินซ่ึงสมาชิกกูยืมจาก|| | | 
|สหกรณหรือสหกรณกูยืมจากสหกรณหรือจาก|| | | 
|ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการ|| | | 
|เกษตร|| | | 
|(ความใน ๑.ถึง ๕.แกไขเพิ่มเติมโดย|| | | 
|พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวล|| | | 
|รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙ || | | 
|มาตรา ๒๘ ใชบังคับตั้งแตวันที่|| | | 
|๑ กุมภาพันธ ๒๕๒๙ เปนตนไป) || | | 
||| | | 
|๖. กรมธรรมประกันภัย || | | 
|(ก) กรมธรรมประกันวินาศภัย|| | | 
|ทุก ๒๕๐ บาท หรือเศษของ ๒๕๐ บาท|| | | 
|แหงเบี้ยประกันภัย |๑ บาท | ผูรับประกันภัย| ผูรับประกนัภัย| 



   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    

๑๙๐ 
 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|ลักษณะแหงตราสาร| คาอากร | ผูท่ีตอง|ผูท่ีตอง| 
|| แสตมป|เสียอากร| ขีดฆาแสตมป | 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|(ข) กรมธรรมประกันชีวิต ทุก|| | | 
|๒,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๒,๐๐๐ บาท || | | 
|แหงจํานวนเงินที่เอาประกันภัย|๑ บาท | ผูรับประกันภัย| ผูรับประกันภัย| 
|(ดูประกาศคณะปฏิวัติ (ฉบับท่ี ๑๕๕) || | | 
|ขอ ๗)|| | | 
|(ค) กรมธรรมประกันภัยอื่น ๆ|| | | 
|ทุก ๒,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๒,๐๐๐ บาท | | | 
|แหงจํานวนเงินที่เอาประกันภัย|๑ บาท | ผูรับประกันภัย| ผูรับประกันภัย| 
|(ง) กรมธรรมเงินป ทุก ๒,๐๐๐ || | | 
|บาท หรือเศษของ ๒,๐๐๐ บาท || | | 
|แหงตนทุนเงินปนั้นหรือถาไมปรากฎตนทุน || | | 
|ใหคิดทุก ๒,๐๐๐ บาทหรือเศษของ|| | | 
|๒,๐๐๐ บาท แหง ๓๓ ๑/๓ของรายได|| | | 
|ประจําป |๑ บาท | ผูรับประกันภัย| ผูรับประกันภัย| 
|(จ) กรมธรรมประกันภัยซึ่งผูรับ|| | | 
|ประกันภัยนําไปใหผูอื่นประกันอีกตอหนึ่ง|๑ บาท | ผูรับประกันภัย| ผูรับประกันภัย| 
|(ฉ) บันทึกการตออายุกรมธรรม|| | | 
|ประกันภัยเดิม| กึ่งอัตรา | ผูรับประกันภัย| ผูรับประกันภัย| 
||ซ่ึงเรียกเก็บ | | 
||สําหรับ| | | 
||กรมธรรม | | | 
||เดิม| | | 
๑๙๑ 
 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|ลักษณะแหงตราสาร| คาอากร | ผูท่ีตอง|ผูท่ีตอง| 
|| แสตมป|เสียอากร| ขีดฆาแสตมป | 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|ยกเวนไมตองเสียอากร|| | | 
|(ก) การประกันภัยสัตวพาหนะซึ่ง || | | 



   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    

|ใชในการเกษตรกรรม || | | 
|(ข) บันทึกประกันภัยหรือกรมธรรม|| | | 
|ประกันภัยชั่วคราว ซึ่งรับรองจะออก || | | 
|กรมธรรมประกันภัยตัวจริง แตถาผูทรง|| | | 
|จะเรียกรองเอาสิทธิอยางอื่นนอกจาก|| | | 
|ใหสงมอบกรมธรรมประกันภัยตัวจริงแลว || | | 
|ตองปดแสตมปเสียกอน เชนเดียวกับที่|| | | 
|จะตองปดสําหรับประกันภัยตัวจริง|| | | 
|(ความใน ๖. แกไขเพิ่มเติมโดยพระราช|| | | 
|กําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร|| | | 
|(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๗|| | | 
|ใชบังคับต้ังแตวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๒๕ || | | 
|เปนตนไป)|| | | 
||| | | 
| ๗. ใบมอบอํานาจ คือ ใบต้ังตัวแทน|| | | 
|ซึ่งมิไดกระทําในรูปลักษณะตราสารสัญญา || | | 
|รวมทั้งใบตั้งอนุญาโตตุลาการ|| | | 
|(ก) มอบอํานาจใหบุคคลคนเดียว || | | 
|หรือหลายคนกระทําการครั้งเดียว| ๑๐ บาท | ผูมอบอํานาจ |ผูรับมอบอํานาจ| 
|(ข) มอบอํานาจใหบุคคลคนเดียว || | | 
|หรือหลายคนรวมกระทําการมากกวา || | | 
|คร้ังเดียว| ๓๐ บาท | ผูมอบอํานาจ |ผูรับมอบอํานาจ| 
๑๙๒ 
 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|ลักษณะแหงตราสาร| คาอากร | ผูท่ีตอง|ผูท่ีตอง| 
|| แสตมป|เสียอากร| ขีดฆาแสตมป | 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|(ค) มอบอํานาจใหกระทําการ|| | | 
|มากกวาครั้งเดียว โดยใหบุคคลหลายคน || | | 
|ตางคนตางกระทํากิจการแยกกันได|| | | 
|คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบคนละ| ๓๐ บาท | ผูมอบอํานาจ |ผูรับมอบอํานาจ| 
|หมายเหตุ|| | | 
|ถาผูมอบอํานาจมีหลายคน แตมิได || | | 
|เปนผูมีอํานาจรวมกันแลวมอบอํานาจ || | | 
|ในตราสารฉบับเดียวกัน ตองคิดตาม || | | 



   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    

|รายตัวบุคคลผูมอบคนหนึ่งเปนเรื่องหนึ่ง|| | | 
|ตามมาตรา ๑๐๘|| | | 
|ยกเวนไมตองเสียอากร|| | | 
|(๑) ใบแตงทนายและใบมอบอํานาจ| | | 
|ซ่ึงทนายความใหแกเสมียนของตนเพ่ือ|| | | 
|เปนตัวแทนดําเนินคดีในศาล|| | | 
|(๒) ใบมอบอํานาจใหโอน หรอื|| | | 
|ใหกระทําการใด ๆ เกี่ยวดวยสัตวพาหนะ|| | | 
|ตามกฎหมายวาดวยสัตวพาหนะ|| | | 
|(๓) ใบมอบอํานาจใหรับเงินหรือ || | | 
|ส่ิงของแทน|| | | 
|(๔) ใบมอบอํานาจซึ่งสหกรณเปน || | | 
|ผูมอบ และใบมอบอํานาจตั้งสหกรณเปน|| | | 
|ตัวแทนจัดการใหสหกรณไดรับสิทธิใน || | | 
|อสังหาริมทรัพย|| | | 
๑๙๓ 
 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|ลักษณะแหงตราสาร| คาอากร | ผูท่ีตอง|ผูท่ีตอง| 
|| แสตมป|เสียอากร| ขีดฆาแสตมป | 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|๘. ใบมอบฉันทะสําหรับใหลงมติใน|| | | 
|ที่ประชุมของบริษัท || | | 
|(ก) มอบฉันทะสําหรับการประชุม || | | 
|คร้ังเดียว| ๒๐ บาท |ผูมอบฉันทะ |ผูมอบฉันทะ | 
|(ข) มอบฉันทะสําหรับการประชุม || | | 
|กวาคร้ังเดียว|๑๐๐ บาท |ผูมอบฉันทะ |ผูมอบฉันทะ | 
|(ความใน ๗. และ ๘. แกไขเพิ่มเติม|| | | 
|โดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวล|| | | 
|รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ || | | 
|มาตรา ๑๓ ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน| | | 
|๒๕๒๖ เปนตนไป) || | | 
||| | | 
|๙. (๑) ตั๋วแลกเงินหรือตราสาร || | | 
|ทํานองเดียวกับท่ีใชอยางต๋ัวแลกเงิน || | | 
|ฉบบัละ|๓ บาท |ผูส่ังจาย|ผูส่ังจาย| 



   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    

|(๒) ตั๋วสัญญาใชเงินหรือตราสาร || | | 
|ทํานองเดียวกับท่ีใชอยางต๋ัวสัญญาใชเงิน || | | 
|ฉบบัละ|๓ บาท |ผูออกตั๋ว|ผูออกตั๋ว| 
|ยกเวนไมตองเสียอากร|| | | 
|ถาตั๋วออกเปนสํารับและฉบับแรก|| | | 
|ในสํารับนั้นปดแสตมปบริบูรณแลว ฉบบั|| | | 
|อื่น ๆ ไมตองปดอีก แตตองสลักหลัง || | | 
|ฉบับนั้น ๆ ไววา ไดเสียอากรแลว|| | | 
๑๙๔ 
 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|ลักษณะแหงตราสาร| คาอากร | ผูท่ีตอง|ผูท่ีตอง| 
|| แสตมป|เสียอากร| ขีดฆาแสตมป | 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|(ความใน ๙. แกไขเพิ่มเติมโดยพระราช|| | | 
|กําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร|| | | 
|(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๔|| | | 
|ใชบังคับต้ังแตวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๖|| | | 
|เปนตนไป)|| | | 
||| | | 
| ๑๐. บิลออฟเลดิง|๒ บาท |ผูกระทํา|ผูกระทํา| 
|||ตราสาร|ตราสาร| 
|หมายเหตุ|| | | 
|ถาออกเปนสํารับ ใหปดแสตมปตาม|| | | 
|อัตราทุกฉบับ || | | 
|(ความใน ๑๐. แกไขเพิ่มเติมโดย|| | | 
|พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวล|| | | 
|รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ || | | 
|มาตรา ๑๕ ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน| | | 
|๒๕๒๖ เปนตนไป) || | | 
||| | | 
| ๑๑. (๑) ใบหุนหรือใบหุนกูหรือใบรับรอง| | | 
|หนี้ของบริษัท สมาคม คณะบคุคล หรอื|| | | 
|องคการใด ๆ|๕ บาท | ผูทรงตราสาร| ผูทรงตราสาร| 
|(ความใน ๑๑. แกไขเพิ่มเติมโดยพระราช| | | 
|กําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร|| | | 



   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    

||| | | 
๑๙๕ 
 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|ลักษณะแหงตราสาร| คาอากร | ผูท่ีตอง|ผูท่ีตอง| 
|| แสตมป|เสียอากร| ขีดฆาแสตมป | 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๕|| | | 
|ใชบังคับต้ังแตวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๖|| | | 
|เปนตนไป)|| | | 
|(๒) พันธบัตรของรัฐบาลใด ที่ขาย|| | | 
|ในประเทศไทย ทุกจํานวนเงิน ๑๐๐ บาท|| | | 
|หรือเศษของ ๑๐๐ บาท|๑ บาท | ผูทรงตราสาร| ผูทรงตราสาร| 
|ยกเวนไมตองเสียอากร|| | | 
|ใบหุน ใบหุนกู หรอืใบรับรองหนี้|| | | 
|ของสหกรณ|| | | 
||| | | 
| ๑๒. เช็ค หรือหนังสือคําส่ังใด ๆ ซ่ึงใช|| | | 
|แทนเช็ค ฉบบัละ|๓ บาท |ผูส่ังจาย|ผูส่ังจาย| 
|(ความใน ๑๒. แกไขเพิ่มเติมโดย|| | | 
|พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวล|| | | 
|รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ || | | 
|มาตรา ๑๔ ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน| | | 
|๒๕๒๖ เปนตนไป) || | | 
||| | | 
 
๑๙๖ 
 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|ลักษณะแหงตราสาร| คาอากร | ผูท่ีตอง|ผูท่ีตอง| 
|| แสตมป|เสียอากร| ขีดฆาแสตมป | 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
| ๑๓. ใบรับฝากเงินประเภทประจําของ || | | 
|ธนาคาร โดยมีดอกเบี้ย|๕ บาท |ผูรับฝาก|ผูรับฝาก| 
|(ความใน ๑๓. แกไขเพิ่มเติมโดย|| | | 
|พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวล|| | | 
|รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ || | | 



   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    

|มาตรา ๑๓ ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน| | | 
|๒๕๒๖ เปนตนไป) || | | 
||| | | 
| ๑๔. เลตเตอรออฟเครดิต|| | | 
|(ก) ออกในประเทศไทย || | | 
|เงินต่ํากวา ๑๐,๐๐๐ บาท| ๒๐ บาท | ผูออกตราสาร| ผูออกตราสาร||- เงินตั้งแต ๑๐,๐๐๐ บาท || 
| | 
|เงินต้ังแต ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ๓๐ บาท | ผูออกตราสาร| ผูออกตราสาร| 
|(ข) ออกในตางประเทศและให|| | | 
|ชําระเงินในประเทศไทยคราวละ| ๒๐ บาท | ผูทรงคนแรก | ผูทรงคนแรก | 
|||ในประเทศไทย|ในประเทศไทย| 
|หมายเหตุ|| | | 
|ตราสารเลตเตอรออฟเครดิตที่ออก|| | | 
|ในประเทศไทยและใหชําระเงินใน|| | | 
|ตางประเทศ ตองทําสําเนาเก็บไวใน|| | | 
|ประเทศไทย สวนการเสียอากรให|| | | 
|ปดแสตมปบริบูรณ เฉพาะในฉบับสําเนา|| | | 
|ดังกลาวนั้น|| | | 
๑๙๗ 
 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|ลักษณะแหงตราสาร| คาอากร | ผูท่ีตอง|ผูท่ีตอง| 
|| แสตมป|เสียอากร| ขีดฆาแสตมป | 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|(ความใน ๑๔. แกไขเพิ่มเติมโดยพระราช| | | 
|กําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร|| | | 
|(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๕|| | | 
|ใชบังคับต้ังแตวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๖|| | | 
|เปนตนไป)|| | | 
||| | | 
| ๑๕. เช็คสําหรับผูเดินทาง|| | | 
|(ก) ออกในประเทศไทย ฉบับละ |๓ บาท |ผูออกเช็ค|ผูออกเช็ค| 
|(ข) ออกในตางประเทศ แตให|| | | 
|ชําระในประเทศไทย ฉบบัละ|๓ บาท | ผูทรงคนแรก | ผูทรงคนแรก | 
|||ในประเทศไทย|ในประเทศไทย| 
|(ความใน ๑๕. แกไขเพิ่มเติมโดย|| | | 



   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    

|พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวล|| | | 
|รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ || | | 
|มาตรา ๑๔ ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน| | | 
|๒๕๒๖ เปนตนไป) || | | 
||| | | 
| ๑๖. ใบรับของ ซ่ึงออกใหเนือ่งใน || | | 
|กิจการรับขนสงสินคาโดยทางน้ํา ทางบก || | | 
|และทางอากาศ คือ ตราสารซึ่งลงลายมือ|| | | 
 
๑๙๘ 
 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|ลักษณะแหงตราสาร| คาอากร | ผูท่ีตอง|ผูท่ีตอง| 
|| แสตมป|เสียอากร| ขีดฆาแสตมป | 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|ชื่อพนักงานหรือนายสินคาของยานพาหนะ || | | 
|รับขนสง ซึ่งออกรับของดังระบุไวใน || | | 
|ใบรับนั้น เมื่อไมไดออกบิลออฟเลดิง || | | 
|ฉบบัละ|๑ บาท | ผูออกใบรับ| ผูออกใบรับ| 
|หมายเหตุ|| | | 
|ถาออกเปนสํารับใหปดแสตมปตาม || | | 
|อัตราทุกฉบับ || | | 
|(ความใน ๑๖. แกไขเพิ่มเติมโดย|| | | 
|พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวล|| | | 
|รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ || | | 
|มาตรา ๙ ใชบังคับตั้งแตวันที ่๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๒๕| | | 
|เปนตนไป)|| | | 
||| | | 
| ๑๗. ค้ําประกัน|| | | 
|(ก) สําหรับกรณีที่มิไดจํากัด|| | | 
|จํานวนเงินไว| ๑๐ บาท | ผูค้ําประกัน| ผูค้ําประกัน| 
|(ข) สําหรับจํานวนเงินไมเกิน|| | | 
|๑,๐๐๐ บาท |๑ บาท | ผูค้ําประกัน| ผูค้ําประกัน| 
|(ค) สําหรับจํานวนเงินเกิน|| | |  
|๑,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท|๕ บาท | ผูค้ําประกัน| ผูค้ําประกัน| 
 
 



   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    

|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|ลักษณะแหงตราสาร| คาอากร | ผูท่ีตอง|ผูท่ีตอง| 
|| แสตมป|เสียอากร| ขีดฆาแสตมป | 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|(ง) สําหรับจํานวนเงินเกิน|| | | 
|๑,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท| ๑๐ บาท | ผูค้ําประกัน| ผูค้ําประกัน| 
|ขึ้นไป|| | | 
|ยกเวนไมตองเสียอากร|| | | 
|(ก) ค้ําประกันหนี้เนื่องแตการที่|| | | 
|รัฐบาลใหราษฎรกูยืมหรือยืมเพื่อการ || | | 
|บริโภคหรือการเกษตรกรรม|| | | 
|(ข) ค้ําประกันหนี้เนื่องแตการที่|| | | 
|สหกรณใหสมาชิกกูยืมหรือยืม|| | | 
|(ความใน ๑๗. แกไขเพิ่มเติมโดย|| | | 
|พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวล|| | | 
|รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ || | | 
|มาตรา ๑๓ ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน| | | 
|๒๕๒๖ เปนตนไป) || | | 
||| | | 
| ๑๘. จํานํา || | | 
|จํานวนหนี้ทุก ๒,๐๐๐ บาท หรอื|| | | 
|เศษของ ๒,๐๐๐ บาท |๑ บาท |ผูรับจํานํา|ผูรับจํานํา| 
|ถาการจํานาํมิไดจํากัดจํานวนหนี้ไว|๑ บาท |ผูรับจํานํา|ผูรับจํานํา| 
 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|ลักษณะแหงตราสาร| คาอากร | ผูท่ีตอง|ผูท่ีตอง| 
|| แสตมป|เสียอากร| ขีดฆาแสตมป | 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|ยกเวนไมตองเสียอากร|| | | 
|(ก) ตั๋วจํานําของโรงรับจํานําท่ี|| | | 
|ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย|| | | 
|(ข) จํานําอันเกี่ยวกับกูยืมซึ่งได|| | | 
|ปดแสตมปบริบูรณแลวตามขอ ๕|| | | 
||| | | 
| ๑๙. ใบรับของคลังสินคา |๑ บาท | นายคลังสินคา| นายคลังสินคา| 
||| | | 



   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    

| ๒๐. คําส่ังใหสงมอบของ คือ ตราสาร || | | 
|ซึ่งบุคคลผูปรากฏชื่อในตราสารนั้นหรือ|| | | 
|ซึ่งบุคคลผูนั้นตราชื่อไวหรือผูทรงสิทธิท่ีจะ || | | 
|รับมอบสินคาอันอยูในอูหรือเมืองทาหรือ|| | | 
|คลังสินคา ซึ่งรับเก็บหรือรับฝากโดย || | | 
|เรียกเก็บคาเชาหรือรับสินคาอันอยูที่ || | | 
|ทาสินคา โดยที่เจาของลงลายมือชื่อ || | | 
|หรือมีผูอื่นลงลายมือชื่อแทนในเมื่อขาย|| | | 
|หรือโอนทรัพยสินอันปรากฏในตราสารนั้น |๑ บาท |ผูออกคําสั่ง |ผูออกคําสั่ง | 
|(ความใน ๑๘. ถึง ๒๐. แกไขเพิ่มเติม || | | 
|โดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวล|| | | 
|รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ || | | 
|มาตรา ๙ ใชบังคับตั้งแตวันที ่๒๗ กุมภาพันธ | | | 
|๒๕๒๕ เปนตนไป) || | | 
||| | | 
๒๐๑ 
 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|ลักษณะแหงตราสาร| คาอากร | ผูท่ีตอง|ผูท่ีตอง| 
|| แสตมป|เสียอากร| ขีดฆาแสตมป | 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
| ๒๑. ตัวแทน|| | | 
|(ก) มอบอํานาจเฉพาะการ| ๑๐ บาท |ตัวการ|ตัวการ| 
|(ข) มอบอํานาจท่ัวไป| ๓๐ บาท |ตัวการ|ตัวการ| 
|ยกเวนไมตองเสียอากร|| | | 
|การตั้งตัวแทนในกรณีสหกรณเปน|| | | 
|ตัวการ|| | | 
|(ความใน ๒๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราช|| | | 
|กําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร|| | | 
|(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๓|| | | 
|ใชบังคับต้ังแตวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๖|| | | 
|เปนตนไป)|| | | 
||| | | 
| ๒๒. คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ || | | 
|(ก) ในกรณีซึ่งพิพาทกันดวย|| | | 
|จํานวนเงินหรือราคาทุกจํานวนเงิน|| | | 



   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    

|๑,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๑,๐๐๐ บาท |๑ บาท |อนุญาโต|อนุญาโต| 
|||ตุลาการ|ตุลาการ| 
|(ข) ในกรณีอื่นซึ่งไมกลาวถึง || | | 
|จํานวนเงินหรือราคา| ๑๐ บาท |อนุญาโต|อนุญาโต| 
|||ตุลาการ|ตุลาการ| 
|(ความใน ๒๒. แกไขเพ่ิมเติมโดย|| | | 
|พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวล|| | | 
|รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ || | | 
๒๐๒ 
 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|ลักษณะแหงตราสาร| คาอากร | ผูท่ีตอง|ผูท่ีตอง| 
|| แสตมป|เสียอากร| ขีดฆาแสตมป | 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|มาตรา ๙ ใชบังคับตั้งแตวันที ่๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๒๕| | | 
|เปนตนไป)|| | | 
||| | | 
| ๒๓. คูฉบับหรือคูฉีกแหงตราสาร|| | | 
|คือ ตราสารซึ่งมีขอความอยาง||(๑) ถาไมมี|คนเดียวกับ| 
|เดียวกันกับตนฉบับหรือตนสัญญาและ||บุคคลอีกฝาย|ผูขีดฆาตนฉบับ | 
|ผูกระทําตราสารไดลงลายมือชื่อไว||หนึ่งเปนคูสัญญา| | 
|อยางเดียวกับตนฉบับ||คนท่ีเสียอากร | | 
|||สําหรับตนฉบับ | | 
|||เปนผูเสีย | | 
|||(๒) ถามีบุคคล| | 
|||อีกฝายหนึ่งเปน| | 
|||คูสัญญา บุคคล | |  
|||อีกฝายหนึ่งนั้น | | 
|||ตองเปนผูเสีย | | 
|||อากร | | 
|(ก) ถาตนฉบับเสียอากรไมเกิน|| | | 
|๕ บาท|๑ บาท | | | 
||| | | 
|(ข) ถาเกิน ๕ บาท|๕ บาท | | | 
|ยกเวนไมตองเสียอากร|| | | 
|ถาฝายที่ตองเสียอากรเปนสหกรณ || | | 



   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    

|(ความใน ๒๓. แกไขเพ่ิมเติมโดย|| | | 
|พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวล|| | | 
๒๐๓ 
 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|ลักษณะแหงตราสาร| คาอากร | ผูท่ีตอง|ผูท่ีตอง| 
|| แสตมป|เสียอากร| ขีดฆาแสตมป | 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ || | | 
|มาตรา ๑๓ ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน| | | 
|๒๕๒๖ เปนตนไป) || | | 
||| | | 
| ๒๔. หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทจํากัด || | | 
|ที่สงตอนายทะเบียน|๒๐๐ บาท | ผูเริ่มกอการ | ผูเริ่มกอการ | 
||| | | 
| ๒๕. ขอบังคับของบริษัทจํากัดที่สงตอ|| | | 
|นายทะเบียน |๒๐๐ บาท |กรรมการ|กรรมการ| 
||| | | 
| ๒๖. ขอบังคับใหมหรือสําเนาหนังสือ|| | | 
|บริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัทจํากัด|| | | 
|ซ่ึงเปล่ียนแปลงใหม ท่ีสงตอนายทะเบียน | ๕๐ บาท |กรรมการ|กรรมการ| 
||| | | 
| ๒๗. หนังสือสัญญาหางหุนสวน|| | | 
|(ก) หนังสือสัญญาจัดต้ังหางหุนสวน|๑๐๐ บาท | ผูเปนหุนสวน | ผูเปนหุนสวน | 
|(ข) หนังสือสัญญาท่ีแกไขสัญญา|| | | 
|จัดต้ังหางหุนสวน| ๕๐ บาท | ผูเปนหุนสวน | ผูเปนหุนสวน | 
|(ความใน ๒๔. ถึง ๒๗. แกไขเพิ่มเติม || | | 
|โดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวล|| | | 
|รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ || | | 
|มาตรา ๑๕ ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน| | | 
|๒๕๒๖ เปนตนไป) || | | 
๒๐๔ 
 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|ลักษณะแหงตราสาร| คาอากร | ผูท่ีตอง|ผูท่ีตอง| 
|| แสตมป|เสียอากร| ขีดฆาแสตมป | 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 



   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    

| ๒๘. ใบรับ เฉพาะตามที่ระบุตอไปนี้|| | | 
|(ก) ใบรับรางวัลสลากกินแบงของ|| | | 
|รัฐบาล|| | | 
|(ข) ใบรับสําหรับการโอน หรือ|| | | 
|กอต้ังสิทธิใด ๆ เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย || | | 
|ในเมื่อนิติกรรมที่เปนเหตุใหออกใบรับนั้น || | | 
|มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย|| | | 
|(ค) ใบรับสําหรับการขาย|| | | 
|ขายฝาก ใหเชาซ้ือ หรือโอนกรรมสิทธ์ิ|| | | 
|ยานพาหนะ ท้ังนี้ เฉพาะยานพาหนะ || | | 
|ซ่ึงมีการจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวย|| | | 
|ยานพาหนะนั้น ๆ|| | | 
|ถาใบรับตาม (ก) (ข) หรอื (ค)|| | | 
|มีจํานวนเงินตั้งแต ๒๐๐ บาทขึ้นไป|| | | 
|ทุก ๒๐๐ บาท หรือเศษของ ๒๐๐ บาท|๑ บาท |ผูออกใบรับ |ผูออกใบรับ | 
|(ความขางตนแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช || | | 
|กําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร|| | | 
|(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๑๐|| | | 
|ใชบังคับต้ังแตวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๒๕ || | | 
|เปนตนไป)|| | | 
 
๒๐๕ 
 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|ลักษณะแหงตราสาร| คาอากร | ผูท่ีตอง|ผูท่ีตอง| 
|| แสตมป|เสียอากร| ขีดฆาแสตมป | 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
|ยกเวนไมตองเสียอากร|| | | 
|ใบรับ สําหรับจํานวนเงินท่ีผูรับ|| | | 
|ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีธุรกิจ || | | 
|เฉพาะ|| | | 
|(ความขางตนแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช || | | 
|บัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร || | | 
|(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๓|| | | 
|ใชบังคับต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๓๕ เปนตนไป)| | | 
||| | | 



   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    

| ๒๙. (ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแกไข || | | 
|เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔)|| | | 
|พ.ศ. ๒๕๒๙ มาตรา ๒๙ ตั้งแตวันที่ || | | 
|๑ กุมภาพันธ ๒๕๒๙ เปนตนไป) || | | 
||| | | 
| ๓๐. (ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแกไข || | | 
|เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔)|| | | 
|พ.ศ. ๒๕๒๙ มาตรา ๒๙ ตั้งแตวันที่ || | | 
|๑ กุมภาพันธ ๒๕๒๙ เปนตนไป) || | | 
|------------------------------|--------|-----------|-----------| 
 
 

หมวด ๗ 
อากรมหรสพ 

   
 

หมวด ๗ ลักษณะ ๒ วาดวยอากรมหรสพ ตั้งแตมาตรา ๑๓๐ ถึง 
มาตรา ๑๔๓ และบัญชีอัตราอากรมหรสพ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแกไข 
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๗ มาตรา ๒๙ ใชบังคับ 
ต้ังแต ๑ มกราคม ๒๕๒๘ เปนตนไป 
 
 
 
 
 

ลักษณะ ๓ 
ภาษีบํารงุทองท่ี 
   

 
ลักษณะ ๓ วาดวยภาษีบํารุงทองที่ ตั้งแตมาตรา ๑๔๔ ถึงมาตรา ๑๖๔ 

ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.๒๕๐๘ มาตรา ๓ 
 

ลักษณะ ๔ 
เงินชวยการประถมศึกษา 

   
 

ลักษณะ ๔ วาดวยเงินชวยการประถมศึกษา ตั้งแตมาตรา ๑๖๗  
ถึงมาตรา ๑๗๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๓ ใชบังคับตั้งแตปเงินชวยการประถม 
ศึกษา ซ่ึงเร่ิมต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๔๙๓ เปนตนไป 



   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    

 
ลักษณะ ๔ 

ภาษีการซื้อโภคภัณฑ 
   

 
ลักษณะ ๔ วาดวยภาษีการซื้อโภคภัณฑ ต้ังแตมาตรา ๑๖๕ ถึง 

มาตรา ๑๙๓ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๓ และยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไข 
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๑๓ ใชบังคับ 
สําหรับการซื้อหรือนําเขาซึ่งโภคภัณฑตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔  
เปนตนไป 
 

ลักษณะ ๕ 
ภาษีการซื้อขาว 

   
 

ลักษณะ ๕ วาดวยภาษีการซื้อขาว ตั้งแตมาตรา ๑๘๐ ถึงมาตรา  
๒๑๒ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๔๘๙ มาตรา ๓๗ และยกเลิกโดยพระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเติม 
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๒ ใชบังคับเมื่อพน 
สี่สิบหาวันนับแตวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี ้

ลักษณะ ๖ 
ภาษีการซื้อน้ําตาล 
   

 
ลักษณะ ๖ วาดวยภาษีการซื้อน้ําตาล ตั้งแตมาตรา ๒๑๓ ถึงมาตรา  

๒๔๗ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๔๘๙ มาตรา ๓๘ และยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล 
รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๒ ใชบังคับเม่ือพนส่ีสิบหาวัน 
นับแตวันใชบังคับพระราชบญัญัตินี ้
 

ลักษณะ ๗ 
ภาษีโรงแรมภัตตาคาร 

   
 

ลักษณะ ๗ วาดวยภาษีโรงแรมภัตตาคาร ตั้งแตมาตรา ๒๔๘ ถึง 
มาตรา ๒๖๒ เพิ่มความในพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๘๙ มาตรา ๓๙ และยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไข 



   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    

เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๒ ใชบังคับ 
เมื่อพนสี่สิบหาวันนับแตวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี ้
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

[รก.๒๔๘๒/-/๑๔๔๖/๖ พฤศจิกายน ๒๔๘๒] 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

[รก.๒๔๘๔/-/๔/๑ มกราคม ๒๔๘๔] 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

[รก.๒๔๘๕/๖/๒๕๒/๒๗ มกราคม ๒๔๘๕] 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

[รก.๒๔๘๕/๖๖/๑๘๑๓/๑๓ ตุลาคม ๒๔๘๕] 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๔๘๙ 
 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันและเวลาประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) บทบัญญัติมาตรา ๓ ถึงมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และ 
มาตรา ๑๙ ใหใชสําหรับการจัดเก็บภาษีเงินได ซึ่งพึงประเมินเรียกเก็บในป  
พ.ศ. ๒๔๙๐ เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๒๐ ถึงมาตรา ๒๒ ใหใชสําหรับการจัดเก็บ 
ภาษีโรงคา ซึ่งพึงประเมินเรียกเก็บในป พ.ศ. ๒๔๙๐ เปนตนไป 

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

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

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

(๖) บทบัญญัติมาตรา ๓๖ ใหใชสําหรับการจัดเก็บเงินชวยการ 
ประถมศึกษาจํานวนป พ.ศ. ๒๔๙๐,๒๔๙๑ เปนตนไป 

(๗) บทบัญญัติมาตรา ๓๙ สําหรับภาษีโรงแรมภัตตาคาร ใหใช 



   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    

บังคับต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ เปนตนไป 
 

มาตรา ๔๐ บรรดาบทบัญญตัิแหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกหรือ 
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชไดในการจัดเก็บภาษีหรือ 
เงินชวยปพุทธศักราชตาง ๆ หรืออากรที่ยังคางอยูหรือที่พึงชําระกอนวัน 
ใชบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้

[รก.๒๔๘๙/๘๓/๗๔๔/๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๙] 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๐ 

[รก.๒๔๙๐/๓๖/๕๑๘/๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๐] 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
[รก.๒๔๙๐/๔๕/๖๓๕/๒๓ กันยายน ๒๔๙๐] 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
 

มาตรา ๒พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) บทบัญญัติมาตรา ๑๗ ถึงมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัตินี ้
และบัญชีอัตราภาษีเงินได (๑) ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๔ แหง 
พระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในการจัดเก็บภาษีเงินไดสําหรับเงินได 
พึงประเมินตั้งแตในปภาษ ีพ.ศ. ๒๔๙๔ เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัตินี้และบญัชีอัตราภาษ ี
เงินได (๒) ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัตินี ้ใหใช 
บังคับแกบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดลงใน 
หรือหลังวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ เวนแตบทบัญญัติมาตรา ๗๖ ตร ีแหง 
ประมวลรัษฎากรตามที่แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัตินี ้ 
ใหใชบังคับตั้งแตวันใชบังคับพระราชบญัญัตินี ้

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

(๔) บทบัญญัติมาตรา ๓๘ ถึงมาตรา ๔๕ แหงพระราชบญัญัตินี ้
วาดวยอากรแสตมป ใหใชบังคับเมื่อพนหกสิบวันนับแตวันใชบังคับพระราช 
บัญญัตินี ้

(๕) บทบัญญัติมาตรา ๔๖ ถึงมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัตินี ้



   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    

วาดวยอากรมหรสพ ใหใชบังคับเมื่อพนสามสิบวันนับแตวันใชบังคับพระราช 
บัญญัตินี ้

(๖) บทบัญญัติมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัตินี้วาดวยภาษีโรงแรม 
ภัตตาคาร ใหใชบังคับเมื่อพนสามสิบวันนับแตวันใชบังคับพระราชบญัญัตินี ้
 

มาตรา ๕๐บรรดาบทบัญญัตแิหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกหรือ 
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชไดในการปฏิบัติจัดเก็บภาษี 
อากรที่คางอยูหรือที่พึงชําระกอนวันใชบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้
เวนแต 

(๑) มาตรา ๑๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๒ แหงพระราช 
บัญญัตินี ้ใหใชบังคับแกการยื่นรายการซึ่งไดย่ืนไวแลวไมเกินหาปนับแต 
วันใชบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๙ 

(๒) มาตรา ๕๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๖ แหงพระราช 
บัญญัตินี ้ใหใชบังคับแกกรณีความผูกพันที่ตองจายเงินซ่ึงไดเกิดขึ้นกอนวัน 
ใชบังคับบทบัญญัติมาตรา ๕๐ และความผูกพันเชนวานี้ยังคงมีอยูหลังวันใช 
บังคับนั้น ในกรณีเชนนี้เมื่อมีการจายเงินตามขอผูกพันครั้งสุดทาย  
ใหผูจายเงินหักภาษีตามมาตรา ๕๐ สําหรับเงินซึ่งไดจายไปแลวในครั้ง 
กอน ๆ กอนวันใชบังคับบทบัญญัติมาตรา ๕๐ ดวย 

(๓) มาตรา ๗๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๓ แหงพระราช 
บัญญัตินี ้ใหใชบังคับแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งเลิกกันกอนวันใช 
บังคับบทบัญญัติมาตรา ๗๔ แตยังชําระบัญชีอยูในวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี ้ 
ในกรณีเชนวานี ้เพื่อประโยชนในการคํานวณภาษ ีใหถือวาวันใชบังคับ 
พระราชบัญญัตินี้เปนวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีและใหนํามาตรา ๗๒ 
และมาตรา ๗๓ มาใชบังคับ 

[รก.๒๔๙๔/๒๖/๕๖๗/๒๔ เมษายน ๒๔๙๔] 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๙๕ 
 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา และใหใชสําหรับการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ประจําป 
๒๔๙๕ เปนตนไป 
 

มาตรา ๔ บรรดาบทบัญญัตแิหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกโดย 
พระราชบัญญัตินี้ ใหบังคับใชไดในการปฏิบัติจัดเก็บเงินชวยบํารุงทองที่ 
ท่ีคางอยู หรือที่พึงชําระกอนวันใชบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้

[รก.๒๔๙๕/๑๖/๓๔๙/๑๑ มีนาคม ๒๔๙๕] 



   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    

 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) บทบัญญัติมาตรา ๑๔ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗ แหง 
พระราชบัญญัตินี้วาดวยการเก็บภาษีเงินไดจากบุคคลธรรมดา ใหใชบังคับ 
สําหรับเงินไดพึงประเมินตั้งแตปภาษี ๒๔๙๖ เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๓๑ ถึงมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัตินี ้
วาดวยการเก็บภาษีเงินไดจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ซึ่งรอบระยะ 
เวลาบัญชีสิ้นสุดลงในหรือหลังวันใชบังคับพระราชบัญญตัินี ้ใหใชบังคับต้ังแต 
วันใชบังคับพระราชบัญญัตินีเ้ปนตนไป 

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัตินี้วาดวยภาษีการคา  
ใหใชบังคับเมื่อพนส่ีสิบหาวันนับแตวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้เปนตนไป 

(๔) บทบัญญัติมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัตินี้วาดวยภาษีปาย  
ใหใชบังคับต้ังแตปภาษี ๒๔๙๖ เปนตนไป 

(๕) บทบัญญัติมาตรา ๔๑ ถึงมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัตินี้ 
วาดวยอากรแสตมป ใหใชบังคับเมื่อพนส่ีสิบหาวันนับแตวันใชบังคับพระราช 
บัญญัตินี้เปนตนไป 

(๖) บทบัญญัติมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัตินี้วาดวยภาษีการซื้อ 
โภคภัณฑ ใหใชบังคับเมื่อพนสี่สิบหาวันนับแตวันใชบังคับพระราชบญัญัตินี ้
เปนตนไป 
 

มาตรา ๕๔ บรรดาบทบัญญตัิแหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกหรือ 
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชไดในการปฏิบัติจัดเก็บภาษี 
อากรที่คางอยู หรือที่พึงชําระกอนวันใชบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้

[รก.๒๔๙๖/๑๒/๑พ/๙ กุมภาพันธ ๒๔๙๖] 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

 (๑) บทบัญญัติมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แหงพระราช 
บัญญัตินี้วาดวยการเก็บภาษเีงินไดจากบุคคลธรรมดา ใหใชบังคับสําหรับ 
เงินไดพึงประเมินประจําป พ.ศ. ๒๔๙๗ เปนตนไป 



   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    

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๖ ถึงมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัตินี้วาดวย 
ภาษีบํารงุทองท่ี ใหใชบังคับสําหรับภาษีบํารุงทองที่ประจําป พ.ศ. ๒๔๙๗  
เปนตนไป 
 

มาตรา ๑๔ บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกโดยพระราช 
บัญญัตินี ้ใหบังคับใชไดในการปฏิบัติจัดเก็บเงินท่ีคางอยู หรือที่พึงชําระกอนวัน 
ใชบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ เนื่องดวย 
เงินไดพึงประเมินไดมีการถูกหักภาษี ณ ท่ีจายไว ยังนอยประเภทอยู และ 
การใชจายเงินบํารุงทองที ่การลดหยอน อัตราภาษี และวิธีปฏิบัติจัดเก็บ 
ยังไมเหมาะสมตามกาลสมัย ไดแกไขเพ่ิมเติมใหรัดกุมย่ิงข้ึน เฉพาะเกี่ยวกับ 
การหักภาษี ณ ท่ีจาย และวาดวยภาษีบํารุงทองที่ที่เกี่ยวกับการจายเงินบํารุง 
ทองท่ี การหักลดหยอนอัตราภาษีและวิธีปฏิบัติจัดเก็บ 
[รก.๒๔๙๗/๑๓/๒๒๗/๑๖ กุมภาพันธ ๒๔๙๗] 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) บทบัญญัติมาตรา ๖ ถึงมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัตินี้ 
วาดวยภาษีเงินไดจากบุคคลธรรมดา ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมิน 
ตั้งแตปภาษ ี๒๔๙๗ เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัตินี ้
วาดวยอากรแสตมป ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
เปนตนไป 
 

มาตรา ๒๕ บรรดาบทบัญญตัิแหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกหรือ 
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชไดในการปฏิบัติจัดเก็บภาษี 
อากรที่คางอยู หรือที่พึงชําระกอนวันใชบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ เนื่องดวย 
วิธีการเสียภาษีอากรกับวิธีปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรเกี่ยวกับภาษีเงินได, ภาษี 



   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    

การคา, ภาษีปาย, อากรแสตมป, อากรมหรสพ และภาษีการซื้อโภคภัณฑ  
ควรไดแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหสะดวกและรัดกุมยิ่งขึ้นตามกาลสมัย จึงเห็นควร 
แกไขเพิ่มเติมดังตอไปนี้ คือ :- 

๑. ภาษีเงินได, ภาษีการคา, ภาษีปาย เพิ่มใหมีการเรียกเก็บภาษี 
และการขอเสียภาษีกอนถึงกําหนดเวลาได ทั้งนี้เพื่อรักษาประโยชนของรัฐ 
และเพื่อความสะดวกแกผูเสียภาษีในบางกรณี 

๒. ภาษีเงินได 
(ก) แกไขเพิ่มเติมใหหักคาใชจายเปนการเหมาสําหรับเงินได 

พึงประเมินบางประเภท เพ่ือใหสะดวกแกการคํานวณภาษีของผูเสียภาษีและ 
เจาพนักงานประเมินดวย 

(ข) แกไขเพิ่มเติมการเสียภาษีใหชําระพรอมกับยื่นรายการ 
ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการชําระภาษีของผูเสียภาษีและการปฏิบัติของ 
เจาพนักงานดวย 

๓. อากรแสตมป 
แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําใบรับ เพื่อใหการควบคุมการจัดเก็บ 

อากรรัดกุมยิ่งขึ้น กับท้ังใหมีการผอนผันการปฏิบัติในบางกรณีได เพื่อความ 
สะดวกของผูเสียอากร 

๔. อากรมหรสพ 
(ก) เพ่ิมวิธีเสียอากรใหเปนตัวเงินไดท้ังน้ี เพื่อความสะดวก 

แกผูเสียอากร 
(ข) กําหนดใหมีการจายเงินสินบนรางวัลไวดวยท้ังนี ้เพื่อ 

เปนทางควบคุมการหลีกเล่ียงอากรไดอีกทางหนึ่ง 
๕. ภาษีการซื้อโภคภัณฑ เพิ่มใหมีการชําระภาษีการซื้อโภคภัณฑ 

ลวงหนาได ท้ังน้ี เพื่อความสะดวกในการเสียภาษีของผูคาโภคภัณฑ 
[รก.๒๔๙๗/๖๔/๑๔๔๗/๑๒ ตุลาคม ๒๔๙๗] 

 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๐๑ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใหพระราชกําหนดฉบบันี้ คือ เนื่องดวย 
ประเภทการคาและโภคภัณฑที่บัญญัติไวในปจจุบันยังไมรัดกุม และอัตราภาษี 
การคากับอัตราภาษีการซื้อโภคภัณฑที่จัดเก็บอยูในขณะนี้ยังไมเหมาะสมกับ 
สถานการณ จึงควรแกไขเพิ่มเติมใหรัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น และจําเปน 
จะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน 
เพราะเปนกฎหมายเกี่ยวดวยการภาษีอากร 

[รก.๒๕๐๑/๒๗/๑พ/๙ เมษายน ๒๕๐๑] 



   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    

 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยท่ี 
ภาษีการคาสําหรับการรับจางทําของ การขายของ และการขายผลิตภัณฑ 
และภาษีการซื้อโภคภัณฑสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิง และอุปกรณของเครื่องบรรเลง 
รถยนต และรถอื่น ๆ ตามพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
พ.ศ. ๒๕๐๑ ยังไมเหมาะสมบางประการ จึงเห็นควรแกไขใหม และเพื่อ 
แบงเบาภาระของประชาชน 

[รก.๒๕๐๑/๓๑/๗พ/๑๘ เมษายน ๒๕๐๑] 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๐๒ เปนตนไป 
 

มาตรา ๖ บัญชีอัตราภาษีบํารุงทองที่ทายลักษณะ ๓ แหงประมวล 
รัษฎากรท่ียกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี ้ใหใชบังคับไดในการปฏิบัติจัดเก็บเงิน 
ที่คางอยูหรือท่ีพึงชําระกอนวันใชบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยท่ี 
ประชาชนผูมีรายไดนอย คือ ผูประกอบการกสิกรรมประเภทไมลมลุก ไดแบก 
ภาษีทั้งทางตรงและทางออมเกินกวาอัตภาพในขณะนี้ เงินที่นํามาชําระภาษี 
ก็ไดจากการจําหนายผลิตผลที่เกิดจากการกสิกรรมในที่ดินของตน ปกติพืชท่ี 
ปลูกมากก็คือขาว ในปจจุบันราคาขาวไมดี การทํานาไดผลนอยอยูแลวฉะนั้น 
สมควรย่ิงที่จะลดภาระภาษีบํารุงทองที่ จึงจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมพระราช 
บัญญัติประมวลรัษฎากร 

[รก.๒๕๐๑/๗๘/๔๙๘/๗ ตุลาคม ๒๕๐๑] 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 

มาตรา ๔ บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่แกไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชไดในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ยังคางอยู  
หรือที่พึงชําระกอนวันที่บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 



   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    

 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ เพ่ือให 
อัตราภาษีการซื้อโภคภัณฑประเภททองคําเปนไปโดยเหมาะสมกับสถานการณ 
ปจจุบัน และลดภาระภาษีใหแกประชาชน 

[รก.๒๕๐๒/๕๙/๗พ/๕ มิถุนายน ๒๕๐๒] 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

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

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

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑  
และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัตินี ้ใหใชบังคับสําหรับภาษีเงินไดของบริษัท 
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่จะตองยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๐๓ เปนตนไป 

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

(๕) บทบัญญัติมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับสําหรับ 
ภาษีบํารุงทองที่ที่ถึงกําหนดชําระใน พ.ศ. ๒๕๐๓ เปนตนไป 
 

มาตรา ๗๘ บรรดาบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกหรือ 
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชไดในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากร 
ที่คางอยูหรือท่ีพึงชําระกอนวันที่บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
ใหถือวาอุทธรณที่ไดยื่นไวแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
ซ่ึงยังมิไดมีคําวินิจฉัยและสงไปยังผูอุทธรณ เปนอุทธรณท่ีไดย่ืนตอผูมีอํานาจ 
วินิจฉัยอุทธรณตามประมวลรัษฎากรที่ไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้
ใชบังคับ 
 

มาตรา ๗๙ บทบัญญัติมาตรา ๓๖ มาตรา ๔๖ มาตรา ๕๐  
มาตรา ๖๒ และมาตรา ๗๓ ไมกระทบกระทั่งสิทธิที่บุคคลมีอยูแลวกอนวันที่ 



   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    

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
  
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ เนื่องดวย 
บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บภาษีอากรยังไมรัดกุมเปน 
โอกาสใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีอากรหลีกเล่ียงไดงาย และโทษที่กําหนดไวเกี่ยวกับ 
การหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรยังต่ําไป ไมไดผลในทางระงับปราบปราม 
นอกจากนั้นอัตราภาษีอากรบางประเภทยังไมเหมาะสม จึงสมควรแกไขปรับปรุง 
เสียใหมใหรัดกุมและเหมาะสมย่ิงข้ึน 

[รก.๒๕๐๒/๑๐๔/๑พ/๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๒] 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๐๓ เปนตนไป เวนแต 

(๑) บทบัญญัติมาตรา ๓ เฉพาะที่เกี่ยวกับบัญชีอัตราภาษีเงินได 
สําหรับบุคคลธรรมดา ใหใชบังคับสําหรับภาษีเงินไดของบุคคลธรรมดาที่ 
จะตองยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๐๓ เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๓ เฉพาะที่เกี่ยวกับบัญชีอัตราภาษีเงินได 
สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ใหใชบังคับสําหรับภาษีเงินไดของ 
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่จะตองยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๐๓ เปนตนไป 

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๔ ใหใชบังคับสําหรับภาษีการคาที่ถึงกําหนด 
เวลาชําระในป พ.ศ. ๒๕๐๓ เปนตนไป 
 

มาตรา ๖ บรรดาบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกหรือ 
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชไดในการปฏิบัติจัดเก็บภาษี 
อากรที่คางอยูหรือที่พึงชําระกอนวันที่บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ อัตรา 
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานั้น ปรากฏวาอัตรากาวหนาแตละขั้นมีชวงยาวเกินไป 
ไมเปนธรรม จึงไดแกใหมีชวงสั้นกวาเดิม อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้นยัง 
ต่ําไปมาก และอัตราภาษีการคาบางประเภทยังต่ํากวาที่ควร แตบางประเภท 



   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    

ก็มีอัตราสูงไปกวาที่ควรเฉพาะอัตราอากรแสตมปสําหรับต๋ัวแลกเงินและตั๋วสัญญา 
ใชเงินมีอัตราสูงไป ไดแกลดอัตราลงเพื่อชวยสงเสริมนโยบายลดอัตราดอกเบี้ย 
ที่เรียกเก็บกันอยูขณะนี้และเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราภาษีอากรของประเทศอื่น ๆ  
แลว เห็นไดชัดเจนวาอัตราภาษีอากรของประเทศไทยยังไมเหมาะสมและ 
ไมเพียงพอแกการทํานุบํารุงประเทศชาติใหวัฒนาถาวรได เพื่อประโยชนแหง 
รายไดของรัฐที่จะนํามาใชพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหรุงเรือง  
จึงไดปรับปรุงอัตราภาษีอากรดังกลาวใหเปนไปตามควรแกสถานการณ 

[รก.๒๕๐๒/๑๒๒/๔๔พ/๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒] 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ แหงพระราช 
บัญญัตินี ้วาดวยภาษีเงินไดบคุคลธรรมดา ใหใชบังคับดังน้ี 

 (ก) กรณีภาษีหัก ณ ท่ีจาย ใหใชบังคับสําหรับเงินได 
พึงประเมินที่จายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เปนตนไป 

 (ข) กรณีอื่น และกรณียื่นรายการเงินได ใหใชบังคับสําหรับ 
เงินไดพึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่จะตองยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๐๖  
เปนตนไป 

(๒) มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัตินี ้วาดวยภาษีการคา ใหใช 
บังคับสําหรับรายรับของผูประกอบการคาประจําเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔  
ที่จะตองชําระภาษีในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เปนตนไป 

(๓) มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัตินี ้ 
วาดวยอากรแสตมป ใหใชบังคับสําหรับการรับเงินตั้งแตเดือนกันยายน  
พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่จะตองเสียอากรเปนตัวเงินในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔  
เปนตนไป 

(๔) มาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัตินี ้วาดวยภาษีการซื้อโภคภัณฑ  
ใหใชบังคับสําหรับการซื้อหรือนําเขาซึ่งโภคภัณฑตั้งแตเดือนกันยายน  
พ.ศ. ๒๕๐๔ เปนตนไป 
 

มาตรา ๑๔ ผูประกอบการคาและหรือผูคาโภคภัณฑตามประมวล 
รัษฎากรกอนพระราชบญัญัตนิี้ใชบังคับและคงเปนผูประกอบการคาตามพระราช 
บัญญัตินี ้เมื่อไดรับชําระหนี้ที่คางชําระอยู หรือไดรับชําระหนี้ตามขอผูกพัน 
ที่มีหลักฐานเปนหนังสืออันไดทําไวกอนวันพระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ ใหคงเสีย 



   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    

ภาษีการคาและอากรแสตมปตามประมวลรัษฎากรกอนพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
หรือผูประกอบการคานั้นจะยื่นคํารองตามแบบที่อธิบดีกําหนดขอเสียภาษีอากร 
ดังกลาวเหมาคราวเดียวใหเสร็จไป โดยคํานวณภาษีอากรจากหนี้ที่คางชําระ 
ในวันยื่นคํารองก็ไดทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการคาโภคภัณฑใหผูซื้อเสียภาษีการซื้อ 
โภคภัณฑตามประมวลรัษฎากรดังกลาวดวย 

บุคคลใดมีสินคาคงเหลือจากการนําเขาหรือการผลิตกอนวันพระราช 
บัญญัตินี้ใชบังคับ และไดขายสินคานั้นเมื่อพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแลว ใหถือวา 
เปนผูประกอบการคาตามพระราชบัญญัตินี ้

ผูประกอบการคาและหรือผูคาโภคภัณฑตามประมวลรัษฎากรกอน 
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ซึ่งไมเปนผูประกอบการคาตามพระราชบัญญัตินี ้
แตมีสิทธิที่จะไดรับสินคาตามขอผูกพันหรือมีสินคาเหลืออยู หรือมีลูกหนี้จาก 
การคาคางชําระอยูใหเสียภาษีการคาและอากรแสตมป ตามประมวลรษัฎากร 
กอนพระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ ทั้งนี้จนกวาสินคานั้นจะหมดหรือลูกหนี้ไดชําระ 
หนี้หมด หรือบุคคลนั้นจะยื่นคํารองตามแบบที่อธิบดีกําหนดขอเสียภาษีอากร 
ดังกลาวเหมาในคราวเดียวใหเสร็จไป โดยคํานวณภาษีอากรจากราคาตลาด 
ของสินคาและหรือจากหนี้ที่คางชําระในวันยื่นคํารองก็ไดทั้งนี้ ในกรณีที่เปน 
การคาโภคภัณฑ ใหผูซื้อเสียภาษีการซื้อโภคภัณฑตามประมวลรัษฎากรดังกลาว 
ดวย 
 

มาตรา ๑๕ เพื่อรักษาประโยชนในการจัดเก็บภาษีอากร ใหผู 
ประกอบการคาและผูคาโภคภัณฑตามประมวลรัษฎากรกอนพระราชบญัญัตินี ้
ใชบังคับ และผูประกอบการคาตามพระราชบัญญัตินี ้มีหนาที่ยื่นรายการตาม 
แบบที่อธิบดีกําหนดแสดงประเภท ปริมาณและราคาของสินคาท่ีจะไดรับตาม 
ขอผูกพันหรือสินคาท่ีเหลืออยู หรือจํานวนหนี้สินที่ลูกหนี้คางชําระอยูในวันที่ 
๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ 

แบบแสดงรายการตามวรรคกอนใหยื่นตอ 
(๑) อธิบดี ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีย่ืนมีสถานการคาอยูในเขตจังหวัด 

พระนครหรือจังหวัดธนบุร ี
(๒) สรรพากรจังหวัด ในกรณีที่ผูมีหนาที่ยื่นมีสถานการคาอยูในเขต 

จังหวัดอ่ืน 
การยื่นแบบแสดงรายการดังกลาว ใหย่ืนภายในเดือนกันยายน 

พ.ศ. ๒๕๐๔ และถาไดย่ืน ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่สถานการคาตั้งอยู 
ก็ใหถือวาไดย่ืนแลว 
 

มาตรา ๑๖ ผูใดฝาฝนไมยื่นแบบแสดงรายการตามมาตรา ๑๕ 
หรือยื่นแบบแสดงรายการตามมาตรา ๑๕ เปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุก 



   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    

ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา ๑๗ บรรดาบทบัญญตัิแหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกหรือ 

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชได 
(๑) ในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่คางอยูหรือที่พึงชําระกอนวัน 

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และ 
(๒) ในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรตามมาตรา ๑๔ 

 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ 
 

(๑) ภาษีเงินได เพื่อบรรเทาภาระภาษีแกผูมีเงินไดใหลดนอยลง 
(๒) ภาษีการคา เพื่อใหงายและสะดวกแกการจัดเก็บภาษีทั้งทาง 

ฝายผูเสียภาษีและเจาพนักงาน ท้ังทําใหรัดกุมย่ิงข้ึน 
(๓) อากรแสตมป ยกเลิกอากรสําหรับใบรับที่ผูประกอบการคาตอง 

เสีย เพราะจะมิใหมีการเก็บภาษีซอนกับภาษีการคาซึ่งสิ้นเปลืองเวลา และ 
คาใชจาย ไมสะดวก ควรเก็บภาษีการคาอยางเดียว 

(๔) ภาษีการซื้อโภคภัณฑ ยกเลิกเพราะเหตุผลเชนเดียวกับอากร 
แสตมป 

[รก.๒๕๐๔/๖๗/๑พ/๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๔] 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
 

มาตรา ๒พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) บทบัญญัติมาตรา ๓ และมาตรา ๔ แหงพระราชบญัญัตินี ้ 
วาดวยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินของ 
บุคคลธรรมดาประจํา พ.ศ. ๒๕๐๙ ที่จะตองยื่นรายการใน พ.ศ ๒๕๑๐  
เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ วาดวยภาษีเงินได 
บริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล ใหใชบังคับสําหรับเงินไดของบริษัทและหาง 
หุนสวนนิติบุคคลซ่ึงรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดลงในหรือหลังวันท่ี 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  



   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    

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 ใหใชบังคับสําหรับรายรับของผูประกอบ 
การคาในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เปนตนไป 
 

มาตรา ๒๘บรรดาบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกหรือ 
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชไดในการปฏิบัติจัดเก็บภาษี 
อากรที่คางอยูหรือที่พึงชําระกอนวันที่บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ เพื่อ 
ความชัดเจน ความเปนธรรมและเหมาะสมแกสถานการณปจจุบันกับปองกัน 
การหลีกเลี่ยงภาษีอากร 

[รก.๒๕๐๘/๑๑๔/๓๕พ/๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๘] 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓ 
 

มาตรา ๔ บรรดาบทบัญญัตแิหงพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความใน 
ประมวลรัษฏากร ในสวนที่เกี่ยวกับการลดอัตราภาษีการคาและยังใชอยูกอน 
วันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ ใหยังคงใชไดตอไปโดยถือวาเปนการลดจาก 
บัญชีอัตราภาษีการคาซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้จนกวาจะมีการ 
ยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติม 
 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ี 
อัตราภาษีการคาท่ีจัดเก็บอยูตามประมวลรัษฎากรในขณะนี ้ยังไมเหมาะสมแก 
สถานการณ สมควรแกไขใหเหมาะสมย่ิงข้ึน และโดยที่การแกไขจําเปนจะตอง 
ไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดินจึงจําเปน 
ตองตราพระราชกําหนดนี้ 

[รก.๒๕๑๓/๕๘/๒๙พ/๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๓] 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓ 
 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนหกสิบวันนับแตวัน 



   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    

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

มาตรา ๑๙ บรรดาบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกหรือ 
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชไดในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากร 
สําหรับรายรับกอนวันพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 

มาตรา ๒๐ บรรดากฎกระทรวงที่ออกตามประมวลรัษฎากรและ 
ยังใชอยูกอนวันพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชไดตอไปจนกวาจะมีการ 
ยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติม โดยประกาศหรือกฎกระทรวง ซึ่งออกตามมาตรา ๔ 
แหงประมวลรัษฎากรซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัินี ้
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ เพื่อ 
ความชัดเจนและเหมาะสมแกสถานการณปจจุบัน 

[รก.๒๕๑๓/๘๐/๕๙๑/๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๓] 
 
 
ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับท่ี ๑๕๕ ลงวันท่ี ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
 

โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นวา อัตราภาษีอากรตามประมวล 
รัษฎากรที่จัดเก็บอยูในปจจุบันยังไมเหมาะสมและเปนธรรมกับการสงเสริม 
การประกอบอุตสาหกรรมและการประกอบการคาบางประเภท สมควร 
ปรับปรุงโดยยกเวนหรือลดอัตราภาษีอากรบางประเภท รวมท้ังกําหนดอัตรา 
การหักคาใชจายเปนการเหมาสําหรับกิจการบางประเภทเสียใหมดวย  
หัวหนาคณะปฏิวัติจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน ๒ ของหมวด ๓ ในลักษณะ ๒  
แหงประมวลรัษฎากร สําหรับเงินไดที่เปนดอกเบี้ยตามมาตรา ๔๐(๔)(ก)  
แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะสวนที่ไมเกินรอยละเจ็ดตอป ซ่ึงไดจากองคการ 
ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจท่ีเปนนิติบุคคลซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายโดยมีทุนท้ังส้ิน 
เปนของรัฐบาล หรือไดจากสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศ 
ไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรือ 
อุตสาหกรรม 
 

ขอ ๒ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา ๗๐(๒) แหงประมวล 
รัษฎากร เฉพาะในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๔)(ก) แหงประมวล 
รัษฎากร ซึ่งไดจากรัฐบาลหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของ 



   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    

ประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
หรืออุตสาหกรรม 
 

ขอ ๓ ใหลดอัตราภาษีเงินไดตามมาตรา ๗๐(๒) แหงประมวล 
รัษฎากร เฉพาะในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๔)(ก) แหงประมวล 
รัษฎากร ที่จายใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการธนาคาร  
กิจการประกันภัยหรือกิจการการเงินอื่นอันมีลักษณะทํานองเดียวกันคงจัดเก็บ 
ในอัตรารอยละ ๑๐ 
 

ขอ ๔ ใหยกเวนภาษีการคาแกกิจการดังตอไปนี ้
(๑) กิจการผลิตปุยเคมี 
(๒) กิจการของเรือนจํา สถานพินิจและคุมครองเด็ก สถานท่ีควบคุม 

หรอืสถานท่ีกักขังและสถานสงเคราะห ท้ังนี ้เฉพาะที่เปนการของทางราชการ 
 

ขอ ๕ ใหลดอัตราภาษีการคาสําหรับการขายสินคาดังตอไปนี ้ 
คงจัดเก็บในอัตรารอยละ ๑.๕ ของรายรับ 

(๑) อาหารสัตว 
(๒) กระดาษสําหรับพิมพหนังสือพิมพ 
(๓) เทปสําหรับบันทึกเสียงที่ใชเฉพาะในอุตสาหกรรมสราง 

ภาพยนตร 
(๔) ฟลฺมภาพยนตรขนาดต้ังแตสิบหกมิลลิเมตรข้ึนไป ซ่ึงยังมิได 

ใชอัดหรือถาย 
 

ขอ ๖ ใหยกเวนภาษีการคาแกนายหนาและตัวแทนตามกฎหมาย 
วาดวยการประกันวินาศภัยและกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต ท้ังนี ้เฉพาะ 
รายรับท่ีไดจากการเปนนายหนาหรือตัวแทนตามกฎหมายดังกลาว 
 

ขอ ๗ คาอากรแสตมปสําหรับตราสารกรมธรรมประกันชวีิตตาม  
(ข) ของ ๖. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมปทายหมวด ๖ ลักษณะ ๒ แหงประมวล 
รัษฎากร ถามีจํานวนสูงกวา ๒๐ บาท ใหลดเหลือ ๒๐ บาท 

ขอ ๘ใหยกเวนอากรมหรสพตามประมวลรัษฎากรทุกประเภท  
นอกจาก 

(๑) ภาพยนตร 
(๒) มหรสพผสมภาพยนตร 
(๓) โบวล่ิง 
(๔) แขงมา 

  



   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    

ขอ ๑๑ ใหประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้มีผลใชบังคับเชนเดียวกับ 
พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา ๓ และมาตรา ๔๖ แหงประมวล 
รัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 

ขอ ๑๓ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตขอ ๙ และขอ ๑๐ ใหใช 
บังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินประจาํ พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่จะตองยื่นรายการใน  
พ.ศ. ๒๕๑๖ เปนตนไป 

[รก.๒๕๑๕/๘๙/๑พ/๖ มิถุนายน ๒๕๑๕] 
  
 
ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับท่ี ๒๐๖ ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
 

โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นวา อัตราภาษีเงินได การคํานวณภาษี 
การคา จํานวนเงินที่ยอมใหหักคาใชจายและลดหยอนสําหรับกิจการหรือบุคคล 
รวมท้ังวิธีจัดเก็บภาษีดังกลาวขางตน ยังไมเหมาะสมกับสภาพครอบครัวและ 
กิจการบางประเภทนอกจากนี้บางบทบัญญัติในประมวลรัษฎากรยังมีขอความ 
ไมชัดเจนกอใหเกิดขอโตแยงระหวางเจาหนาที่กับประชาชนผูเสียภาษีอยูเสมอ 
สมควรปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรใหเหมาะสมและเปนธรรมยิ่งขึ้น  
โดยเฉพาะในกรณีที่กรมสรรพากรตองคืนเงินภาษีที่ไดเรียกเก็บไวโดยไมถูกตอง 
ใหแกผูเสียภาษี สมควรที่จะคิดดอกเบี้ยใหแกผูรับคืนตามจํานวนที่ตองคืนดวย 
หัวหนาคณะปฏิวัติจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้ 
 

ขอ ๒๐ บรรดาบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไข 
เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเฉพาะใน 
การปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่คางอยูหรือท่ีพึงชําระกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับนี้ใชบังคับ 
 

ขอ ๒๑ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) ขอ ๑ ใหใชบังคับสําหรับการคืนเงินภาษีอากรที่ไดชําระ 
หรือนําสงในหรือหลังวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ 

(๒) ขอ ๒ ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินท่ีผูมีเงินได 
ไดรับกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับดวย แตไมรวมถึงเงินได 
พึงประเมินที่ไดชําระภาษีเงินไดไปแลว 

(๓) ขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๐ และ 



   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    

ขอ ๑๔ ในสวนที่วาดวยภาษีเงินไดสําหรับบุคคลธรรมดาใหใชบังคับสําหรับ 
เงินไดพึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่จะตองยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๑๖ 
เปนตนไป 

(๔) ขอ ๑๔ ในสวนท่ีวาดวยภาษีเงินไดสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวน 
นิติบุคคลเฉพาะภาษีจากกําไรสุทธิ ใหใชบังคับสําหรับเงินไดของบริษัทหรือ 
หางหุนสวนนิติบุคคล ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ประกาศ 
ของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ 

(๕) ขอ ๑๕ ขอ ๑๖ และขอ ๑๘ ใหใชบังคับสําหรับรายรับของ 
ผูประกอบการคาตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๑๕ เปนตนไป 

[รก.๒๕๑๕/๑๓๘/๑พ/๑๕ กันยายน ๒๕๑๕] 
 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 

มาตรา ๔ บรรดาบทบัญญัตแิหงพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความ 
ในประมวลรัษฎากร ในสวนที่เกี่ยวกับการลดอัตราภาษีการคาและยังใชบังคับ 
อยูกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ ใหคงใชบังคับไดตอไปโดยถือวาเปน 
การลดจากบัญชีอัตราภาษีการคา ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดจนกวา 
จะมีการยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติม 
 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ี 
เปนการสมควรปรับปรุงอัตราภาษีการคาสําหรับสินคาบางชนิดใหเหมาะสมแก 
สถานการณยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ขึ้น 

[รก.๒๕๑๖/๑๖๒/๖๑๙/๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๖] 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 

มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตบทบัญญัติมาตรา ๓ มาตรา ๔  
มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหง 
พระราชกําหนดนี ้ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินของบุคคลธรรมดาประจํา  
พ.ศ. ๒๕๑๗ ที่จะตองยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนตนไป 
 

มาตรา ๑๑ บรรดาบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือ 
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ใหคงใชบังคับไดตอไปในการปฏิบัติจัดเก็บ 



   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    

ภาษีอากรที่คางอยู หรือที่พึงชําระกอนวันที่บทบัญญัติแหงพระราชกําหนดนี้ 
ใชบังคับ 
 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ี 
เปนการสมควรปรับปรุงประมวลรัษฎากร เพื่อลดภาระภาษีเงินไดที่เก็บจาก 
บุคคลธรรมดา และแกไขวิธีการจัดเก็บเพื่อความเปนธรรมจึงจําเปนตอง 
ตราพระราชกาํหนดนี้ขึ้น 

[รก.๒๕๑๖/๑๖๗/๖๓๕/๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๖] 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) บทบัญญัติมาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘  
และมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัตินี้วาดวยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหใชบังคับ 
สําหรับเงินไดพึงประเมินของบุคคลธรรมดาประจํา พ.ศ. ๒๕๑๘ ท่ีจะตองย่ืน 
รายการใน พ.ศ. ๒๕๑๙ เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัตินี้วาดวยภาษีเงินได 
บริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล ใหใชบังคับสําหรับเงินไดของบริษัทและหาง 
หุนสวนนิติบุคคลซ่ึงรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดลงในหรือหลังวันท่ี ๓๑ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนตนไป 
 

มาตรา ๑๒ ความใน (๘) ของมาตรา ๔๒ แหงประมวลรัษฎากร 
ซึ่งถูกยกเลิกโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชบังคับไดตอไป 
สําหรับดอกเบี้ยที่ไดรับจากพันธบัตรของรัฐบาลที่ออกจําหนายกอนวันที่พระราช 
บัญญัตินี้ใชบังคับ 
 

มาตรา ๑๓ บรรดาบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิก 
หรือแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหคงใชบังคับไดในการปฏิบัติจัดเก็บ 
ภาษีที่คางอยูหรือที่พึงชําระกอนวันที่บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
 
 
 
 



   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    

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยท่ี 
ในปจจุบันมีกฎหมายวาดวยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใชบังคับ และ 
เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการพัฒนาตลาดหลักทรัพย สมควรปรับปรุงประมวล 
รัษฎากร เพื่อพัฒนาตลาดหลักทรัพยจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

[รก.๒๕๑๗/๒๒๘/๑พ/๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗] 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 

มาตรา ๔ บทบัญญัติมาตรา ๔๒ ทวิ แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึง 
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมิน 
ประจํา พ.ศ. ๒๕๑๗ ที่จะตองยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนตนไป 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยท่ี 
วิธีการหักคาใชจายสําหรับเงินที่นายจางจายใหลูกจางเมื่อออกจากงาน 
ยังไมเหมาะสม สมควรแกไขเสียใหมใหเหมาะสม และเปนการบรรเทา 
ภาระภาษีเงินไดใหแกลูกจางทั้งหลายดวยจึงจําเปนตองตราพระราช 
บัญญัตินี้ขึ้น 

[รก.๒๕๑๘/๓๒/๔พ/๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๑๘] 
 
 
 
ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับท่ี ๘ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐ 
 

โดยท่ีในปจจุบันเจาพนักงานตามประมวลรัษฎากรและเจาพนักงาน 
ตํารวจตางมีอํานาจในการตรวจสอบการชําระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  
ทําใหพอคาประชาชนมีภาระตองชี้แจงแสดงหลักฐานตอเจาหนาที่หลายฝาย  
สมควรขจัดภาระดังกลาวดวยการใหเจาพนักงานตามประมวลรัษฎากร 
ดําเนินการไปแตฝายเดียว และโดยที่สมควรเรงรัดการตรวจสอบภาษีอากร 
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว หัวหนาคณะปฏิวัติจึงมีคําส่ังดังตอไปนี ้
 

ขอ ๑ ในกรณีที่เจาพนักงานตามประมวลรัษฎากรไดออกหมายเรียก 
หรือหนังสือเชิญผูมีหนาที่ชําระหรือนําสงภาษีอากรมาทําการตรวจสอบไตสวน 
กอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ ใหเจาพนักงานตามประมวล 



   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    

รัษฎากรดําเนินการประเมินหรือออกคําสั่งใหชําระหรือนําสงภาษีอากรใหแลว 
เสร็จภายในเวลาสองปนับแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ และ 
ใหอธิบดีกรมสรรพากรรายงานจํานวนผูถูกเรียกตรวจสอบไตสวน และผลการ 
ตรวจสอบตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอยางนอยทุกหกเดือน เม่ือพน 
กําหนดระยะเวลาสองปดังกลาว ถาเจาพนักงานตามประมวลรัษฎากรยัง 
ประเมินหรือออกคําสั่งใหชําระภาษีอากรไมแลวเสร็จสําหรับรายใด ใหระงับ 
การตรวจสอบไตสวนและการประเมินหรือการออกคําสั่งใหชําระหรือนําสง 
ภาษีอากรสําหรับรายนั้น เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนไมอาจประเมินหรือสั่ง 
ภายในกําหนดเวลาดังกลาวได รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจะส่ังขยาย 
กําหนดเวลาออกไปตามควรแกกรณีก็ได แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันสิ้นกําหนด 
เวลาดังกลาว 
 

ขอ ๒ นับแตวันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ หามมิให 
เจาพนักงานตํารวจดําเนินการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  
เวนแตการดําเนินคดีอาญาตามคําขอของเจาพนักงานตามประมวลรัษฎากร 
 

ขอ ๓ บรรดาคดีที่เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
ที่เจาพนักงานตํารวจไดทําการคนและยึดบัญชีหลักฐานและเอกสารไวแลว 
กอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ ใหเจาพนักงานตํารวจทําการ 
ตรวจสอบไตสวนใหแลวเสร็จ และสงเรื่องใหเจาพนักงานตามประมวล 
รัษฎากรภายในหกเดือนนับแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ  
และใหเจาพนักงานตามประมวลรัษฎากรดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 
ระยะเวลาตามขอ ๑ 

ขอ ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี ้

[รก.๒๕๒๐/๑๐๖/๑พ/๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐] 
 
 
ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับท่ี ๑๐ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐ 
 

โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นวา บทบัญญัติและอัตราภาษีอากรของ 
ประมวลรัษฎากรที่ใชบังคับอยูในปจจุบันยังไมเหมาะสมกับสถานการณ สมควร 
แกไขเพ่ิมเติมใหชัดเจน รัดกุม เปนธรรม และใหการจัดเก็บเปนไปโดย 
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหรัฐมีรายไดเพิ่มขึ้นหัวหนาคณะปฏิวัติจึงมีคําสั่ง 
ดังตอไปนี้ 
 
 



   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    

ขอ ๒๑ เพื่อประโยชนในการคํานวณเงินไดพึงประเมินที่ไดรับ 
ตั้งแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

(๑) ถาผูมีเงินไดไดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร 
ในหรือหลังวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ซึ่งเปนดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากที่ไดฝากไวกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ดอกเบ้ียดังกลาวสวนท่ีเฉล่ียเปนของ 
ระยะเวลากอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ไมตองนํามารวมคํานวณภาษ ี

(๒) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรที่ไดรับในหรือหลัง 
วันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
ถาเปนดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากท่ีครบกําหนดเวลาฝากกอนวันท่ีประกาศของ 
คณะปฏิวัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไมตองนํามารวมคํานวณภาษ ี
 

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

ขอ ๒๓ ตราสารเช็คที่ลงวันเดือนปที่ออกเช็คในวันหรือหลังวันที่ 
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหเสียอากร 
ใหครบตามอัตราในบัญชีอัตราอากรแสตมปซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ 
ของคณะปฏิวัติฉบับนี้ทั้งนี้ ตามวิธีการที่อธิบดีกําหนด โดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
 

ขอ ๒๔ บรรดาบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไข 
เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเฉพาะ 
ในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่คางอยูหรือที่พึงชําระกอนวันที่ประกาศของ 
คณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ 
 

ขอ ๒๕ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

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

(๒) ขอ ๑๔ และขอ ๑๕ ในสวนที่วาดวยภาษีเงินไดบริษัทหรือ 
หางหุนสวนนิติบุคคล ใหใชบังคับสําหรับเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวน 
นิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดลงในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม  



   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    

พ.ศ. ๒๕๒๐ เปนตนไป 
[รก.๒๕๒๐/๑๐๖/๑๐พ/๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐] 

 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 

มาตรา ๑๑ บรรดาบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรและประกาศ 
ของคณะปฏิวัติที่ถูกยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้ใหยังคง 
ใชบังคับไดตอไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรสําหรับการขายหรือ 
โอนโดยมีคาตอบแทนซึ่งหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย ที่กระทําขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยท่ี 
เปนการสมควรเก็บภาษีการคาจากการขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทยแทนการเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดังที่เปนอยูในปจจุบัน เพื่อ 
ขจัดความยุงยากในทางปฏิบัติและเพื่อใหเกิดความสะดวก รัดกุมและแนนอน 
ในการเสียภาษีจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

[รก.๒๕๒๑/๗๔/๔๓๘/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๑] 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 
มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแต 
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ 

มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ แหงพระราชกําหนดนี้ วาดวยภาษีเงินไดบุคคล 
ธรรมดา ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่จะตอง 
ยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๓ เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แหงพระราช 
กําหนดนี ้วาดวยภาษีเงินไดบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล ใหใชบังคับสําหรับ 
เงินไดของบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลัง 
วันที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนตนไป 

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แหงพระราชกําหนดนี ้
วาดวยภาษีการคา ใหใชบังคับสําหรับรายรับของผูประกอบการคาในเดือน 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนตนไป 
 



   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    

มาตรา ๒๓ บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรและประกาศของ 
คณะปฏิวัติที่ถูกยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ ใหยังคง 
ใชบังคับไดตอไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่คางอยู หรือท่ีพึง 
ชําระกอนวันที่พระราชกาํหนดนี้ใชบังคับ 
 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ี 
มีความจําเปนท่ีจะตองปรับปรุงประมวลรัษฎากรใหเหมาะสมกับสภาพและ 
เหตุการณในปจจุบัน ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับ เพื่อรักษา 
ประโยชนของแผนดิน เพื่อเปนการบรรเทาภาระภาษี ความเปนธรรม  
ความสะดวกรัดกุมและแนนอนจึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ขึ้น 

[รก.๒๕๒๑/๑๕๕/๑พ/๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๑] 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) ในกรณีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ใหใชบังคับแกเงินได 
พึงประเมินสําหรับ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่จะตองยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๓  
เปนตนไป 

(๒) ในกรณีภาษีเงินไดบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ใหใชบังคับ 
แกเงินได สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุดลงในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนตนไป 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ เนื่องจาก 
พระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย 
พระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดเพิ่ม 
บทบัญญัติเปนกรณีพิเศษสําหรับภาษีเงินไดปโตรเลียมขึ้น และเพื่อใหดอกเบี้ย 
เงินกูยืมและเงินปนผล หรือเงินสวนแบงของกําไรเฉพาะสวนที่เหลือจาก 
ถูกหักภาษีเงินไดไว ณ ที่จายสําหรับกรณีพิเศษตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินได 
ปโตรเลียมดังกลาวอยูในบังคับตองเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร  
สมควรแกไขประมวลรัษฎากร เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติที่เพิ่มขึ้นในกฎหมาย 



   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    

วาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียมดังกลาวจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
[รก.๒๕๒๒/๒๒๐/๔พ/๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๒] 

 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 

มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) บทบัญญัติมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖  
มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕  
แหงพระราชกําหนดนี้ วาดวยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหใชบังคับสําหรับ 
เงินไดพึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๓ ท่ีจะตองย่ืนรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๔  
เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนดนี้วาดวยภาษีเงินได 
บุคคลธรรมดา ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๔  
ที่จะตองยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๕ เปนตนไป 

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๑๕ แหงพระราชกําหนดนี้ วาดวยภาษีเงินได 
บริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล ใหใชบังคับสําหรับเงินไดของบริษัทและหาง 
หุนสวนนิติบุคคล ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๒๓ เปนตนไป 
 

มาตรา ๑๖ บทบัญญัติใน (จ) ของมาตรา ๔๗ (๑) แหงประมวล 
รัษฎากรซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันท่ี ๗  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่ถูกยกเลิกโดยพระราชกําหนดนี้ ใหยังคงใชบังคับ 
ไดสําหรับเงินไดพึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่จะตองยื่นรายการใน  
พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 

มาตรา ๑๗บทบัญญัติแหงประมวลรัษฏากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนด ใหยังคงใชบังคับไดตอไป เฉพาะในการปฏิบัติ 
จัดเก็บภาษีอากรที่คางอยูหรือที่พึงชําระกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 
 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ี 
มีความจําเปนตองปรับปรุงประมวลรัษฎากรเพื่อบรรเทาภาระภาษีของผูมี 
เงินไดประจําซึ่งมีรายไดนอย รวมทั้งปรับปรุงอัตราภาษีเงินไดใหเหมาะสม 



   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    

กับสภาพและเหตุการณในปจจุบัน ซึ่งในการนี้จะตองไดรับการพิจารณาโดยดวน 
และลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดินจึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี ้

[รก.๒๕๒๓/๗๘/๑๔พ/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓] 
 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 

มาตรา ๔ บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกแกไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชกําหนดนี ้ใหยังคงใชบังคับไดตอไป เฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษี 
อากรที่คางอยูหรือที่พึงชําระกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 
 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดนี ้คือ โดยท่ีมีความ 
จําเปนตองเพิ่มอัตราภาษีการคาสําหรับสินคาบางชนิดใหเหมาะสมกับสภาพการณ 
ทางเศรษฐกิจปจจุบัน ซึ่งในกรณีนี้จะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อ 
รักษาประโยชนของแผนดิน และโดยที่กรณีนี้เกิดขึ้นในระหวางที่ปดสมัยประชุม 
รัฐสภา และเปนกรณีฉุกเฉินซึ่งมีความจําเปนรีบดวนที่จะรักษาความมั่นคงในทาง 
เศรษฐกิจจึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ขึ้น 

[รก.๒๕๒๓/๑๖๑/๕พ/๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๓] 
 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 

มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) บทบัญญัติมาตรา ๓ แหงพระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับสําหรับ 
เงินไดพึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๔ ท่ีจะตองย่ืนรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๕  
เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๔ แหงพระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับสําหรับ 
เงินไดพึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๕ ท่ีจะตองย่ืนรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๕ แหงพระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับสําหรับ 
เงินไดของบริษัท และหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือ 
หลังวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เปนตนไป 

(๔) บทบัญญัติมาตรา ๖ แหงพระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับสําหรับ 
เงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือ 
หลังวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เปนตนไป 



   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    

มาตรา ๘ บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของมาตรา ๔๗ ทวิ  
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวล 
รัษฎากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่ถูกยกเลิกโดยพระราชกําหนดนี้ ใหยังคง 
ใชบังคับไดสําหรับเงินไดพึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่จะตองยื่นรายการ 
ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 

มาตรา ๙ การยื่นรายการและชําระภาษีตามมาตรา ๖๗ ทวิ  
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ เฉพาะรอบระยะ 
เวลาบัญชีดังตอไปนี้ ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลคํานวณและชําระภาษี 
จากประมาณการกาํไรสุทธิดังนี้ 

(๑) รอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดลงในหรือหลังวันที ่๓๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๔ ใหคํานวณและชําระภาษีจากจํานวนรอยละ ๒๐ ของประมาณการ 
กําไรสุทธิ 

(๒) รอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดลงในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหคํานวณและชําระภาษีจากจํานวนรอยละ ๓๓ ของประมาณการ 
กําไรสุทธิ 
 

มาตรา ๑๐บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ ใหยังคงใชบังคับไดตอไป เฉพาะในการปฏิบัติ 
จัดเก็บภาษีอากรที่คางอยู หรือที่พึงชําระกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 
 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ี 
มีความจําเปนตองปรับปรุงประมวลรัษฎากร เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพและ 
เหตุการณในปจจุบันและปองกันการหลีกเล่ียงภาษีอากร ซึ่งจะตองพิจารณา 
โดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน และโดยที่กรณีนี้เกิดขึ้นใน 
ระหวางที่ปดสมัยประชุมรัฐสภา และเปนกรณีฉุกเฉินมีความจําเปนรีบดวนที่จะ 
รักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจจึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ขึ้น 
[รก.๒๕๒๔/๕๐/๑พ/๓๑ มีนาคม ๒๕๒๔] 
 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 

มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตบทบัญญัติมาตรา ๖ มาตรา ๗  



   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    

มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และ 
มาตรา ๒๐ วาดวยภาษีเงินไดสําหรับบุคคลธรรมดา ใหใชบังคับสําหรับเงินได 
พึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๕ ที่จะตองยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๖  
เปนตนไป 
 

มาตรา ๒๒ บทบัญญัติใน (๙) ของมาตรา ๔๒ แหงประมวล 
รัษฎากร ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชกําหนดนี ้ใหยังคงใชบังคับสําหรับเงินได 
จากการขายทรัพยสินอันเปนมรดก หรือการขายทรัพยสินซ่ึงทรัพยสินนั้นไดมา 
โดยมิไดมุงในทางการคาหรือหากําไร ทั้งนี้เฉพาะที่ไดกระทํากอนวันที ่
พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 
 

มาตรา ๒๓ บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ ใหยังคงใชบังคับตอไปเฉพาะในการปฏิบัติ 
จัดเก็บภาษีอากรที่คางอยูหรือที่พึงชําระกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 
 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ี 
มีความจําเปนตองปรับปรุงประมวลรัษฎากร เพื่อบรรเทาภาระภาษีของผูมี 
รายไดนอยและรายไดปานกลางใหเหมาะสมกับสภาพและเหตุการณในปจจุบัน 
กับใหเกิดความเปนธรรมในสังคม และปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีอากรบางกรณ ี
ซึ่งจะตองพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน และโดยที่ 
กรณีนี้เกิดขึ้นในระหวางที่ปดสมัยประชุมรัฐสภา และเปนกรณีฉุกเฉินมีความ 
จําเปนรีบดวนที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจจึงจําเปนตองตรา 
พระราชกําหนดนี ้

[รก.๒๕๒๕/๒๘/๕พ/๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๒๕] 
 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 

มาตรา ๑๑ บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิก หรือแกไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ ใหยังคงใชบังคับตอไป เฉพาะในการปฏิบัติ 
จัดเก็บภาษีอากรที่คางอยูหรือที่ถึงกําหนดชําระกอนวันที่พระราชกําหนดนี ้
ใชบังคับ 
 
 
 



   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    

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ีมี 
ความจําเปนตองปรับปรุงอัตราภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เพ่ือใหเหมาะสม 
กับสภาพและเหตุการณในปจจุบัน ซึ่งจะตองพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษา 
ประโยชนของแผนดิน และโดยที่กรณีนี้เกิดขึ้นในระหวางที่ปดสมัยประชุมรัฐสภา 
และเปนกรณีฉุกเฉินมีความจําเปนรีบดวนที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศจึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี ้

[รก.๒๕๒๕/๒๘/๒๑พ/๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๒๕] 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
  

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตบทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘  
มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ใหใชบังคับสําหรับเงินไดของ 
บริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันท่ี  
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เปนตนไป 
 

มาตรา ๒๙ บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใหยังคงใชบังคับไดตอไป เฉพาะในการปฏิบัติ 
จัดเก็บภาษีอากรที่คางอยู หรือที่พึงชําระกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

บทบัญญัติมาตรา ๖๕ ทวิ (๒) วรรคหนึ่งและ (๙) แหงประมวล 
รัษฎากร ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัตินี ้และ 
มาตรา ๖๕ ตร ี(๒) แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๙  
แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชไดตอไปจนกวาจะมีการออกพระราชกฤษฎีกา  
หรือออกกฎกระทรวงตามบทบัญญัติซึ่งแกไขเพิ่มเติมนั้น ๆ 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยท่ี 
เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเพื่อความเปนธรรม ความชัดเจน  
ความรัดกุม และความเหมาะสมแกสถานการณ และเพื่อปองกันการหลีกเลี่ยง 
ภาษีอากรใหไดผลดียิ่งขึ้นจึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้
[รก.๒๕๒๕/๙๑/๑พ/๒ กรกฎาคม ๒๕๒๕] 
 
 



   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    

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) บทบัญญัติมาตรา ๓ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘  
แหงพระราชบัญญัตินี้ วาดวยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ใหใชบังคับสําหรับ 
เงินไดพึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๕ ท่ีจะตองย่ืนรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๖  
เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัตินี ้ 
วาดวยภาษีเงินไดบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล ใหใชบังคับสําหรับเงินได 
ของบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือหลัง 
วันที ่๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เปนตนไป 
  

มาตรา ๑๒ บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้ใหยังคงใชบังคับไดตอไป เฉพาะในการปฏิบัติ 
จัดเก็บภาษีอากรที่คางอยูหรือที่พึงชําระกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยท่ี 
เปนการสมควรกําหนดใหเงินปนผลที่ไดจากสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดย 
เฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม เปนเงินไดพึงประเมินประเภทเดียวกับ 
เงินปนผลที่ไดจากบริษัทจํากัด โดยใหเงินปนผลดังกลาวนี้ไดรับการปฏิบัต ิ
เหมือนกับเงินปนผลที่ไดรับจากกองทุนรวม และยกเลิกการใหบริษัทหรือ 
หางหุนสวนนิติบุคคลเสียภาษีเงินไดอยางบุคคลธรรมดา เพื่อปองกันการ 
หลีกเล่ียงภาษี และใหองคการของรัฐบาลเสียภาษีเงินไดจากการขายสินคา 
ขององคการของรัฐบาลแทนผูขายสินคาซึ่งเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 
เชนเดียวกับผูขายสินคาซึ่งเปนบุคคลธรรมดาจึงจําเปนตองตราพระราช 
บัญญัตินี ้

[รก.๒๕๒๕/๑๒๑/๑พ/๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๕] 
 
 
 
 
 
 



   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    

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 
มาตรา ๒พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) บทบัญญัติมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ วาดวยภาษีเงินไดบุคคล 
ธรรมดา ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๖ ที่จะตอง 
ยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๗ เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๓ วาดวยภาษีเงินไดบริษัทและหางหุนสวน 
นิติบุคคล ใหใชบังคับสําหรับเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ซ่ึงรอบ 
ระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เปนตนไป 

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๑๔ วาดวยภาษีการคาใหใชบังคับสําหรับ 
รายรับตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕ เปนตนไป 
 

มาตรา ๑๕ บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ ใหยังคงใชบังคับตอไปเฉพาะในการปฏิบัติ 
จัดเก็บภาษีอากรที่คางอยู หรือที่พึงชําระกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 
 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ีมี 
ความจําเปนตองปรับปรุงประมวลรัษฎากร ใหเหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ 
ในปจจุบัน กับใหเกิดความเปนธรรมในสังคมและปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี 
อากรบางกรณี ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชน 
ของแผนดินและเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความมั่นคง 
ในทางเศรษฐกิจจึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี ้

[รก.๒๕๒๕/๑๕๐/๗๙พ/๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๕] 
 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 

มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตบทบัญญัติ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และ 
มาตรา ๙ วาดวยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแหงพระราชกําหนดนี ้ใหใช 
บังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินประจาํ พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่จะตองยื่นรายการใน  
พ.ศ. ๒๕๒๘ เปนตนไป 
 
 



   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    

มาตรา ๑๖ บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ ใหยังคงใชบังคับตอไปเฉพาะในการปฏิบัติ 
จัดเก็บภาษีอากรที่คางสงอยูหรือที่พึงชําระกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 
 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ี 
มีความจําเปนตองปรับปรุงประมวลรัษฎากรใหเหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ 
ในปจจุบัน ซึ่งจะตองพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน 
และเปนกรณีฉุกเฉินมีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความมั่นคงในทาง 
เศรษฐกิจจึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี ้

[รก.๒๕๒๖/๑๘๕/๑พ/๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๖] 
 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 

มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) บทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓  
มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ วาดวย 
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แหงพระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับสําหรับเงินได 
พึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่จะตองยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๙  
เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖  
มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ วาดวยภาษีการคา แหงพระราชกําหนดนี ้ 
ใหใชบังคับสําหรับรายรับในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เปนตนไป 

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๒๙ วาดวยอากรมหรสพ แหงพระราชกําหนด 
นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เปนตนไป 
 

มาตรา ๓๐ เงินคาภาษีอากรท่ีนายจางหรือผูจายเงินหรือผูอื่น 
ออกแทนใหตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๘ เปนตนไป สําหรับเงินไดตามมาตรา ๔๐  
(๑) และ (๒) แหงประมวลรัษฎากร ของปภาษีกอน พ.ศ. ๒๕๒๘ ใหถือ 
เปนเงินไดของปภาษ ีพ.ศ. ๒๕๒๘ 
 

มาตรา ๓๑บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ ใหยังคงใชบังคับตอไปเฉพาะในการปฏิบัติ 



   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    

จัดเก็บภาษีอากรที่คางอยู หรือที่พึงชําระกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 
 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ี 
มีความจําเปนตองปรับปรุงประมวลรัษฎากรใหเหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ 
ในปจจุบัน ซึ่งจะตองพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน 
และเปนกรณีฉุกเฉินมีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความมั่นคงในทาง 
เศรษฐกิจจึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี ้

[รก.๒๕๒๗/๑๙๙/๑พ/๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๗] 
 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙ 
 

มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) บทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔  
มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๘ วาดวยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แหงพระราช 
กําหนดนี้ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๙ ที่จะตอง 
ยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๓๐ เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ วาดวย 
ภาษีเงินไดบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล แหงพระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับ 
สําหรับเงินไดของบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคลซ่ึงรอบระยะเวลาบัญชี 
เริ่มในหรือหลังวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๒๙ เปนตนไป 
 

มาตรา ๓๐ ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีเสียภาษีอากรผูใดซ่ึงยังไมไดเสีย 
ภาษีอากร หรือเสียไวไมถูกตองตามความจริงหรือไมบริบูรณ ไดย่ืนคําขอ 
เสียภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกําหนดภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ 
และไดชําระภาษีอากรตามจํานวนที่ตองเสียตามมาตรานี้ ภายในระยะเวลา 
และหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนด ซึ่งตองไมเกินสองปนับแตวันยื่นคําขอใหผูนั้น 
ไดรับยกเวนจากการเรียกตรวจสอบไตสวน ประเมินหรือสั่งใหเสียภาษีอากร 
และความผิดทางอาญา ตามประมวลรัษฎากรสําหรับเงินไดหรือรายรับที่มีอยู 
กอนหรือในปภาษี พ.ศ. ๒๕๒๗ หรือรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดลงกอนหรือ 
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 

การคํานวณภาษีอากรตามวรรคหนึ่งใหคํานวณดังนี้ 
(๑) ในอัตรารอยละ ๓.๐ ของมูลคาของทรัพยสินท้ังหมดหักดวย 



   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    

มูลคาของหน้ีสินท้ังหมดท่ีมีอยู ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ หรอื 
ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดลงในป พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(๒) ในอัตรารอยละของยอดเงินไดดังตอไปนี้ 
 ยอดเงินไดไมเกิน ๑๐๐ ลานบาท  รอยละ ๑.๕ 
 ยอดเงินไดสวนท่ีเกิน ๑๐๐ ลานบาท 

แตไมเกิน ๕๐๐ ลานบาท     รอยละ ๑.๐ 
ยอดเงินไดสวนท่ีเกิน ๕๐๐ ลานบาท  รอยละ ๐.๕๐ 
ยอดเงินได หมายความถึงยอดเงินไดพึงประเมินหรือยอดรายได 

กอนหักรายจายใด ๆ ถัวเฉลี่ยตามจํานวนปที่มีเงินไดหรือรายไดแตไมเกิน 
หาปกอนปภาษีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดกอนหรือในวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๗ ในกรณีที่เจาพนักงานประเมินไดทําการประเมินภาษีจากยอด 
เงินไดหรือยอดรายไดจํานวนใด ในปภาษีใด หรือในรอบระยะเวลาบัญชีใด  
การคํานวณเฉลี่ยดังกลาวใหถือยอดเงินไดหรือยอดรายไดจํานวนนั้นเปนเกณฑ 

สําหรับปภาษีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการประเมิน 
ภาษีอากรท่ีคํานวณตาม (๑) หรอื (๒) ถาจํานวนใดสูงกวาใหเสีย 
ตามจํานวนนั้น 

ในกรณีภาษีอากรที่ผูใดขอชําระตามวรรคหนึ่งถึงกําหนดชําระแลว 
ถาไมชําระไมวาทั้งหมดหรือบางสวนภายในระยะเวลาและตามหลักเกณฑ 
ที่อธิบดีกําหนด ผูนั้นหมดสิทธิที่จะไดรับการยกเวนตามวรรคหนึ่ง และไมมีสิทธิ 
ไดคืนภาษีอากรจํานวนที่ชําระไวแลว 

บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับแก 
(๑) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีกฎหมายมิไดบัญญติัใหเสีย 

ภาษีเงินไดจากกําไรสุทธิ 
(๒) บุคคลที่เจาพนักงานประเมินไดทําการประเมินหรือสั่งใหเสีย 

หรือนําสงภาษีอากร สําหรับเงินไดหรือรายรับที่มีอยูกอนหรือในป พ.ศ. ๒๕๒๗  
หรือสําหรับเงินไดหรือรายรับที่มีอยูในรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดลงกอนหรือ 
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยทําการประเมินหรือสั่งกอนวันท่ี 
พระราชกําหนดนี้ใชบังคับทั้งนี้ เฉพาะเงินไดหรือรายรับสําหรับระยะเวลา 
ที่เจาพนักงานประเมินไดทําการประเมินหรือสงใหเสียหรือนําสง 
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เสียภาษีอากรตามบทบัญญัติมาตรานี ้ 
จะนําผลขาดทุนสุทธิที่มีอยูในรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดลงกอนหรือในวันที่ ๓๑  
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ มาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุน 
สุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีส้ินสุดในหรือหลังวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘  
เปนตนไปไมได 
 



   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    

มาตรา ๓๑ บทบัญญัติมาตรา ๔๘(๔) แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึง 
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงภาษีที่ไดเสียหรือ 
นําสงไวแลวกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๓๒ บทบัญญัติมาตรา ๗๙ ทวิ (๔) แหงประมวลรัษฎากร 

ที่ถูกยกเลิกโดยพระราชกําหนดนี้ ใหยังคงใชบังคับตอไปสําหรับการโอนกรรมสิทธิ์ 
หรือโอนการครอบครองซึ่งสินคาท่ีไดรับยกเวนภาษีการคาตามมาตรา ๗๙ ตร ี 
(๑๑) แหงประมวลรัษฎากร หรือการนําสินคานั้นไปใชในการใด ๆ ที่มิใชการ 
ผลิตของตนเอง แตไมรวมถึงการนําไปใชในการรับจางผูผลิต ซึ่งเปนผูรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานหรือบริษัทการคา  
ซึ่งไดแกบริษัทการคาระหวางประเทศ ซึ่งไดรับการสงเสริมการลงทุนตาม 
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน 
 

มาตรา ๓๓ บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ ใหยังคงใชบังคับตอไปเฉพาะในการปฏิบัติ 
จัดเก็บภาษีอากรที่คางอยู หรือที่พึงชําระกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 
 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ี 
มีความจําเปนตองปรับปรุงประมวลรัษฎากรใหเหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ 
ในปจจุบัน ซึ่งจะตองพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน 
และเปนกรณีฉุกเฉินมีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความมั่นคงในทาง 
เศรษฐกิจจึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี ้

[รก.๒๕๒๙/๑๕/๕พ/๓๑ มกราคม ๒๕๒๙] 
  
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
 

มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๓๒ เปนตนไป 
 

มาตรา ๑๑ บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตอไป เฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษี 
อากรที่คางอยู หรือที่พึงชําระกอนวันที่พระราชกําหนดนีใ้ชบังคับ 
 
 



   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    

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ี 
มีความจําเปนตองปรับปรุงประมวลรัษฎากรใหเหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ 
 ในปจจุบัน ซึ่งจะตองพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน 
 และเปนกรณีฉุกเฉิน มีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความมั่นคงในทาง 
 เศรษฐกิจจึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี ้

[รก.๒๕๓๒/๘/๑พ/๑๔ มกราคม ๒๕๓๒] 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยท่ี 
ไดมีการตรากฎหมายวาดวยการประกันสังคมขึ้นใชบังคับโดยมีหลักการให 
ลูกจางและนายจางรวมกันสงเงินเขาสมทบในกองทุน เพื่อนําไปใชประโยชน 
ในการใหสวัสดิการแกลูกจางในกรณีที่มิใชเนื่องจากการทํางาน สมควร 
ใหการสนับสนุนแกผูซึ่งตองสงเงินเขาสมทบในกองทุนดังกลาว โดยการให 
นําเงินท่ีไดสงเขาสมทบในกองทุนนั้นไปหักลดหยอนได และเงินประโยชน 
ทดแทนที่ผูประกันตนไดรับจากกองทุนใหไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อ 
เสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

[รก.๒๕๓๓/๑๖๓/๑พ/๒ กันยายน ๒๕๓๓] 
 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๓๗ เรื่อง การแกไข 
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
  

โดยที่คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติพิจารณาเห็นวาบทบัญญัต ิ
และอัตราภาษีอากรของประมวลรัษฎากร ในสวนที่เกี่ยวกับการเก็บภาษีเงินได 
จากบุคคลธรรมดาที่ใชบังคับอยูในปจจุบันยังไมเหมาะสมกับสถานการณ สมควร 
แกไขเพิ่มเติมเพื่อเปนการบรรเทาภาระภาษีใหแกผูมีเงินไดซึ่งเปนบุคคลธรรมดา 
หัวหนาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติจึงมีคําส่ัง ดังตอไปนี้ 
 

ขอ ๑๒ บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติม 
โดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติฉบับนี้ ใหยังคงใชบังคับตอไป 
เฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่คางอยูหรือที่พึงชําระกอนวันที่ประกาศ 
ฉบับนี้ใชบังคับ 
 
 



   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    

ขอ ๑๓ ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติฉบับนี ้ใหใช 
บังคับต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนตนไป 

[รก.๒๕๓๔/๓๗/๑๒พ/๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๔] 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 

มาตรา ๔ การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย 
ที่ไดกระทําไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังอยูในระหวางการพิจารณา 
ของพนักงานเจาหนาที่เพื่อจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
ใหเจาพนักงานประเมินกําหนดราคาขายอสังหาริมทรัพยนั้นโดยถือตามราคา 
ประเมินทุนทรัพยที่ใชอยูในวันที่มีการโอนนั้น 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยท่ี 
เปนการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติวาดวยการคํานวณภาษีเงินไดจากการโอน 
อสังหาริมทรัพยที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรใหเปนไปในแนวเดียวกันกับ 
หลักเกณฑการคํานวณคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล 
กฎหมายที่ดิน โดยใหเจาพนักงานประเมินกําหนดราคาขายอสังหาริมทรัพย 
โดยถือตามราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ 
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อใหเกิดความสะดวกและเปนธรรม 
แกประชาชนผูขอจดทะเบียนดังกลาวมากยิ่งขึ้นจึงจําเปนตองตราพระราช 
บัญญัตินี ้

[รก.๒๕๓๔/๑๖๔/๑๐พ/๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๔] 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 

มาตรา ๑๑ บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใหยังคงใชบังคับตอไป เฉพาะในการปฏิบัติ 
จัดเก็บอากรที่คางอยู หรือที่พึงชําระกอนวันที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยท่ี 
มีความจําเปนตองปรับปรุงประมวลรัษฎากรใหเหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ 
ปจจุบันจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้



   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    

[รก.๒๕๓๔/๑๙๓/๑พ/๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๔] 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแต 

(๑) บทบัญญัติมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖  
มาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ 
ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตนไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๘ ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตนไป นอกจากบทบัญญัติดังตอไปนี ้ในหมวด ๔ และหมวด ๕  
ลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๘ แหงพระราช 
บัญญัตินี ้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเปนตนไป 

 (ก) มาตรา ๘๑/๑ และมาตรา ๘๑/๓ เก่ียวกับสิทธิการ 
ขอจดทะเบียนและเสียภาษีมูลคาเพิ่มของผูที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม 

 (ข) มาตรา ๘๕/๑ และมาตรา ๘๕/๓ เกี่ยวกับการขอ 
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มและจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มชั่วคราว 

 (ค) มาตรา ๘๖/๒ เกี่ยวกับการขอใหตัวแทนออกใบกํากับ 
ภาษีโดยผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักร 
 

มาตรา ๑๔ กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับใดที่ใชบังคับ 
อยูกอนวันที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กลาวถึง หรืออางถึงภาษีการคา 
ตามประมวลรัษฎากรไมใหมีความหมายเปนการกลาวถึง หรืออางถึงภาษี 
มูลคาเพ่ิมตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี ้

นอกจากกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม กฎหมายใดท่ีใช 
บังคับอยูกอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงไดบัญญัติใหบุคคลใดหรือ 
กิจการใดไดรับยกเวนภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรโดยมิไดระบุถึงภาษี 
อากรประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะไมใหมีความหมายเปนการยกเวน 
ภาษีมูลคาเพิ่มตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้
 

มาตรา ๑๕ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราช 
บัญญัตินี ้เมื่อบทบัญญัติหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้มีผลใชบังคับแลว ใหบุคคลดังตอไปนี้ มีสิทธิ 
ดําเนินการตามมาตรานี้ไดกอนวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๑) ผูประกอบการที่พึงตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามหมวด ๔  



   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    

ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้
มีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มหรือจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มชั่วคราว  
ตามกําหนดเวลาและหลักเกณฑที่อธิบดีประกาศกําหนด และใหนํามาตรา ๘๕  
และมาตรา ๘๕/๓ มาใชบังคับ 

(๒) ผูประกอบการที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๘๑(๑) 
(ก) ถึง (ฉ) และมาตรา ๘๑/๑ มีสิทธิขออนุมัติตออธิบดีเพื่อจดทะเบียน 
และเสียภาษีมูลคาเพิ่มได ตามกําหนดเวลาและหลักเกณฑท่ีอธิบดีกําหนด และ 
ใหนํามาตรา ๘๑/๑ มาตรา ๘๑/๓ และมาตรา ๘๕/๑ (๒) มาใชบังคับ 

(๓) ผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรและเขามาประกอบกิจการ 
ขายสินคาหรือใหบริการในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว หรือผูประกอบการ 
ที่ใหบริการจากตางประเทศและมีการใชบริการนั้นในราชอาณาจักร ท่ีประสงค 
จะใหตัวแทนของตนออกใบกํากับภาษีแทนตามมาตรา ๘๖/๒ มีสิทธิขออนุมัติตอ 
อธิบดีไดตามกําหนดเวลาและหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนด และใหนํามาตรา ๘๖/๒  
วรรคหนึ่ง มาใชบังคับ 

(๔) ผูประกอบกิจการที่พึงตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด ๕ 
ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้
มีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะตามกําหนดเวลาและหลักเกณฑ 
ที่อธิบดีกําหนด และใหนํามาตรา ๙๑/๑๒ มาใชบังคับ 
 

มาตรา ๑๖บุคคลซึ่งประกอบกิจการอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี ้
ใชบังคับอันเปนกิจการที่พึงตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม หรือพึงตองเสียภาษีธุรกิจ 
เฉพาะตามหมวด ๔ หรอืหมวด ๕ แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี ้ซ่ึงมิไดใชสิทธิขอจดทะเบียนตามมาตรา ๑๕ หากมิได 
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๘๕/๑ หรอืตามมาตรา ๙๑/๑๒ ภายใน 
สามสิบวันนับแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไว 
ในมาตรา ๙๐/๒ (๒) หรือมาตรา ๙๑/๑๘ วรรคหนึ่ง แลวแตกรณี 
 

มาตรา ๑๗ เพื่อเปนการบรรเทาภาระภาษีใหกับผูประกอบการ 
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มที่มิใชผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งตอง 
เสียภาษีตามมาตรา ๘๒/๑๖ และมีสินคาทุนอยูในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔  
ถาผูประกอบการจดทะเบียนพิสูจนไดวา สินคาทุนนั้นเปนไปตามประเภท ลักษณะ  
และเงื่อนไขทุกขอโดยครบถวนดังตอไปนี ้ใหผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาว 
ไดรับเครดิตในการชําระภาษมีูลคาเพิ่มสําหรับสินคาทุนนั้นในอัตรารอยละ ๓.๕  
ของมูลคาตนทุนสินคาดังกลาว 

(๑) เปนสินคาทุนประเภทเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องกล หรอื 
ยานพาหนะ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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) สําหรับผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขาย 
สินคาโดยตนเองเปนผูผลิต สินคาทุนนั้นจะตองเปนเครื่องจักร เครื่องมือ 
เครื่องกล หรือยานพาหนะ ที่ใชในกระบวนการผลิตของตนเอง และถาเปน 
ยานพาหนะ ยานพาหนะนั้นจะตองมิใชยานพาหนะที่นํามาใชเปนการสวนตัว 
หรือที่ใชในงานบริหารกิจการ 

 (ข) สําหรับผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการ 
ใหบริการสินคาทุนนั้นจะตองเปนเครื่องจักร เคร่ืองมือ เครื่องกล หรอื 
ยานพาหนะท่ีใชในการใหบริการของตนเอง และถาเปนยานพาหนะ  
ยานพาหนะนั้นจะตองมิใชยานพาหนะที่นํามาใชเปนการสวนตัวหรือที่ใช 
ในงานบริหารกิจการ 

(๒) เปนสินคาทุนเฉพาะที่ผูประกอบการจดทะเบียนมีกรรมสิทธิ์และ 
มีหลักฐานพิสูจนไดวาไดมาในเวลาระหวางวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ 
จนถึงวันที ่๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือระหวางวันที่ ๑ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ และยังคงมีกรรมสิทธิ์อยู 
ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) เปนสินคาตนทุนที่มีอายุการใชงานเกินหนึ่งปและมีมูลคาตนทุน 
ไมนอยกวาหนึ่งแสนบาท 

(๔) เปนสินคาทุนที่ผูขายมีหนาที่ตองเสียภาษีการคาตามหมวด ๔ 
ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช 
บัญญัตินี ้และไมไดรับการยกเวนภาษีการคาตามกฎหมายใด ๆ และ 

(๕) เปนสินคาทุนที่อยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามหมวด ๔ 
ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้
และเปนสินคาที่ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําภาษีซื้อที่ตองชําระมาหัก 
ในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มได 

ผูประกอบการจดทะเบียนที่ประสงคจะไดรับเครดิตตามวรรคหนึ่ง 
ใหยื่นคําขอเครดิตภาษีภายในสามสิบวันนับแตวันที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และเมื่อพนระยะเวลานี้แลวใหหมดสิทธิในการยื่นคําขอเครดิตภาษีอีกตอไป 
คําขอเครดิตตามวรรคสอง ใหยื่นตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยใหย่ืน  
ณ ที่วาการอําเภอทองที่หรือสํานักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการ 
ต้ังอยู และในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหง  
ใหย่ืนคําขอเครดิตเปนรายสถานประกอบการท้ังนี้ เวนแตผูประกอบการ 
จดทะเบียนดังกลาว ไดรับอนุมัติจากอธิบดีใหย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและ 
ชําระภาษีรวมกัน ก็ใหย่ืนคําขอเครดิตรวมกัน ณ ที่วาการอําเภอทองที่หรือ 
สํานักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญตั้งอยู 
เครดิตตามมาตรานี ้ใหเฉลี่ยออกเปนหกสวนเทา ๆ กัน และให 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ผูประกอบการจดทะเบียนนําเครดิตภาษีที่เฉลี่ยไดไปหักในการชําระภาษ ี
มูลคาเพิ่มในแตละเดือนภาษีของสถานประกอบการของตน โดยใหเริ่มตั้งแต 
เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตนไป และในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียน 
มีสถานประกอบการหลายแหง ใหเครดิตภาษีดังกลาวเปนเครดิตในการชําระ 
ภาษีมูลคาเพิ่มของสถานประกอบการที่ครอบครองสินคาทุนตามความเปนจริง 
เครดิตตามมาตรานี ้ไมตองนํามารวมคํานวณเปนเงินไดพึงประเมิน 
ตามมาตรา ๓๙ หรือรายไดตามมาตรา ๖๕ แหงประมวลรัษฎากร 

คําวามูลคาตนทุนสินคาไดแก ราคาของสินคาโดยไมรวมดอกเบี้ย 
คาติดตั้งหรือคาใชจายอยางอื่น 

ในกรณีท่ีมีปญหาในการปฏิบัติและในการวินิจฉัยตามมาตรานี ้ใหอธิบดี 
มีอํานาจวินิจฉัย และคําวินิจฉัยของอธิบดีใหถือเปนท่ีสุด 
 

มาตรา ๑๘ภายใตบังคับมาตรา ๒๐ เพื่อเปนการบรรเทาภาระ 
ภาษีใหกับผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มที่ขายสงหรือขายปลีกสินคา  
ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวมิไดเปนผูผลิต และมิใชผูประกอบการ 
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมซ่ึงตองเสียภาษีตามมาตรา ๘๒/๑๖ ซ่ึงยังมีสินคา 
ดังกลาวเปนสินคาคงเหลืออยูในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ถาผู 
ประกอบการจดทะเบียนพิสูจนไดวาสินคาคงเหลือนั้นเปนไปตามเงื่อนไข 
ทุกขอโดยครบถวนดังตอไปน้ี ใหผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวไดรับ 
เครดิตในการชําระภาษีมูลคาเพิ่ม ในกรณีที่ไดซื้อจากผูผลิตใหคํานวณจาก 
ราคาทุนของสินคาคงเหลือท่ีผูประกอบการจดทะเบียนไดซื้อจากผูผลิตนั้น 
ในกรณีท่ีไดนําเขาใหคํานวณจากราคา ซี.ไอ.เอฟ. บวกอากรขาเขา 
บวกกําไรมาตรฐานของสินคานั้นท้ังนี ้ในอัตราเทากับอัตราภาษีการคา 
รวมกับอัตราภาษีการคาที่กรุงเทพมหานครหรือราชการสวนทองถิ่นเรียกเก็บ 
เพ่ิมตามกฎหมาย แตจํานวนเครดิตในการชําระภาษีมูลคาเพิ่มดังกลาวใหได 
รับอยางสูงไมเกินรอยละ ๙.๙ ของราคาทุนของสินคา หรือราคา ซี.ไอ.เอฟ.  
บวกอากรขาเขา บวกกําไรมาตรฐานของสินคา แลวแตกรณี 

(๑) เปนสินคาคงเหลือท่ีผูประกอบการจดทะเบียนมีไวเพื่อขาย 
และไดซื้อจากผูผลิตหรือไดนําเขา นับแตวันที่พระราชบญัญัตินี้มีผลใชบังคับ 
ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือในระหวางวันที่ ๑ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยไดมีการสงมอบสินคา 
หรือนําเขาในระหวางเวลาดังกลาว และมีหนังสือรับรองการขายที่ผูขาย 
ซึ่งเปนผูผลิตออกใหตามมาตรา ๑๙ หรือใบเสร็จรับเงินที่กรมศุลกากรออกให 
 

(๒) เปนสินคาคงเหลือท่ีผูประกอบการจดทะเบียนมีกรรมสิทธ์ิอยู 
ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ แตไมรวมถึงสินคาที่ผูประกอบการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

จดทะเบียนไดใหเชาซื้อ หรือไดขายผอนชําระไปแลวโดยกรรมสิทธิ์ในสินคา 
ยังไมไดโอนไปยังผูซ้ือ 

(๓) เปนสินคาคงเหลือท่ีผูผลิตมีหนาท่ีตองเสียภาษีการคาตาม 
หมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร กอนการแกไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัตินี้ และไมไดรับการยกเวนภาษีการคาตามกฎหมายใด ๆ และ 

(๔) เปนสินคาคงเหลือท่ีอยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตาม 
หมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช 
บัญญัตินี ้และเปนสินคาที่ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําภาษีซื้อที่ตองชําระ 
มาหักในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มได 

การคํานวณราคาทุนของสินคาคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ใหถือตามหลักบัญชีเขากอนออกกอน 

ผูประกอบการจดทะเบียนที่ประสงคจะไดรับเครดิตตามวรรคหนึ่ง 
ใหย่ืนคําขอเครดิตภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และเมื่อพนระยะเวลานี้แลวใหหมดสิทธิในการยื่นคําขอเครดิตอีกตอไป 

คําขอเครดิตตามวรรคสาม ใหยื่นตามแบบที่อธิบดีกําหนด โดยใหย่ืน  
ณ ที่วาการอําเภอทองที่หรือสํานักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการ 
ต้ังอยู และในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหงให 
ย่ืนคําขอเครดิตเปนรายสถานประกอบการท้ังนี ้เวนแตผูประกอบการจด 
ทะเบียนดังกลาวไดรับอนุมัติจากอธิบดีใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระ 
ภาษีรวมกัน ก็ใหย่ืนคําขอเครดิตรวมกัน ณ ที่วาการอําเภอทองที่หรือสํานักงาน 
ภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญตั้งอยู 

เครดิตตามมาตรานี ้ใหเฉลี่ยออกเปนสองสวนเทา ๆ กัน และให 
ผูประกอบการจดทะเบียนนําเครดิตที่เฉลี่ยไดไปหักในการชําระภาษีมูลคาเพิ่ม 
ในเดือนภาษีมกราคม และเดือนภาษีกุมภาพันธของป พ.ศ. ๒๕๓๕ และใน 
กรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหง ใหเครดิตดังกลาว 
เปนเครดิตในการชําระภาษมีูลคาเพิ่มของสถานประกอบการที่เก็บรักษาสินคา 
คงเหลือดังกลาวตามความเปนจริง เวนแตในกรณีผูนําเขามีขอโตแยงตาม 
กฎหมายวาดวยศุลกากรหรือเปนคดีในศาล ใหนําเครดิตไปหักในการชําระ 
ภาษีมูลคาเพิ่มในเดือนถัดจากเดือนที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยขอโตแยงเปนหนังสือ 
หรือนับแตเดือนที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดแลวแตกรณี 

ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับเครดิตตามมาตรานี้จัดทํารายงาน 
สินคาคงเหลือ ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามแบบที่อธิบดีกําหนดและ 
ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหง ใหจัดทํา 
รายงานเปนรายสถานประกอบการ และเพื่อประโยชนในการเก็บรักษาเอกสาร 
ใหถือวารายงานสินคาคงเหลือตามมาตรานี้เปนรายงานตามมาตรา ๘๗ (๓)  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัินี้ 
เครดิตตามมาตรานี ้ไมตองนํามารวมคํานวณเปนเงินไดพึงประเมิน 

ตามมาตรา ๓๙ หรือรายไดตามมาตรา ๖๕ แหงประมวลรัษฎากร 
ในกรณีท่ีมีปญหาในการปฏิบัติและในการวินิจฉัยตามมาตรานี ้ 
ใหอธิบดีมีอํานาจวินิจฉัย และคําวินิจฉัยของอธิบดีใหถือเปนที่สุด 
 

มาตรา ๑๙ใหผูผลิตซ่ึงเปนผูประกอบการคาท่ีมีหนาท่ีตองเสีย 
ภาษีการคาตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร กอนการแกไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้ซึ่งขายสินคาท่ีตนผลิตใหแกผูประกอบการ 
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๑๘ ในระหวางวันที่ ๑ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยไดมีการสงมอบสินคานั้น 
ในระหวางเวลาดังกลาว ตองจัดทําและสงมอบหนังสือรับรองตามวรรคสอง 
เพื่อเปนหลักฐานการขายสินคาใหแกผูซื้อดังกลาวในวันที่สงมอบสินคา 
หนังสือรับรองการขายสินคา ใหมีรายการดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อ ท่ีอยู และเลขทะเบียนการคาของผูผลิตท่ีออกหนังสือรับรอง 
(๒) ชื่อและที่อยูของผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งเปนผูซื้อสินคา 
(๓) เลขที่ของหนังสือรับรอง 
(๔) ชื่อ ชนิด ปริมาณของสินคา และราคาสินคาเปนเงินตราไทย 
(๕) อัตราภาษีการคาท่ีผูผลิตมีหนาท่ีตองเสีย 
(๖) วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรอง 
ในกรณีท่ีผูผลิตมีสถานการคาหลายแหง ใหออกหนังสือรับรองเปน 

รายสถานการคา 
ผูผลิตท่ีออกหนังสือรับรองจะตองจัดทําสําเนาหนังสือรับรองดังกลาว 

 และเก็บรักษาสําเนานั้นไว ณ สถานการคาที่ออกเปนเวลาไมนอยกวาหาป 
 นับแตวันที่ออกหนังสือรับรอง 

ผูผลิตซ่ึงเปนผูประกอบการคาผูใด ไมออกหนังสือรับรองตามที่ผูซื้อ 
รองขอหรือออกหนังสือรับรองแลวไมสงมอบใหผูประกอบการจดทะเบียนซึ่ง 
เปนผูซื้อสินคาตามวรรคหนึ่ง หรือไมจัดทําสําเนาหนังสือรับรองตามวรรคสี่ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจํา 
ท้ังปรับ 

ผูผลิตซ่ึงเปนผูประกอบการคาที่ออกหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง 
ผูใดจงใจไมเก็บรักษาสําเนาหนังสือรับรองตามวรรคสี่ ตองระวางโทษปรับ 
ไมเกินสองพันบาท 

มาตรา ๒๐เพื่อเปนการบรรเทาภาระภาษีใหกับผูประกอบการ 
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีขายสงหรือขายปลีกสินคาบางประเภทซ่ึงผูประกอบ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

การจดทะเบียนดังกลาวมิไดเปนผูผลิต และมิใชผูประกอบการจดทะเบียนภาษี 
มูลคาเพ่ิมซ่ึงตองเสียภาษีตามมาตรา ๘๒/๑๖ ซ่ึงยังมีสินคาดังกลาวเปนสินคา 
คงเหลืออยูในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ถาผูประกอบการจดทะเบียน 
พิสูจนไดวาสินคาคงเหลือนั้นเปนไปตามประเภทและเงื่อนไขทุกขอโดยครบถวน 
ดังตอไปนี ้ใหผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม 
ตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัตินี้ เม่ือขายสินคาคงเหลือดังกลาว 

(๑) เปนสินคาประเภทรถยนต รถจักรยานยนต รถแทรกเตอร 
เรือกําปนหรือเรือที่มีระวางตั้งแตหกตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนตที่มี 
ระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป 

(๒) สินคาตาม (๑) ตองเปนสินคาที่ผูประกอบการจดทะเบียนมีไว 
เพื่อขาย โดยไดซื้อสินคาดังกลาวจากผูผลิตหรือจากผูนําเขาและไดมีการสงมอบ 
กอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเปนสินคาที่ผูประกอบการจดทะเบียน 
ไดนําเขากอนวันที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) เปนสินคาที่ผูประกอบการจดทะเบียนมีกรรมสิทธิ์อยูในวันที่ ๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ แตไมรวมถึงสินคาที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดให 
เชาซื้อหรือไดขายผอนชําระไปแลวโดยกรรมสิทธิ์ในสินคายังไมไดโอนไปยัง 
ผูซ้ือ 

(๔) เปนสินคาที่อยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามหมวด ๔ 
ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้และ 

(๕) เปนสินคาที่ยังมิไดมีการจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวย 
ยานพาหนะนั้น ๆ 

ผูประกอบการจดทะเบียนที่ประสงคจะไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม 
ตามวรรคหนึ่ง ใหย่ืนคําขอยกเวนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี ๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อพนระยะเวลานี้แลวใหหมดสิทธิในการยื่นคําขอยกเวน 
อีกตอไป 

คําขอยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตามวรรคสอง ใหย่ืนตามแบบที่อธิบดี 
กําหนด โดยใหย่ืน ณ ที่วาการอําเภอทองที่หรือสํานักงานภาษีสรรพากร 
เขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู และในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียน 
มีสถานประกอบการหลายแหงใหยื่นคําขอยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มเปนรายสถาน 
ประกอบการทั้งนี้ เวนแตผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวไดรับอนุมัติ 
จากอธิบดีใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีชําระภาษีรวมกันก็ใหยื่นคําขอยกเวน 
ภาษีมูลคาเพิ่มรวมกัน ณ ที่วาการอําเภอทองที่หรือสํานักงานภาษีสรรพากร 
เขตพื้นที่ที่สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญตั้งอยู 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ในกรณีท่ีมีปญหาในการปฏิบัติและในการวินิจฉัยตามมาตรานี ้ 
ใหอธิบดีมีอํานาจวินิจฉัย และคําวินิจฉัยของอธิบดีใหถือเปนที่สุด 
 

มาตรา ๒๑ บทบัญญัติหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร 
กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชบังคับตอไปสําหรับ 

(๑) กรณีตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕  
และมาตรา ๒๖ท้ังน้ี ภายใตเง่ือนไขบทบัญญัติแหงมาตรานั้น ๆ 

(๒) การจัดเก็บภาษีการคาที่คางอยูหรือที่ถึงกําหนดชําระกอนวันที่  
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) กรณีที่ผูไดรับการสงเสริมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ 
ลงทุนไดนําเขาเครื่องจักรโดยไดมีการออกใบขนสินคาขาเขาตามกฎหมาย 
วาดวยศุลกากรกอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และหากตอมาปรากฏวา 
สิทธิและประโยชนเกี่ยวกับภาษีอากรถูกระงับไปไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ใน 
กรณีนี้ผูไดรับการสงเสริมจะตองเสียภาษีการคา ตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ 
แหงประมวลรัษฎากร กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ โดยถือสภาพ 
ของสินคาและอัตราภาษีการคาที่เปนอยูในวันนําเขาเปนเกณฑในการคํานวณ 
ภาษีการคาตอไป 

(๔) กรณีที่ผูไดรับการสงเสริมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ 
ลงทุนไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ใหไดรับสิทธิและ 
ประโยชนยกเวนหรือลดหยอนภาษีการคาสําหรับการนําเขาเครื่องจักรกอน 
วันที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมวาจะไดมีการนําเขาเครื่องจักรดังกลาว 
กอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม และหากตอมาปรากฏวาสิทธิ 
และประโยชนเกี่ยวกับภาษีอากรถูกระงับไปไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ในกรณีนี ้
ผูไดรับการสงเสริมจะตองเสียภาษีการคาตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหง 
ประมวลรัษฎากรกอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัินี ้โดยถือสภาพ 
ของสินคาและอัตราภาษีการคาที่เปนอยูในวันนําเขาเปนเกณฑในการคํานวณ 
ภาษีการคาตอไป 
 

มาตรา ๒๒ เพื่อเปนการบรรเทาภาระภาษีใหกับผูประกอบการ 
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งประกอบกิจการใหบริการตามสัญญาที่มีขอกําหนด 
ใหชําระคาตอบแทนตามสวนของบริการที่ทํา โดยไดทําสัญญาไวกอนวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถากรณีเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้ ใหผูประกอบการ 
จดทะเบียนมีสิทธิขอยกเวนการเรียกเก็บภาษีขายจากผูวาจางตามมาตรา ๘๒/๔ 
วรรคหนึ่ง แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และ 
ขอเสียภาษีการคาตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากรกอน 
การแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ตอไป 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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) คูสัญญาอีกฝายหนึ่งตองมิใชกระทรวง ทบวง กรม ราชการ 
สวนทองถิ่นหรือผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มที่มิใชผูประกอบการ 
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมซ่ึงตองเสียภาษีตามมาตรา ๘๒/๑๖ และ 

(๒) ผูประกอบการจดทะเบียนนั้นไดสงมอบงานบางสวนใหแกคูสัญญา 
อีกฝายหนึ่ง และไดมีการชําระคาตอบแทนตามสวนของงานท่ีไดสงมอบตาม 
ขอผูกพันที่กําหนดในสัญญาแลวกอนวันที่พระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ โดยคาตอบแทน 
และงานท่ีไดสงมอบตองไมต่ํากวารอยละย่ีสิบหาของคาตอบแทนและงานตาม 
สัญญา 

ผูประกอบการจดทะเบียนที่ประสงคจะไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง  
ใหย่ืนคําขอภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อพน 
ระยะเวลานี้แลวใหหมดสิทธิในการยื่นคําขออีกตอไป 

คําขอรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นตามแบบที่อธิบดีกําหนด โดยใหย่ืน 
ณ ที่วาการอําเภอทองที่หรือสํานักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการ 
ต้ังอยู และในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหง 
ใหยื่นคําขอรับสิทธิเปนรายสถานประกอบการทั้งนี้ เวนแตผูประกอบการ 
จดทะเบียนดังกลาวไดรับอนุมัติจากอธิบดีใหย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและ 
ชําระภาษีรวมกัน ก็ใหย่ืนคําขอรวมกัน ณ ที่วาการอําเภอทองที่หรือสํานักงาน 
ภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญตั้งอยู พรอมทั้ง 
สงมอบสําเนาสัญญาและหลักฐานอื่นตามที่อธิบดีกําหนด 

ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิไดรับยกเวนการเรียกเก็บภาษี 
ขายตามมาตรานี ้เสียภาษีการคาตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวล 
รัษฎากร กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ตอไปนี้ เฉพาะสําหรับ 
การใหบริการตามสัญญาดังกลาวจนกวาการใหบริการนัน้จะแลวเสร็จ แต 
ตองไมชากวาวันที่สิทธิไดรับยกเวนการเรียกเก็บภาษีขายสิ้นสุดลง 
สิทธิไดรับยกเวนการเรียกเก็บภาษีขายตามมาตรานี้ ใหสิ้นสุดลง 
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เวนแตในกรณีที่เปนสัญญารับเหมากอสราง 
ใหส้ินสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติและการวินิจฉัยตามมาตรานี้ ใหอธิบดี 
มีอํานาจวินิจฉัย และคําวินิจฉัยของอธิบดีใหถือเปนท่ีสุด 
 

มาตรา ๒๓ ในกรณีสินคาตามประเภทท่ี ๐๓.๐๑ ถึง ๐๓.๙๐ 
ประเภทท่ี ๐๔.๐๑ ถึง ๐๔.๙๐ ประเภทท่ี ๐๕.๐๑ ถึง ๐๕.๙๐ ประเภทท่ี 
๐๖.๐๑ ถึง ๐๖.๙๐ และประเภทท่ี ๐๗.๐๑ ถึง ๐๗.๙๐ แหงพิกัดอัตราภาษี 
สรรพสามิตทายพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งแกไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ไดนําออกจากโรงอุตสาหกรรมกอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และยังมิได 
เสียภาษีการคาประเภทการขายของตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวล 
รัษฎากร กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหผูประกอบการจดทะเบียน 
ภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งเปนผูผลิตสินคานั้นตามมาตรา ๗๗ แหงประมวลรัษฎากร กอน 
การแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และยังคงมีกรรมสิทธิ์ในสินคานั้นอยูใน 
วันที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ มีหนาท่ีตองเสียภาษีการคาโดยใหภาษีการคา 
มีจํานวนเทากับภาษีสรรพสามิตตามมูลคาตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๘ แหง 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช 
บัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เพื่อประโยชนในการเสียภาษีตามมาตรานี ้ใหถือวาความรับผิดใน 
การเสียภาษีการคาตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เวนแตสินคาที่เปนรถยนตและสินคาอื่นที่เปนประเภทที่อธิบดีกําหนด ก็ให 
ความรับผิดเกิดขึ้นตามมาตรา ๗๘ แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี ้

ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่ตองเสียภาษีตามวรรคหนึ่ง ยื่นแบบ 
แสดงรายการเสียภาษีตามแบบที่อธิบดีกําหนดพรอมทั้งชําระภาษีภายในกําหนด 
หนึ่งเดือนนับแตวันที่ความรับผิดเกิดขึ้น และใหนําบทบัญญัติตามหมวด ๔ ใน 
ลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๒๔ บทบัญญัติแหงหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวล 
รัษฎากรกอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชบังคับตอไป 
แกผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม เฉพาะการขายสินคาท่ีมีการขาย 
เสร็จเด็ดขาดหรือการใหบริการที่สิ้นสุดลงกอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ไมวาผูประกอบการจดทะเบียนจะไดรับชําระคาตอบแทนจากการขายสินคา 
หรือการใหบริการนั้นในหรือหลังวันที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหความ 
รับผิดของผูประกอบการจดทะเบียนที่เปนผูผลิตและผูประกอบการจดทะเบียน 
ท่ีไมเปนผูผลิต เปนไปตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร กอน 
การแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้
 

มาตรา ๒๕ การคืนภาษีการคาตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหง 
ประมวลรัษฎากร กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ต้ังแตวันท่ี ๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหกระทําไดดังตอไปนี้ 

(๑) การคืนภาษีการคาใหแกผูมีสิทธิไดรับคืนภาษีการคาตามหมวด ๔ 
ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้
ใหกระทําไดตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนด แตผูที่ประสงคจะไดรับ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

คืนภาษีการคาตองย่ืนคํารองขอคืนตอเจาพนักงานประเมินภายในวันท่ี ๓๑  
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

(๒) ในกรณีที่ผูประกอบการคาประเภทการขายของซึ่งไดขายสินคา 
กอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และไดชําระภาษีการคาตามหมวด ๔  
ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้
ไวแลว หากมีหนี้สูญจากการขายสินคาดังกลาวในหรือหลังวันท่ี ๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และหนี้สูญนั้นเปนไปตามหลักเกณฑตามมาตรา ๗๙ จัตวา  

(๔) แหงประมวลรัษฎากร กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
ใหผูประกอบการนั้นมีสิทธิย่ืนคํารองขอคืนภาษีการคาที่คํานวณจากสวนหนี้สูญได 
ตามหลักเกณฑวิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาตาม (๑) 

(๓) ในกรณีที่ผูประกอบการคานําสินคาเขาในราชอาณาจกัรกอน 
วันที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และไดชําระภาษีการคาตามหมวด ๔ ใน 
ลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้
ไวแลว ถาตอมาไดมีการสงสินคานั้นหรือสินคาที่ผลิตหรือผสมหรือประกอบดวย 
สินคานั้นออกนอกราชอาณาจักรในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕  
ใหมีสิทธิยื่นคํารองขอคืนภาษีการคาที่เรียกเก็บจากสินคานั้นตามหลักเกณฑ  
วิธีการ เง่ือนไข และอัตราสวนเชนเดียวกับการคืนอากรขาเขาตามกฎหมาย 
วาดวยศุลกากร 
 

มาตรา ๒๖ ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มเฉพาะการ 
ขายสินคาหรือการใหบริการตามประเภท ลักษณะ และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
มีสิทธิขอเสียภาษีการคาตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร 
กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ตอไป 

(๑) การขายสินคาตามสัญญาจะขายหรือใหเชาซื้อสินคาตาม 
มาตรา ๗๙ จัตวา (๓) วรรคสอง และวรรคสาม แหงประมวลรัษฎากร  

กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ โดยไดมีการทําสัญญาและไดมีการ 
ผอนชําระตามสัญญานั้นแลวกอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมวาการ 
ขายสินคาดังกลาวจะกระทําโดยผูประกอบการจดทะเบียนที่เปนผูผลิตหรือ 
ไมเปนผูผลิต 

(๒) การใหเชาเครื่องจักร เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองกลท่ีมีมูลคา 
ตนทุนไมนอยกวาหาแสนบาท เพื่อใชในการผลิตหรือการใหบริการโดยไดมีการ 
ทําสัญญาและไดมีการชําระคาเชานั้นบางสวนแลวกอนวันที ่๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ผูประกอบการจดทะเบียนที่ประสงคจะไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง  
ใหย่ืนคําขอภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อพน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ระยะเวลานี้แลวใหหมดสิทธิในการยื่นคําขออีกตอไป 
คําขอรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นตามแบบที่อธิบดีกําหนด โดยใหย่ืน 

ณ ที่วาการอําเภอทองที่หรือสํานักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการ 
ต้ังอยู และในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหง 
ใหยื่นคําขอรับสิทธิเปนรายสถานประกอบการทั้งนี้ เวนแตผูประกอบการ 
จดทะเบียนดังกลาวไดรับอนุมัติจากอธิบดีใหย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและ 
ชําระภาษีรวมกัน ก็ใหย่ืนคําขอรวมกัน ณ ที่วาการอําเภอทองที่หรือสํานักงาน 
ภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญตั้งอยูพรอมทั้ง 
หลักฐานตามที่อธิบดีกําหนด 

ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิตามวรรคหนึ่งและไดยื่นคําขอ 
ตามวรรคสองเสียภาษีการคาตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร 
กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ตอไป ในกรณีที่ปรากฏในภายหลัง 
วาผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวไมมีสิทธิตามมาตรานี ้ใหอธิบดีแจงให 
ผูประกอบการทราบพรอมทั้งเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มพรอมเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม 
และใหนําบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณตามประมวลรัษฎากรมาใชบังคับ 
ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามมาตรานี้ ใหอธิบดีมีอํานาจวินิจฉัย 
และคําวินิจฉัยของอธิบดีใหถือเปนท่ีสุด 

บทบัญญัติแหงหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้ไมใชบังคับแกผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับ 
อนุมัติใหเสียภาษีการคาตอไปตามมาตรานี ้
 

มาตรา ๒๗ บทบัญญัติแหงหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวล 
รัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไมใชบังคับแกการขายสินคา 
และการนําเขาสินคาตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิตในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) การขายสินคาโดยผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
ซึ่งเปนผูประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต และเปน 
สินคาที่ผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวไดเสียภาษีสรรพสามิตโดยใชแสตมป 
สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีตามพระราชบัญญัติภาษี 
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษ ี
สรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ ครบถวนแลวกอนวันที่พระราชบัญญัต ิ
ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ ใชบังคับ ไมวาจะไดนําสินคา 
ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบนกอนหรือหลังวันที่พระราชบัญญัติ 
ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ ใชบังคับหรือไมก็ตาม 

(๒) การขายสินคาประเภทท่ีไดรับการขยายเวลาการชําระภาษี 
ตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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. ๒๕๒๗ โดยผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งเปนผูประกอบ 
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิตและผูประกอบการจดทะเบียน 
ดังกลาวไดนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบนตาม 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ กอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) การขายสินคาที่เปนน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันตามพระราชบัญญัต ิ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มที่เปน 
ผูขายสง หรือขายปลีกเฉพาะน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันท่ีผูประกอบอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิตไดนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม 
หรือคลังสินคาทัณฑบนตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ กอน 
วันที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๔) การนําเขาสินคาประเภทที่ระบุในพระราชบัญญัติพกิัดอัตราภาษี 
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพิกัดอัตรา 
ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งความรับผิดชอบของผูนําเขาใน 
อันจะตองเสียภาษีสรรพสามิตไดเกิดข้ึนแลวกอนวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ไมวาจะไดรับชําระภาษีสรรพสามิตไวกอนวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
หรือไมก็ตาม 

(๕) การขายสินคานําเขาตาม (๔) หลังวันท่ี ๑ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผูนําเขาซึ่งเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

ถาไดมีการขายสินคาตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๕)  
ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหผูประกอบการ 
จดทะเบียนที่มิใชผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งตองเสียภาษี 
ตามมาตรา ๘๒/๑๖ มีสิทธิออกหลักฐานการขายสินคาน้ันใหแกผูซ้ือท่ีเปน 
ผูประกอบการจดทะเบียนในวันที่สงมอบสินคาไดและหลักฐานการขายสินคา 
ดังกลาวใหถือเปนใบกํากับภาษี และใหผูซ้ือใชเปนหลักฐานของภาษีซ้ือในการ 
คํานวณภาษีมูลคาเพิ่มได 

ภาษีซื้อตามวรรคสอง ใหมีจํานวนเทากับเจ็ดในหนึ่งรอยเจ็ดสวน 
ของมูลคาสินคาตามที่ปรากฏในหลักฐานดังกลาว 

หลักฐานการขายสินคาตามวรรคสอง ใหมีรายการดังตอไปนี ้
(๑) ชื่อ ท่ีอยู ของผูประกอบการและเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 
(๒) ชื่อ ท่ีอยู ของผูซ้ือสินคา 
(๓) เลขที่ของหลักฐาน 
(๔) ชื่อ ประเภท ชนิด ปริมาณสินคา และราคาสินคาเปน 

เงินตราไทย 
(๕) วัน เดือน ป ที่ออกหลักฐาน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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) ขอความแสดงวาเปนสินคาตามวรรคหนึ่ง 
หลักฐานการขายสินคาตามวรรคสอง ในกรณีที่ผูประกอบการ 
จดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหงใหออกหลักฐานเปนรายสถาน 
ประกอบการ และใหเก็บรักษาสําเนาหลักฐานนั้นไว ณ สถานประกอบการ 
ที่ออกหลักฐานเปนเวลาหาปนับตั้งแตวันที่ออกหลักฐาน และใหนํามาตรา  
๘๗/๓ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับ 
 

มาตรา ๒๘ บทบัญญัติแหงหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวล 
รัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไมใชบังคับแกผูประกอบการ 
ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูประกอบการที่ซื้อสุราหรือไดรับใบอนุญาตทําสุราที่มีสัญญา 
ผูกพันกับกรมสรรพสามิตหรือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมกอนวันท่ี ๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่จะตองชําระเงินแกรัฐบาลเปนการเหมาจาย และอยูในบังคับ 
มาตรา ๖ แหงพระราชบัญญตัิสุรา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(๒) ผูประกอบการที่ประกอบกิจการขายปลีกหรือขายสงซึ่งสุราที่ซื้อ 
หรือไดมาจากผูประกอบการตาม (๑) ทุกทอด แตไมรวมถึงผูประกอบการ 
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มท่ีประกอบกิจการภัตตาคาร 

กิจการภัตตาคารไดแกกิจการขายอาหารหรือเครื่องดื่มไมวาชนิด 
ใด ๆ รวมทั้งกิจการรับจางปรุงอาหารหรือเครื่องดื่มทั้งนี้ ไมวาในหรือ 
จากสถานที่ซึ่งจัดไวใหประชาชนเขาไปบริโภคได 
 

มาตรา ๒๙ บทบัญญัติแหงหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวล 
รัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไมใชบังคับแกการขายและ 

การนําเขาสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา ในกรณีดังตอไปนี ้
(๑) สุราที่อยูในบังคับมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 

(๒) สุราที่ทําในราชอาณาจักรโดยไดเสียภาษีสุราครบถวนแลวและ 
ไดนําออกจากโรงงานสุรากอนพระราชบญัญัติสุรา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ใชบังคับ 

(๓) สุราที่นําเขามาในราชอาณาจักรที่ไดเสียภาษีสุราโดยปดแสตมป 
สุราแลวและไดนําออกจากดานศุลกากรกอนวันที่พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ใชบังคับ 

ถาไดมีการขายสุราตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแตวันท่ี ๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มมีสิทธิ 
ออกหลักฐานการขายสุรานั้นใหแกผูซื้อที่เปนผูประกอบการจดทะเบียนใน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

วันที่สงมอบสุราได และใหนํามาตรา ๒๗ วรรคสอง วรรคสาม วรรคส่ี 
และวรรคหา มาใชบังคับ 
 

มาตรา ๓๐ บทบัญญัติแหงหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวล 
รัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไมใชบังคับแกการขายและ 
การนําเขายาเสน หรือยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ ในกรณีดังตอไปนี ้

(๑) ยาเสนหรือยาสูบที่อยูในบังคับมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัต ิ
ยาสูบ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(๒) ยาเสนหรือยาสูบที่ทําในราชอาณาจักรโดยบรรจุซองและ 
ปดแสตมปครบถวนแลวและไดนําออกจากโรงอุตสาหกรรมยาสูบกอนวันที่ 
พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ ใชบังคับ 

(๓) ยาสูบตามมาตรา ๗๙/๕ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้เฉพาะยาสูบที่ผูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบตาม 
กฎหมายวาดวยยาสูบไดบรรจุซองและปดแสตมปยาสูบครบถวนแลวและ 
ไดนําออกจากโรงอุตสาหกรรมยาสูบกอนวันที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๔) ยาเสนหรือยาสูบที่นําเขามาในราชอาณาจักรที่ไดปดแสตมป 
ยาสูบและไดนําออกจากดานศุลกากรกอนวันที่พระราชบญัญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ใชบังคับ 

ถาไดมีการขายยาเสนหรือยาสูบตามวรรคหนึ่ง ภายในหกสิบวัน 
นับแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหผูประกอบการจดทะเบียนภาษี 
มูลคาเพ่ิมมีสิทธิออกหลักฐานการขายยาเสนหรือยาสูบน้ันใหแกผูซ้ือท่ีเปน 
ผูประกอบการจดทะเบียนในวันที่สงมอบยาเสนหรือยาสูบได และใหนํา 
มาตรา ๒๗ วรรคสอง วรรคสาม วรรคส่ี และวรรคหา มาใชบังคับ 

 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ เนื่องจาก 
มีความจําเปนตองปรับปรุงประมวลรัษฎากรใหเหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ 
ในปจจุบันโดยนําภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะมาใชแทนภาษีการคา และ 
ปรับปรุงบทบัญญัติวาดวยบทเบ็ดเสร็จทั่วไป ภาษีเงินไดนิติบุคคลและอากรแสตมป 
ของประมวลรัษฎากรใหสอดคลองกับภาษีมูลคาเพิ่มจึงจําเปนตองตราพระราช 
บัญญัตินี ้

[รก.๒๕๓๔/๒๐๑/๑พ/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔] 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตบทบัญญัติมาตรา ๓ และมาตรา ๔  
ใหใชบังคับสําหรับเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะ 
เวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือหลังวันที ่๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนตนไป 
 

มาตรา ๘ บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้ใหยังคงใชตอไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บ 
ภาษีอากรที่คางอยู หรือที่พึงชําระกอนวันที่พระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยท่ี 
เปนการสมควรปรับปรุงประมวลรัษฎากรใหเหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ 
ในปจจุบัน เพื่อความเปนธรรมในการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลจึงจําเปน 
ตองตราพระราชบัญญัตินี ้

[รก.๒๕๓๔/๒๐๕/๓๐พ/๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๔] 
 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 

มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 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 วาดวยภาษี 
เงินไดบุคคลธรรมดาใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๓๕  
ที่จะตองยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๓๖ เปนตนไป 
 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๔  
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๗ เฉพาะบัญชีอัตราภาษีเงินไดสําหรับบริษัทหรือ 
หางหุนสวนนิติบุคคลตาม (๒)(ข) (ค) และ (ง) แหงพระราชกําหนดนี ้ 
วาดวยภาษีเงินไดบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคลใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี ๑  
มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตนไป 

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๗  
เฉพาะบัญชีอัตราภาษีเงินไดสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตาม (๒)  
(ก) และ (จ) แหงพระราชกําหนดนี ้วาดวยภาษีเงินไดบรษัิทและหางหุนสวน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

นิติบุคคล ใหใชบังคับสําหรับเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งรอบ 
ระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตนไป 
 

มาตรา ๒๙ บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแกไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ ใหยังคงใชบังคับตอไปเฉพาะในการปฏิบัติ 
จัดเก็บภาษีอากรที่คางอยูหรือที่พึงชําระกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 
 

 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ี 
มีความจําเปนตองปรับปรุงประมวลรัษฎากรใหเหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ 
ในปจจุบัน ซึ่งจะตองพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน 
และเปนกรณีฉุกเฉิน มีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความม่ันคงในทาง 
เศรษฐกิจจึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี ้

[รก.๒๕๓๔/๒๒๘/๗พ/๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๔] 
 

 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจาก 
ในปจจุบันนี้ประมวลรัษฎากรไดบัญญัติใหผูมีเงินไดจากเงินปนผลหรือเงินสวน 
แบงของกําไรซึ่งไดรับจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
ไทยไดรับเครดิตในการคํานวณภาษีสามในเจ็ดสวนของเงินปนผลหรือเงินสวน 
แบงของกําไรที่ไดรับทุกกรณ ีในขณะที่การประกอบกิจการของบริษัทหรือ 
หางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยตองเสียภาษีเงินไดจากกําไรสุทธิ 
ในกิจการตาง ๆ ในอัตราที่แตกตางกัน สมควรแกไขใหผูมีเงินไดจากเงิน 
ปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรที่ไดรับจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 
ดังกลาวไดรับเครดิตในการคํานวณภาษีใหสอดคลองกับการเสียภาษีของบริษัท 
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งมีอยูหลายอัตราเพื่อความเปนธรรมในการจัดเก็บ 
ภาษี และสมควรกําหนดความรับผิดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูจายเงิน 
ไดซึ่งแสดงขอความในหนังสือรับรองการหักภาษ ีณ ท่ีจายไมถูกตอง เพ่ือให 
การเครดิตภาษีเปนไปโดยรอบคอบและถูกตอง จึงจําเปนตองตราพระราช 
บัญญัตินี ้

[รก.๒๕๔๐/๙ก/๑/๑ เมษายน ๒๕๔๐] 
 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตบทบัญญัติมาตรา ๓ ใหใชบังคับสําหรับ 
เงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต 
วันที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตน 
 

 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ี 
มีปญหาวิกฤตการณทางการเงิน สงผลทําใหธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน  
บริษัทหลักทรัพย และบริษัทเครดิตฟองซิเอรจําเปนตองกันเงินสํารองไวเปน 
คาเผื่อหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญสูงขึ้นกวาเดิม แตบทบัญญัติของประมวลรัษฎากร 
ที่ใหนําเงินสํารองดังกลาวมาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิไดมี 
ขอจํากัดกอใหเกิดภาระภาษีแกธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย 
และบริษัทเดรดิตฟองซิเอรเกินสมควรดังนั้น เพื่อเปนการลดภาษีใหแก 
สถาบันการเงินซึ่งจะทําใหฐานะทางการเงินของสถาบันการเงินดีขึ้น สมควร 
กําหนดใหเงินสํารองดังกลาวถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิไดเต็ม 
จํานวน และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเล่ียง 
ไดในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศจึงจําเปนตองตรา 
พระราชกําหนดนี ้ 

[รก.๒๕๔๐/๖๐ก/๓๒/๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๐] 
 

 
 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

หมายเหตุ:-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้คือ โดยท่ีเปนการ 
สมควรแกไขเพิ่มเติมใหการบริการขนสงระหวางประเทศ โดยอากาศยานหรือ 
เรือเดินทะเลที่กระทําโดยผูประกอบการที่เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
หรือกฎหมายตางประเทศ ใชอัตราภาษีรอยละ ๐ ในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม 
เพียงอัตราเดียว เพื่อใหเกิดความเปนกลางและเปนธรรมแกผูประกอบกิจการ 
ดังกลาวที่เขามาประกอบกิจการในราชอาณาจักรและเพื่อลดปญหาความยุงยาก 
ที่เกิดจากการที่ตองมีการติดตามวิธีปฏิบัติทางภาษีของประเทศคูคาอื่น ๆ  
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการขนสงระหวางประเทศทางทะเลที่ตัวแทน 
ผูประกอบการขนสงมักจะรับเปนตัวแทนใหกับหลายบริษัท หากมีแนวปฏิบัติใน 
แนวทางเดียวกันแลวจะลดภาระแกตัวแทนเหลานั้นได ตลอดจนเพ่ือสงเสริม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการคมนาคมในภูมิภาคประกอบกับสมควรแกไข 
เพิ่มเติมใหการรับประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยซึ่งเดิม 
เปนการประกอบกิจการที่อยูในบังคับตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเปนการประกอบ 
กิจการที่อยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มแทนเพื่อใหมีการประกอบกิจการใน 
ระบบภาษีมูลคาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเปนผลดีตอการจัดเก็บภาษีในระยะยาว  
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี ้

[รก.๒๕๔๑/๑๐๒ก/๑๒/๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑] 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
บทเฉพาะกาล 
 

มาตรา ๖ บทบัญญัติตามหมวด ๕ ในลักษณะ ๒ แหงประมวล 
รัษฎากรกอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชบังคับตอไป 
สําหรับการจัดเก็บภาษีที่คางอยูหรือที่ถึงกําหนดชําระกอนวันที่พระราชบัญญัตินี ้
ใชบังคับ 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยท่ีมีความ 
จําเปนตองตองปรับปรุงระบบภาษีภาษีมูลคาเพิ่ม เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวใน 
ประเทศ จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการคืนภาษีมูลคาเพิ่ม 
ใหผูเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรที่ซื้อสินคาจากผูประกอบการจดทะเบียน 
แลโดยท่ีในปจจุบันการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพยเปน 
ทางคาหรือหากําไรไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร เนื่องจากกําหมายปจจุบันกําหนด 
ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีตองย่ืนแบบแสดงรายการภาษี และชําระภาษีธุรกิจเฉพาะ 
กรณีดังกลาวในเดือนถัดไป ซึ่งปรากฏวามีการหลีกเลี่ยงภาษีไมชําระภาษีเปน 
จํานวนมาก ทําใหรัฐขาดรายไดสวนนี้ไป ดังน้ัน สมควรปรับปรุงประมวลรัษฎากร  
เพื่อใหการบริหารจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับกรณีนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
อันจะเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูเสียภาษีและปองกันการหลีกเล่ียงการ 
เสียภาษี สงผลทําใหรัฐมีรายไดเพิ่มมากขึ้นจึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
[รก.๒๕๔๑/๑๐๒ก/๑๔/๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑] 
 

[๒๔ มีนาคม ๒๕๔๒] 
 
 
 
 


