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ประมวลรัษฎากร
ลักษณะ ๑
ข้อความเบื้องต้น
มาตรา ๑ กฎหมายนี้ให๎เรียกวํา “ประมวลรัษฎากร”
มาตรา ๒[๒] ในประมวลรัษฎากรนี้ เว๎นแตํข๎อความจะแสดงให๎เห็นเป็นอยํางอื่น
“รัฐมนตรี” หมายความวํา รัฐมนตรีผู๎รักษาการตามประมวลรัษฎากรนี้
“อธิบดี”[๓] หมายความวํา อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู๎ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบหมาย
“ผู๎วําราชการจังหวัด” หมายความรวมถึงผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครด๎วย
“อําเภอ” หมายความวํา นายอําเภอ สมุห์บัญชีอําเภอ หรือสมุห์บัญชีเขต
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงหัวหน๎าเขต และปลัดอําเภอผู๎เป็นหัวหน๎าประจํากิ่งอําเภอ
ด๎วย
“ที่วําการอําเภอ” หมายความรวมถึงทีว่ ําการเขต และที่วําการกิ่งอําเภอด๎วย
“องค์การของรัฐบาล” หมายความวํา องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายวําด๎วยการจัดตั้ง
องค์การของรัฐบาลและกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และหมายความรวมถึงหนํวยงานธุรกิจที่
รัฐบาลเป็นเจ๎าของซึ่งไมํมีฐานะเป็นนิติบุคคลด๎วย
“ประเทศไทย” หรือ “ราชอาณาจักร” หมายความรวมถึงเขตไหลํทวีปที่เป็นสิทธิของ
ประเทศไทยตามหลั ก กฎหมายระหวํ า งประเทศที่ ย อมรั บ นั บ ถื อ กั น โดยทั่ ว ไป และตามความตกลงกั บ
ตํางประเทศด๎วย
มาตรา ๓[๔] บรรดารัษฎากรประเภทตําง ๆ ซึ่งเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรนี้ จะตราพระ
ราชกฤษฎีกาเพื่อการตํอไปนี้ก็ได๎ คือ
(๑) ลดอัตรา หรือยกเว๎นเพื่อให๎เหมาะสมกับเหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพของท๎องที่บางแหํง
หรือทั่วไป
(๒) ยกเว๎นแกํบุคคลหรือองค์การระหวํางประเทศตามข๎อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยูํตํอองค์การ
สหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหวํางประเทศ หรือตามสัญญา หรือตามหลักถ๎อยทีถ๎อยปฏิบัติตํอกันกับ
นานาประเทศ
(๓) ยกเว๎นแกํรัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล องค์การศาสนา หรือองค์การ
กุศลสาธารณะ
การลดหรื อ ยกเว๎ น ตาม (๑) (๒) และ (๓) นั้ น จะตราพระราชกฤษฎี ก ายกเลิ ก หรื อ
เปลี่ยนแปลงก็ได๎
มาตรา ๓ ทวิ[๕] ถ๎าเจ๎าพนักงานดังตํอไปนี้ เห็นวําผู๎ต๎องหาไมํควรต๎องได๎รับโทษจําคุกหรื อไมํ
ควรถูกฟ้องร๎อง ให๎มีอํานาจเปรียบเทียบโดยกําหนดคําปรับแตํสถานเดียวในความผิดตํอไปนี้ เว๎นแตํความผิด
ตามมาตรา ๑๓ คือ
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(๑) ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษปรับหรือจําคุกไมํเกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้ง
จําซึ่งโทษจําคุกไมํเกินหกเดือน ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ให๎เป็นอํานาจของอธิบดี ถ๎าเกิดขึ้นในจังหวัดอื่น
ให๎เป็นอํานาจของผู๎วําราชการจังหวัด
(๒) ความผิดที่มีโทษปรับหรือโทษจําคุกเกินหกเดือน แตํไมํเกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจํา ซึ่ง
โทษจําคุกเกินหกเดือนแตํไมํเกินหนึ่งปี ให๎เป็นอํานาจของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด๎วยอธิบดี อธิ บดีกรมการ
ปกครองและอธิบดีกรมตํารวจ หรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย
ถ๎าผู๎ต๎องหาใช๎คําปรับตามที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ผู๎มีอํานาจเปรียบเทียบกําหนด
แล๎ว ให๎ถือวําเป็นอันคุ๎มผู๎ต๎องหามิให๎ถูกฟ้องร๎องตํอไปในกรณีแหํงความผิดนั้น
ถ๎า ผู๎ มี อํา นาจเปรี ย บเทีย บตามวรรคหนึ่ งเห็ น วํา ไมํ ควรใช๎อํ านาจเปรี ยบเที ย บ หรื อเมื่ อ
เปรียบเทียบแล๎วผู๎ต๎องหาไมํยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือยอมแล๎วแตํไมํชําระคําปรับภายในระยะเวลาที่ผู๎มี
อํานาจเปรียบเทียบกําหนด ให๎ดําเนินการฟ้องร๎องตํอไป และในกรณีนี้ ห๎ามมิให๎ดําเนินการเปรียบเทียบตาม
กฎหมายอื่นอีก
มาตรา ๓ ตรี[๖] บุคคลใดจะต๎องเสียเงินเพิ่มภาษีอากรตามบทบัญญัติแหํงประมวลรัษฎากรนี้
และบุคคลนั้นยินยอมและชําระเงินเพิ่มภาษีอากรตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงแล๎ว ให๎ ถือวําเป็นอัน
คุ๎มบุคคลนั้นมิให๎ต๎องรับผิดเสียเงินเพิ่มภาษีอากร
มาตรา ๓ จัตวา[๗] ในกรณีที่บทบัญญัติแหํงประมวลรัษฎากรกําหนดให๎บุคคลไปเสียภาษี
อากร ณ ที่วําการอําเภอ รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดให๎ไปเสีย ณ สํานักงานแหํงอื่นก็ได๎
ในกรณีเชํนวํานี้ การเสียภาษีอากรนั้น ให๎ถือวําเป็นการสมบูรณ์เมื่อได๎รับใบเสร็จรับเงินซึ่งหัวหน๎าสํานักงาน
แหํงนั้นได๎ลงลายมือชื่อรับเงินแล๎ว
มาตรา ๓ เบญจ[๘] เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวํามีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ให๎อธิบดีมี
อํานาจเข๎าไปหรือออกคําสั่งเป็นหนังสือให๎เจ๎าพนักงานสรรพากรเข๎าไปในสถานที่หรือยานพาหนะใดเพื่อทําการ
ตรวจค๎น ยึดหรืออายัดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่น ที่เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานวําเกี่ยวกับภาษีอากรที่จะต๎อง
เสียได๎ทั่วราชอาณาจักร
ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให๎ผู๎วําราชการจังหวัดหรือสรรพากรเขต มีอํานาจ
เชํนเดียวกับอธิบดีตามวรรคหนึ่ง สําหรับในเขตท๎องที่จังหวัดหรือเขตนั้น
การทําการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต๎องทําในระหวํางเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์
ตก หรือในระหวํางเวลาทําการของผู๎ประกอบกิจการนั้น
มาตรา ๓ ฉ[๙] บรรดาบั ญชี เอกสาร และหลักฐานตําง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับหรือสั นนิษฐานวํา
เกี่ยวกับภาษีอากรที่จะต๎องเสีย ถ๎าทําเป็นภาษาตํางประเทศ เจ๎าพนักงานประเมินหรือพนักงานเจ๎าหน๎าที่จะสั่ง
ให๎บุคคลใดที่มีหน๎าที่รับผิดชอบ จัดการแปลเป็นภาษาไทยให๎เสร็จภายในเวลาที่สมควรก็ได๎
มาตรา ๓ สั ตต [๑๐] เพื่อประโยชน์แหํ งการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร การ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะกระทําได๎ก็แตํโดยบุคคลที่ได๎รับใบอนุญาตจากอธิบดี
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา

ห น้ า | ๓
บุคคลที่จะขอใบอนุญาตจากอธิบดีตามความในวรรคกํอน ต๎องเป็นผู๎ที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติ
ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
บุคคลใดได๎รับใบอนุญาตดังกลําวแล๎ว ถ๎าฝ่าฝืนระเบียบที่อธิบดีกําหนด อธิบดีอาจพิจารณา
สั่งถอนใบอนุญาตเสียก็ได๎
บทบัญญัติแหํงมาตรานี้จะใช๎บังคับในเขตจังหวัดใด ให๎อธิบดีประกาศโดยอนุมัติรัฐมนตรี
การประกาศ ให๎ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓ อั ฏ ฐ [๑๑] กํ าหนดเวลาการยื่ นแบบแสดงรายการหรื อแจ๎ ง รายการตํา ง ๆ ก็ ดี
กําหนดเวลาการอุทธรณ์ก็ดี หรือกําหนดเวลาการเสียภาษีอากรตามที่กําหนดไว๎ในประมวลรัษฎากรนี้ก็ดี ถ๎าผู๎มี
หน๎าที่ต๎องปฏิบัติตามกําหนดเวลาดังกลําวมิได๎อยูํในประเทศไทย หรือมีเหตุจําเป็นจนไมํสามารถจะปฏิบัติตาม
กําหนดเวลาได๎ เมื่ออธิบดีพิจารณาเห็นเป็นการสมควร จะให๎ขยายหรือให๎เลื่อนกําหนดเวลาออกไปอีกตาม
ความจําเป็นแกํกรณีก็ได๎
กําหนดเวลาตําง ๆ ที่กําหนดไว๎ในประมวลรัษฎากรนี้ เมื่อรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควร จะ
ขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลานั้นออกไปอีกตามความจําเป็นแกํกรณีก็ได๎
มาตรา ๓ นว[๑๒] ผู๎ใดรู๎อยูํแล๎วไมํอํานวยความสะดวกหรือขัดขวางเจ๎าพนักงานผู๎กระทําการ
ตามหน๎าที่ ตามความในมาตรา ๓ เบญจ มีความผิดต๎องระวางโทษปรับไมํเกินห๎าพันบาท หรือจําคุกไมํเกินหนึ่ง
เดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา ๓ ทศ[๑๓] ผู๎ใดไมํปฏิบัติตามคําสั่งเจ๎าพนักงานประเมิน หรือพนักงานเจ๎าหน๎าที่ ตาม
ความในมาตรา ๓ ฉ มีความผิดต๎องระวางโทษปรับไมํเกินห๎าพันบาท
มาตรา ๓ เอกาทศ[๑๔] เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร อธิบดีมี
อํานาจกําหนดให๎ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีอากร และผู๎มีหน๎าที่จํายเงินได๎มีและใช๎เลขประจําตั วในการปฏิบัติการตาม
ประมวลรัษฎากรได๎ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีกําหนด ทั้งนี้ โดยอนุมัติรัฐมนตรี
การกําหนดตามวรรคหนึ่ง ให๎ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓ ทวาทศ[๑๕] ผู๎ใดฝ่ าฝืนหรือไมํปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามความในมาตรา ๓
เอกาทศ ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินสองพันบาท
มาตรา ๓ เตรส[๑๖] ในกรณีจําเป็นเพื่ อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีให๎อธิบดีมีอํานาจออก
คําสั่งให๎ผู๎จํายเงินได๎พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ ซึ่งไมํมีหน๎าที่หักภาษี ณ ที่จํายตามลักษณะ ๒ หักภาษี ณ ที่
จํายตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ในการนี้ให๎นํามาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา
๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ มาใช๎บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓ จตุทศ[๑๗] ในกรณีที่ต๎องหักภาษี ณ ที่จํายตามบทบัญญัติแหํงประมวลรัษฎากร ให๎
ผู๎มีหน๎าที่หักภาษี ณ ที่จําย หักภาษี ณ ที่จํายและนําสํงกํอน ไมํวําการจํายเงินนั้นจะเกิดขึ้นจากคําสั่งหรือคํา
บังคับของศาลหรือตามกฎหมายหรือเหตุอื่นใดก็ตาม
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มาตรา ๔[๑๘] ให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังรักษาการตามประมวลรัษฎากรนี้ และให๎มี
อํานาจแตํงตั้งเจ๎าพนักงานประเมินและเจ๎าพนักงานอื่นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษากับออกกฎกระทรวง
(๑) ให๎ใช๎หรือให๎ยกเลิกแสตมป์ โดยกําหนดให๎นํามาแลกเปลี่ยนกับแสตมป์ที่ใช๎ได๎ภายในเวลา
และเงื่อนไขทีก่ ําหนดแตํต๎องให๎เวลาไมํน๎อยกวําหกสิบวัน
(๒) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรนี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได๎ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล๎วให๎ใช๎บังคับได๎
มาตรา ๔ ทวิ[๑๙] คนตํางด๎าวผู๎ใดจะเดินทางออกจากประเทศไทย ต๎องเสียภาษีอากรที่ค๎าง
ชําระ และหรือที่จะต๎องชําระ แม๎จะยังไมํถึงกําหนดชําระ หรือจัดหาประกันเงินภาษีอากร ให๎เสร็จสิ้นตาม
บทบัญญัติแหํงประมวลรัษฎากรนี้กํอนออกเดินทาง
มาตรา ๔ ตรี[๒๐] ให๎ คนตํางด๎าวซึ่งจะเดินทางออกจากประเทศไทยยื่นคําร๎องตามแบบที่
อธิบดีกําหนด เพื่อขอรับใบผํานภาษีอากรภายในกําหนดเวลาไมํเกินสิบห๎าวันกํอนออกเดินทาง ไมํวํามีเงินภาษี
อากรที่ต๎องชําระหรือไมํ
การยื่นคําร๎องตามความในวรรคกํอน ถ๎าผู๎ยื่นคําร๎องมีภูมิลําเนาหรือพักอยูํในเขตจังหวัดพระ
นครหรือจังหวัดธนบุรี ให๎ยื่นตํออธิบดีหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย ถ๎ามีภูมิลําเนาหรือพักอยูํในเขตจังหวัดอื่นให๎ยื่น
ตํอผู๎วําราชการจังหวัดนั้นหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย
คนตํางด๎าวผู๎ใดไมํยื่นคําร๎องขอรับใบผํานภาษีอากรตามความในวรรคกํอนหรือยื่นคําร๎องแล๎ว
แตํยังไมํได๎รั บ ใบผํานภาษีอากร เดินทางออกจากประเทศไทยหรือพยายามเดินทางออกจากประเทศไทย
นอกจากจะมีความผิดตามบทบัญญัติแหํงประมวลรัษฎากรนี้ ให๎คนตํางด๎าวผู๎นั้นเสียเงินเพิ่ มร๎อยละ ๒๐ ของ
เงินภาษีอากรที่จะต๎องเสียทั้งสิ้นอีกด๎วย เงินเพิ่มตามมาตรานี้ให๎ถือเป็นคําภาษีอากร
มาตรา ๔ จัตวา[๒๑] บทบัญญัติมาตรา ๔ ทวิ และมาตรา ๔ ตรี ไมํใช๎บังคับแกํคนตํางด๎าวผู๎
เดินทางผํานประเทศไทย หรือเข๎ามา และอยูํในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะรวมกันไมํเกิน
เก๎าสิบวันในปีภาษีใด โดยไมํมีเงินได๎พึงประเมิน หรือคนตํางด๎าวที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา ๔ เบญจ[๒๒] ให๎ผู๎รับคําร๎องตามมาตรา ๔ ตรี ตรวจสอบวํา ผู๎ยื่นคําร๎องมีภาษีอากรที่
จะต๎องเสียตามมาตรา ๔ ทวิ หรือไมํ ถ๎าไมํมีก็ให๎ออกใบผํานภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกําหนดให๎แกํผู๎ยื่น คํา
ร๎อง
ถ๎าในการตรวจสอบตามความในวรรคกํอนปรากฏวํา ผู๎ยื่นคําร๎องมีเงินภาษีอากรที่ต๎องเสีย
ตามมาตรา ๔ ทวิ และผู๎ยื่นคําร๎องได๎นําเงินภาษีอากรมาชําระครบถ๎วนแล๎วก็ดี หรือไมํอาจชําระได๎ทั้งหมดหรือ
ได๎ชําระแตํบางสํวน และผู๎ยื่นคําร๎องได๎จัดหาผู๎ค้ําประกันหรือหลักประกันที่อธิบดีหรือผู๎วําราชการจังหวัดหรือผู๎
ที่ได๎รับมอบหมายเห็นสมควรมาเป็นประกันเงินคําภาษีอากรนั้นแล๎วก็ดี ให๎อธิบดีหรือผู๎วําราชการจังหวัดหรือผู๎
ที่ได๎รับมอบหมายออกใบผํานภาษีอากรให๎
มาตรา ๔ ฉ[๒๓] ในกรณีที่ผู๎รับคําร๎องตามมาตรา ๔ ตรี พิจารณาเห็นวํา ผู๎ยื่นคําร๎องมีเหตุผล
สมควรจะต๎องเดินทางออกจากประเทศไทยเป็นการรีบดํวนและชั่วคราว และผู๎ยื่นคําร๎องมีหลักประกันหรือ
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หลักทรัพย์อยูํในประเทศไทยพอคุ๎มคําภาษีอากรที่ค๎างหรือที่จะต๎องชําระ ให๎อธิบดีหรือผู๎วําราชการจังหวัดหรือ
ผู๎ที่ได๎รับมอบหมายออกใบผํานภาษีอากรให๎
มาตรา ๔ สัตต[๒๔] ภายใต๎บังคับมาตรา ๔ อัฏฐ ใบผํานภาษีอากรให๎มีอายุใช๎ได๎สิบห๎าวันนับ
แตํวัน ออก ถ๎ามีการขอตํออายุ ใบผํานภาษีอากรกํอนสิ้ นอายุ อธิบดีห รือผู๎ วําราชการจังหวัดหรือผู๎ ที่ได๎รับ
มอบหมายจะตํออายุให๎อีกสิบห๎าวันก็ได๎
มาตรา ๔ อัฏฐ[๒๕] คนตํางด๎าวซึ่งมีความจําเป็นต๎องเดินทางเข๎าออกประเทศไทยเป็นปกติ
ธุร ะเกี่ย วกับ การประกอบอาชีพหรื อวิช าชี พ จะยื่นคําร๎องตํออธิบดีห รือผู๎ วําราชการจังหวัดหรือผู๎ ที่ได๎รั บ
มอบหมาย แล๎วแตํกรณี ขอให๎ออกใบผํานภาษีอากรให๎ใช๎เป็นประจําก็ได๎ ถ๎ าผู๎รับคําร๎องพิจารณาเห็นวําคนตําง
ด๎าวผู๎นั้นมีความจําเป็นดังที่ร๎องขอ และมีหลักประกันหรือหลักทรัพย์อยูํในประเทศไทยพอคุ๎มคําภาษีอากรที่
ค๎างหรือที่จะต๎องชําระแล๎ว จะออกใบผํานภาษีอากรให๎ตามแบบที่อธิบดีกําหนดก็ได๎ ใบผํานภาษีอากรเชํนวํานี้
ให๎มีกําหนดเวลาใช๎ได๎ตามที่ระบุในใบผํานภาษีอากรนั้น แตํต๎องไมํเกินกวําหนึ่งร๎อยแปดสิบวันนับแตํวันออก
มาตรา ๔ นว[๒๖] คนตํางด๎าวผู๎ใดเดินทางออกจากประเทศไทยโดยไมํมีใบผํานภาษีอากร ซึ่ง
ต๎องมีตามความในประมวลรัษฎากรนี้ ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินหนึ่งพันบาทหรือจําคุกไมํเกินหนึ่งเดือน หรือ
ทั้งปรับทั้งจํา
คนตํางด๎าวผู๎ใดพยายามกระทําการเชํนวํานั้น ต๎องระวางโทษเชํนเดียวกัน
มาตรา ๔ ทศ[๒๗] ให๎อธิบดีห รือผู๎ซึ่งอธิบดีมอบหมายสั่งให๎ ดอกเบี้ยแกํผู๎ได๎รับคืนเงินภาษี
อากรในอัตราร๎อยละ ๑ ตํอเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีอากรที่ได๎รับคืนโดยไมํคิดทบต๎น ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
ดอกเบี้ยที่ให๎ตามวรรคหนึ่ง มิให๎เกินกวําจํานวนเงินภาษีอากรที่ได๎รับคืน และให๎จํายจากเงิน
ภาษีอากรที่จัดเก็บได๎ตามประมวลรัษฎากรนี้
ลักษณะ ๒
ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร
หมวด ๑
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
มาตรา ๕ ภาษีอากรซึ่งบัญญัติ ไว๎ในลักษณะนี้ ให๎อยูํในอํานาจหน๎าที่และการควบคุมของ
กรมสรรพากร
มาตรา ๖ ในกรณี ทั้ ง ปวงซึ่ ง คณะบุ ค คลเป็ น ผู๎ มี ห น๎ า ที่ แ ละคณะนั้ น มิ ใ ชํ นิ ติ บุ ค คล ให๎
ผู๎อํานวยการหรือผู๎จัดการคณะนั้นเป็นผู๎รับผิดชอบ
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มาตรา ๗ บรรดารายการ รายงาน หรือเอกสารอื่น ซึ่งบริษัทหรือห๎างหุ๎ นสํวนจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต๎องทํายื่นนั้น ให๎กรรมการหรือผู๎เป็นหุ๎นสํวนหรือผู๎จัดการเป็นผู๎ลงลายมือชื่อ
มาตรา ๘[๒๘] หมายเรียก หนังสือแจ๎งให๎เสียภาษี อากร หรือหนังสืออื่นซึ่งมีถึงบุคคลใดตาม
ลักษณะนี้ ให๎สํงโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให๎เจ๎าพนักงานสรรพากรนําไปสํง ณ ภูมิลําเนา หรือ
ถิ่นที่อยูํ หรือสํานักงานของบุคคลนั้นในระหวํางพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของบุคคล
นั้น ถ๎าไมํพบผู๎รับ ณ ภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยูํ หรือสํานักงานของผู๎รับจะสํงให๎แกํบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล๎ว
และอยูํหรือทํางานในบ๎านหรือสํานักงานที่ปรากฏวําเป็นของผู๎รับนั้นก็ได๎
กรณีไมํสามารถสํงตามวิธีในวรรคหนึ่งได๎ หรือบุคคลนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร ให๎ใช๎วิธี
ปิดหมาย หนังสือแจ๎งหรื อหนังสืออื่น แล๎วแตํกรณี ในที่ซึ่งเห็นได๎งําย ณ ที่อยูํ หรือสํานักงานของบุคคลนั้น
หรื อบ๎ านที่บุ คคลนั้ น มีชื่ออยูํในทะเบี ยนตามกฎหมายวําด๎ว ยการทะเบียนราษฎรครั้งสุ ดท๎าย หรือโฆษณา
ข๎อความยํอในหนังสือพิมพ์ที่จําหนํายเป็นปกติในท๎องที่นั้นก็ได๎
เมื่อได๎ปฏิบัติตามวิธีดังกลําวข๎างต๎นแล๎ว ให๎ถือวําเป็นอันได๎รับแล๎ว
มาตรา ๙[๒๙] เว๎นแตํจะมีบัญญัติไว๎เป็นอยํางอื่น ถ๎าจําเป็นต๎องคํานวณเงินตราตํางประเทศ
เป็นเงินตราไทยเพื่อปฏิบัติการตามลักษณะนี้ ให๎คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกระทรวงการคลังประกาศเป็น
คราว ๆ
มาตรา ๙ ทวิ[๓๐] เว๎นแตํจะมีบัญญัติไว๎เป็นอยํางอื่น ถ๎าจะต๎องตีราคาทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดเป็นเงิน ให๎ถือราคาหรือคําอันพึงมีในวันที่ได๎รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น
มาตรา ๑๐ เจ๎าพนักงานผู๎ใดโดยหน๎าที่ราชการตามลักษณะนี้ ได๎รู๎เรื่องกิจการของผู๎เสียภาษี
อากร หรือของผู๎อื่นที่เกี่ยวข๎อง ห๎ามมิให๎นําออกแจ๎งแกํผู๎ใด หรือยั งให๎ทราบกันไปโดยวิธีใด เว๎นแตํจะมีอํานาจ
ที่จะทําได๎โดยชอบด๎วยกฎหมาย
มาตรา ๑๐ ทวิ [๓๑] เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจั ด เก็ บ ภาษี อ ากร อธิ บ ดี มี อํ า นาจเปิ ด เผย
รายละเอียด ดังตํอไปนี้
(๑) [๓๒] ชื่ อ ผู๎ ป ระกอบการจดทะเบี ย นภาษี มู ล คํ า เพิ่ ม ฐานภาษี มู ล คํ า เพิ่ ม หรื อ จํ า นวน
ภาษีมูลคําเพิ่มที่ถูกประเมินเพิ่มเติมของผู๎ประกอบการจดทะเบียนนั้น
(๒) ชื่อผู๎เสียภาษีอากรและจํานวนภาษีอากรที่เสีย
(๓) ชื่อผู๎สอบบัญชี และพฤติการณ์ของผู๎สอบบัญชีเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี
ตามมาตรา ๓ สัตต
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๑ เว๎นแตํจะมีบทบัญญัติหรืออธิบดีจะสั่งเป็นอยํางอื่น ให๎นําเงินภาษีอากรไปเสีย ณ
ที่วําการอําเภอ และการเสียภาษีอากรนั้นให๎ถือวําเป็นการสมบูรณ์เมื่อได๎รับใบเสร็จรับเงินซึ่งนายอําเภอได๎ลง
ลายมือชื่อรับเงินแล๎ว
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มาตรา ๑๑ ทวิ[๓๓] ถ๎าผู๎เสียภาษีอากรต๎องการขอใบแทนใบเสร็จที่เจ๎าพนักงานได๎ออกให๎ไป
แล๎ว ให๎ขอรับได๎ ณ ที่วําการอําเภอ โดยเสียคําธรรมเนียมฉบับละ ๕๐ สตางค์
มาตรา ๑๒[๓๔] ภาษีอากรซึ่งต๎องเสียหรือนําสํงตามลักษณะนี้ เมื่อถึงกําหนดชําระแล๎ว ถ๎า
มิได๎เสียหรือนําสํง ให๎ถือเป็นภาษีอากรค๎าง
เพื่ อ ให๎ ไ ด๎ รั บ ชํ า ระภาษี อ ากรค๎ า ง ให๎ อ ธิ บ ดี มี อํ า นาจสั่ ง ยึ ด หรื อ อายั ด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของผู๎ต๎องรับผิดเสียภาษีอากรหรือนําสํงภาษีอากรได๎ทั่วราชอาณาจักร โดยมิต๎องขอให๎ศาลออกหมาย
ยึดหรือสั่ง อํานาจดังกลําวอธิบดีจะมอบให๎รองอธิบดีหรือสรรพากรเขตก็ได๎
ในจั ง หวัดอื่ น นอกจากกรุ งเทพมหานคร ให๎ ผู๎ วํ าราชการจั งหวัด หรือนายอํา เภอมี อํานาจ
เชํนเดียวกับอธิบดีตามวรรคสอง ภายในเขตท๎องที่จังหวัดหรืออําเภอนั้น แตํสําหรับนายอําเภอนั้ น จะใช๎อํานาจ
สั่งขายทอดตลาดได๎ตํอเมื่อได๎รับอนุญาตจากผู๎วําราชการจังหวัด
วิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให๎ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง
โดยอนุโลม สํวนวิธีการอายัดให๎ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
เงินที่ได๎จากการขายทอดตลาดดังกลําว ให๎หักคําธรรมเนียม คําใช๎จํายในการยึดและขาย
ทอดตลาดและเงินภาษีอากรค๎าง ถ๎ามีเงินเหลือให๎คืนแกํเจ๎าของทรัพย์สิน
ผู๎ต๎องรับผิดเสียภาษีอากรตามวรรคสอง ให๎หมายความรวมถึงผู๎เป็นหุ๎นสํวนจําพวกไมํจํากัด
ความรับผิดในห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลด๎วย[๓๕]
มาตรา ๑๒ ทวิ[๓๖] เมื่อได๎มีคําสั่งยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๒ แล๎ว ห๎ามผู๎ใดทําลาย ย๎ายไป
เสีย ซํอนเร๎น หรือโอนไปให๎แกํบุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดดังกลําว
มาตรา ๑๒ ตรี[๓๗] เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามมาตรา ๑๒ ให๎ผู๎มีอํานาจตามมาตรา
๑๒ หรือสรรพากรจังหวัดมีอํานาจ
(๑) ออกหมายเรียกผู๎ต๎องรับผิดชําระภาษีอากรค๎าง และบุคคลใด ๆ ที่มีเหตุอันควรเชื่อวําจะ
เป็นประโยชน์แกํการจัดเก็บภาษีอากรค๎างมาให๎ถ๎อยคํา
(๒) สั่งบุคคลดังกลําวใน (๑) ให๎นําบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่ นอันจําเป็นแกํการจัดเก็บ
ภาษีอากรค๎างมาตรวจสอบ
(๓) ออกคําสั่งเป็นหนังสือให๎เจ๎าพนักงานสรรพากรทําการตรวจค๎นหรือยึดบัญชี เอกสาร หรือ
หลักฐานอื่นของบุคคลดังกลําวใน (๑)
การดําเนิน การตาม (๑) หรือ (๒) ต๎องให๎ เวลาลํ วงหน๎าไมํน๎อยกวําเจ็ดวันนับแตํวันได๎รับ
หมายเรียกหรือคําสั่ง การออกคําสั่งและทําการตาม (๓) ต๎องเป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๑๓ เจ๎าพนักงานผู๎ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มีความผิดต๎องระวางโทษปรับไมํ
เกิน ๕๐๐ บาท หรือจําคุกไมํเกิน ๖ เดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา
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หมวด ๑ ทวิ
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร[๓๘]
มาตรา ๑๓ ทวิ[๓๙] ให๎มีคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรประกอบด๎วยปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพสามิต ผู๎อํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู๎ทรงคุณวุฒิอีกจํานวนสามคนซึ่งรัฐมนตรีแตํงตั้ง
เป็นกรรมการ
ให๎ ค ณะกรรมการแตํ ง ตั้ ง ข๎ า ราชการสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง เป็ น เลขานุ ก ารและ
ผู๎ชํวยเลขานุการ
มาตรา ๑๓ ตรี[๔๐] ให๎กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตํงตั้งตามมาตรา ๑๓ ทวิ มีวาระอยูํในตําแหนํง
คราวละสามปี กรรมการซึ่งพ๎นจากตําแหนํงตามวาระอาจได๎รับแตํงตั้งเป็นกรรมการอีกได๎
มาตรา ๑๓ จัตวา[๔๑] นอกจากการพ๎นจากตําแหนํงตามวาระตามมาตรา ๑๓ ตรี กรรมการ
ซึ่งรัฐมนตรีแตํงตั้งพ๎นจากตําแหนํง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให๎ออก
(๔) เป็นคนไร๎ความสามารถหรือเสมือนไร๎ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล๎มละลาย
(๕) ได๎รับ โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให๎จําคุก เว๎นแตํเป็นโทษสําหรับความผิดที่ได๎
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการพ๎นจากตําแหนํงกํอนวาระ ให๎รัฐมนตรีแตํงตั้งผู๎อื่นเป็นกรรมการแทน
กรรมการซึ่งได๎รับแตํงตั้งตามวรรคสอง อยูํในตําแหนํงได๎เพียงเทํากําหนดเวลาของผู๎ซึ่งตน
แทน
มาตรา ๑๓ เบญจ[๔๒] การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรต๎องมีกรรมการมาประชุม
ไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม
ถ๎าประธานกรรมการไมํอยูํในที่ประชุม ให๎กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม
มติของคณะกรรมการให๎ถือเสียงข๎างมาก กรรมการคนหนึ่งให๎มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ๎า
คะแนนเสียงเทํากัน ให๎ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๓ ฉ [๔๓] ให๎ กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรเป็นเจ๎าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓ สัตต[๔๔] คณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ ทวิ มีอํานาจ
(๑) กําหนดขอบเขตในการใช๎อํานาจของเจ๎าพนักงานประเมินและพนักงานเจ๎าหน๎าที่
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(๒) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการตรวจสอบและประเมินภาษีอากร
(๓) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับภาษีอากรที่กรมสรรพากรขอความเห็น
(๔) ให๎คําปรึกษาหรือเสนอแนะแกํรัฐมนตรีในการจัดเก็บภาษีอากร
การกําหนดตาม (๑) และ (๒) เมื่อได๎รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล๎ว ให๎เจ๎าพนักงานประเมินและพนักงานเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติตาม
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรตาม (๓) ให๎ เป็นที่สุด และในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยในภายหลัง คําวินิจ ฉัยเปลี่ยนแปลงนั้นมิให๎มีผลใช๎บังคับย๎อนหลัง เว๎นในกรณีที่มีคํา
พิพากษาอันถึงที่สุดมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัย ก็ให๎เจ๎าพนักงานประเมินหรือพนักงานเจ๎าหน๎าที่มี
อํานาจดําเนินการตามคําพิพากษาในสํวนที่เป็นโทษย๎อนหลังได๎เฉพาะบุคคลซึ่งเป็นคูํความในคดีนั้น
มาตรา ๑๓ อัฏฐ[๔๕] กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตํงตั้ง ซึ่งมีสํวนได๎เสียในเรื่องใดที่ต๎องวินิจฉัยตาม
มาตรา ๑๓ สัตต (๓) จะเข๎ารํวมประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้นมิได๎
หมวด ๒
วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน
มาตรา ๑๔ ภาษีอากรประเมิน คือที่มีระบุไว๎ในหมวดนั้น ๆ วําเป็นภาษีอากรประเมิน
มาตรา ๑๕ [๔๖] เว๎น แตํจ ะมี บัญญัติ ไว๎เป็ นอยํา งอื่นในหมวดตําง ๆ แหํ งลั ก ษณะนี้ ให๎ ใ ช๎
บทบัญญัติในหมวดนี้บังคับแกํการภาษีอากรประเมินทุกประเภท
มาตรา ๑๖[๔๗] “เจ๎าพนักงานประเมิน” หมายความวํา บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งรัฐมนตรี
แตํงตั้ง
ส่วน ๑
การยื่นรายการและการเสียภาษีอากร
มาตรา ๑๗ การยื่นรายการ ให๎ยื่นภายในเวลาที่กําหนดไว๎ในหมวดวําด๎วยภาษีอากรตําง ๆ
และตามแบบแสดงรายการที่อธิบดีกําหนด
ถ๎าอธิบ ดี ต๎อ งการรายงานประจํา ปี หรือ บัญชี งบดุล หรือ บัญชี อื่น ๆ ประกอบแบบแสดง
รายการใด ก็ให๎ สั่งเรี ย กได๎ กับ ให๎อธิบ ดีมีอํานาจสั่ งผู๎ ต๎องเสียภาษีอากรให๎ มีสมุดบัญชีพิเศษ และให๎ กรอก
ข๎อความที่ต๎องการลงในสมุดบัญชีนั้นได๎ เพื่อสะดวกแกํการคํานวณเงินภาษีอากรที่ต๎องเสียตามลักษณะนี้ เมื่อ
อธิบดีมีคําสั่งตามที่วํามานี้ ผู๎ยื่นรายการหรือผู๎ต๎องเสียภาษีอากรต๎องปฏิบัติตาม
เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร
(๑) ให๎อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งบุคคลเป็นการทั่วไปให๎มีบัญชีพิเศษ และให๎กรอก
ข๎อความที่ต๎องการลงในบัญชีนั้น คําสั่งเชํนวํานี้ให๎ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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(๒) ให๎อธิบดีมีอํานาจกําหนดให๎ผู๎ยื่นรายการหรือผู๎ต๎องเสียภาษีอากรจัดทําบัญชีงบดุล หรือ
บัญชีอื่น ๆ แสดงรายการหรือแจ๎งข๎อความใด ๆ และยื่นตํอเจ๎าพนักงานประเมินพร๎อมกับการยื่นรายการตาม
แบบแสดงรายการที่อธิบดีกําหนด[๔๘]
มาตรา ๑๘ รายการที่ยื่นเพื่อเสียภาษีอากรนั้น ให๎อําเภอหรือเจ๎าพนักงานประเมินเป็นผู๎
ประเมินตามที่กําหนดไว๎ในหมวดภาษีอากรนั้น ๆ และเมื่อได๎ประเมินแล๎ว ให๎แจ๎งจํานวนภาษีอากรที่ประเมิน
ไปยังผู๎ต๎องเสียภาษี ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได๎
ในกรณีที่ผู๎ต๎องเสียภาษีอากรถึงแกํความตายเสียกํอนได๎รับแจ๎งจํานวนภาษีอากรที่ประเมิน
ให๎อําเภอหรือเจ๎าพนักงานประเมินแจ๎งจํานวนภาษีอากรที่ประเมินไปยังผู๎จัดการมรดกหรือไปยังทายาทหรือ
ผู๎อื่นที่ครอบครองทรัพย์มรดก แล๎วแตํกรณี[๔๙]
ถ๎าเมื่อประเมินแล๎ว ไมํต๎องเรียกเก็บหรือเรียกคืนภาษีอากร การแจ๎งจํานวนภาษีอากรเป็นอัน
งดไมํต๎องกระทํา แตํอําเภอหรือเจ๎าพนักงานประเมินยังคงดําเนินการตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา
๒๑ ได๎[๕๐]
การประเมินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให๎นํามาตรา ๒๗ มาใช๎บังคับโดยอนุโลม[๕๑]
มาตรา ๑๘ ทวิ [๕๒] ในกรณี จํา เป็ นเพื่ อรั กษาผลประโยชน์ใ นการจัด เก็บ ภาษีอ ากร เจ๎ า
พนักงานประเมินมีอํานาจที่จะประเมินเรียกเก็บภาษีจากผู๎ต๎องเสียภาษีกํอนถึงกําหนดเวลายื่นรายการได๎ เมื่อ
ได๎ประเมินแล๎วให๎แจ๎งจํานวนภาษีที่ต๎องเสียไปยังผู๎ต๎องเสียภาษีและให๎ผู๎ต๎องเสียภาษีชําระภาษีภายในเจ็ดวัน
นับแตํวันได๎รับแจ๎งการประเมิน ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได๎
ภาษีที่ประเมินเรียกเก็บตามความในวรรคกํอน ให๎ถือเป็นเครดิตของผู๎ต๎องเสียภาษีในการ
คํานวณภาษี
ในการใช๎อํานาจตามความในมาตรานี้ เจ๎าพนักงานประเมินจะสั่งให๎ยื่นรายการตามแบบที่
อธิบดีกําหนดด๎วยก็ได๎
มาตรา ๑๘ ตรี[๕๓] ภายใต๎บังคับมาตรา ๑๘ ทวิ ในกรณีเจ๎าพนักงานประเมินได๎ประเมินให๎
เสียภาษี บุคคลผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีจะต๎องชําระภาษีนั้น พร๎อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามที่บัญญัติไว๎ในหมวดนี้
ภายในสามสิบวันนับแตํวันได๎รับแจ๎งการประเมิน
มาตรา ๑๙[๕๔] เว๎นแตํจะมีบทบัญญัติไว๎เป็นอยํางอื่น กรณีที่เจ๎าพนักงานประเมินมีเหตุอัน
ควรเชื่อวํา ผู๎ใดแสดงรายการตามแบบที่ยื่น ไมํถูกต๎องตามความจริงหรือไมํบริบูรณ์ ให๎เจ๎าพนักงานประเมินมี
อํานาจออกหมายเรียกผู๎ยื่นรายการนั้นมาไตํสวน และออกหมายเรียกพยานกับสั่งให๎ผู๎ยื่นรายการหรือพยานนั้น
นําบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นอันควรแกํเรื่องมาแสดงได๎ แตํต๎องให๎เวลาลํวงหน๎าไมํน๎อยกวําเจ็ดวันนับแตํวัน
สํงหมาย ทั้งนี้ การออกหมายเรียกดังกลําวจะต๎องกระทําภายในเวลาสองปีนับแตํวันที่ได๎ยื่นรายการไมํวําการ
ยื่นรายการนั้น จะได๎กระทําภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด หรือเวลาที่รัฐ มนตรีห รืออธิบดีขยายหรือเลื่อน
ออกไปหรือไมํ ทั้งนี้ แล๎วแตํวันใดจะเป็นวันหลัง เว๎นแตํกรณีปรากฏหลักฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัยวําผู๎ยื่น
รายการมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากรหรือเป็นกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีอากร อธิบดีจะอนุมัติให๎
ขยายเวลาการออกหมายเรียกดังกลําวเกินกวําสองปีก็ได๎ แตํต๎องไมํเกินห๎าปีนับแตํวันที่ได๎ยื่นรายการ แตํกรณี
ขยายเวลาเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีอากรให๎ขยายได๎ไมํเกินกําหนดเวลาตามที่มีสิทธิขอคืนภาษีอากร
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มาตรา ๒๐[๕๕] เมื่อได๎จัดการตามมาตรา ๑๙ และทราบข๎อความแล๎ว เจ๎าพนักงานประเมิ นมี
อํานาจที่จะแก๎จํานวนเงินที่ประเมินหรือที่ยื่นรายการไว๎เดิมโดยอาศัยพยานหลักฐานที่ปรากฏ และแจ๎งจํานวน
เงินที่ต๎องชําระอีกไปยังผู๎ต๎องเสียภาษีอากร ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได๎
มาตรา ๒๑[๕๖] ถ๎าผู๎ต๎องเสียภาษีอากรไมํปฏิบัติตามหมายหรือคําสั่งของเจ๎าพนักงานประเมิน
ตามมาตรา ๑๙ หรือไมํยอมตอบคําถามเมื่อซักถาม โดยไมํมีเหตุผลอันสมควร เจ๎าพนักงานประเมินมีอํานาจ
ประเมินเงินภาษีอากรตามที่รู๎เห็นวําถูกต๎องและแจ๎งจํานวนเงินซึ่งต๎องชําระไปยังผู๎ต๎องเสียภาษีอากร ในกรณีนี้
ห๎ามมิให๎อุทธรณ์การประเมิน
มาตรา ๒๒[๕๗] ในการประเมินตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ ผู๎ต๎องเสียภาษีต๎องรับผิดเสีย
เบี้ยปรับหนึ่งเทําของจํานวนเงินภาษีที่ต๎องชําระอีก
มาตรา ๒๓[๕๘] ผู๎ใดไมํยื่นรายการ ให๎อําเภอหรือเจ๎าพนักงานประเมินแล๎วแตํกรณี มีอํานาจ
ออกหมายเรียกตัวผู๎นั้นมาไตํสวน และออกหมายเรียกพยานกับสั่งให๎ผู๎ที่ไมํยื่นรายการหรือพยานนั้นนําบัญชี
หรือพยานหลักฐานอื่นอันควรแกํเรื่องมาแสดงได๎ แตํต๎องให๎เวลาลํวงหน๎าไมํน๎อยกวําเจ็ดวันนับแตํวันสํงหมาย
มาตรา ๒๔ [๕๙] เมื่อ ได๎จั ด การตามมาตรา ๒๓ และทราบข๎ อ ความแล๎ ว อํ า เภอหรือ เจ๎ า
พนักงานประเมินแล๎วแตํกรณี มีอํานาจประเมินเงินภาษีอากร และแจ๎งจํานวนภาษีอากรที่ต๎องชําระไปยังผู๎ต๎อง
เสียภาษีอากร ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได๎
มาตรา ๒๕[๖๐] ถ๎าผู๎ได๎รับหมายหรือคําสั่งของอําเภอหรือเจ๎าพนักงานประเมิน แล๎วแตํกรณี
ไมํปฏิบัติตามหมายหรือคําสั่งของอําเภอหรือเจ๎าพนักงานประเมินตามมาตรา ๒๓ หรือไมํยอมตอบคําถามเมื่อ
ซักถาม โดยไมํมีเหตุผลอันสมควร อําเภอหรือเจ๎าพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเงินภาษีอากรตามที่รู๎เห็น
วําถูกต๎อง และแจ๎งจํานวนภาษีอากรไปยังผู๎ต๎องเสียภาษีอากร ในกรณีนี้ห๎ามมิให๎อุทธรณ์การประเมิน
มาตรา ๒๖[๖๑] เว๎นแตํจะบัญญัติไว๎เป็นอยํางอื่นในลักษณะนี้ ในการประเมินตามมาตรา ๒๔
หรือมาตรา ๒๕ ผู๎ต๎องเสียภาษีต๎องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีกสองเทําของจํานวนเงินภาษีที่ต๎องชําระ
มาตรา ๒๗[๖๒] บุคคลใดไมํเสียหรือนําสํงภาษีภายในกําหนดเวลาตามที่บัญญัติไว๎ในหมวด
ตําง ๆ แหํงลักษณะนี้เกี่ยวกับภาษีอากรประเมิน ให๎เสียเงินเพิ่มอีกร๎อยละ ๑.๕ ตํอเดือนหรือเศษของเดือนของ
เงินภาษีที่ต๎องเสียหรือนําสํงโดยไมํรวมเบี้ยปรับ
ในกรณีอธิบดีอนุมัติให๎ขยายกําหนดเวลาชําระหรือนําสํงภาษีและได๎มีการชําระหรือนําสํง
ภาษีภายในกําหนดเวลาที่ขยายให๎นั้น เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งให๎ลดลงเหลือร๎อยละ ๐.๗๕ ตํอเดือนหรือเศษของ
เดือน
การคํ า นวณเงิ น เพิ่ มตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง ให๎ เ ริ่ม นับ เมื่อ พ๎ นกํ า หนดเวลาการยื่ น
รายการหรือนําสํงภาษีจนถึงวันชําระหรือนําสํงภาษี แตํเงินเพิ่มที่คํานวณได๎มิให๎เกินจํานวนภาษีที่ต๎องเสียหรือ
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นําสํง ไมํวําภาษีที่ต๎องเสีย หรื อนําสํงนั้น จะเกิดจากการประเมินหรือคําสั่งของเจ๎าพนักงานหรือคําวินิจฉัย
อุทธรณ์หรือคําพิพากษาของศาล
มาตรา ๒๗ ทวิ[๖๓] เบี้ยปรับตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๖ และเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๗ ให๎
ถือเป็นเงินภาษี
เบี้ยปรับตามวรรคหนึ่ง อาจงดหรือลดลงได๎ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี
ระเบียบดังกลําวนี้ให๎ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๗ ตรี[๖๔] เว๎นแตํจะมีบทบัญญัติไว๎เป็นอยํางอื่น การขอคืนภาษีอากรและภาษีที่ถูก
หักไว๎ ณ ที่จําย และนําสํงแล๎วเป็นจํานวนเงินเกินกวําที่ควรต๎องเสียภาษี หรือที่ไมํมีหน๎าที่ต๎องเสียให๎ผู๎มีสิทธิขอ
คืนยื่นคําร๎องขอคืนภายในสามปีนับแตํวันสุดท๎ายแหํงกําหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกําหนด เว๎น
แตํ
(๑) ในกรณีผู๎มีสิทธิข อคืนได๎ยื่นรายการเมื่อพ๎นเวลาที่กฎหมายกําหนดหรือได๎ยื่นรายการ
ภายในเวลาที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลื่อนออกไป ให๎ผู๎มีสิทธิขอคืนยื่นคําร๎องขอคืนภายในสามปีนับแตํ
วันที่ได๎ยื่นรายการ
(๒) ในกรณีผู๎มีสิทธิขอคืนอุทธรณ์การประเมินตามหมวดนี้ หรือเป็นคดีในศาล ให๎ผู๎มี สิทธิขอ
คืนยื่นคําร๎องขอคืนภายในสามปีนับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งคําวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินเป็นหนังสือหรือนับแตํวันที่
มีคําพิพากษาถึงที่สุดแล๎วแตํกรณี
คําร๎องขอคืนตามมาตรานี้ ให๎เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด และให๎ผู๎มีสิทธิขอคืนยื่นคําร๎อง
ขอคืน ณ ที่วําการอําเภอท๎องที่ที่ผู๎มีสิทธิขอคืนมีภูมิลําเนาหรือ ณ สถานที่อื่นตามที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๒๗ จั ต วา [๖๕] เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการคื น ภาษี อ ากรตามบทบั ญ ญั ติ แ หํ ง ประมวล
รัษฎากร เจ๎าพนักงานประเมินอาจสํงหนังสือแจ๎งความแกํผู๎มีสิทธิขอคืน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข๎องมาให๎ถ๎อยคํา
หรือสํงเอกสาร หรือหลักฐานอันควรแกํเรื่องเพื่อประกอบการพิจารณาได๎ตามที่เห็นสมควร
ส่วน ๒
การอุทธรณ์
มาตรา ๒๘ การอุทธรณ์นั้น ให๎อุทธรณ์ตามแบบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๒๙ ในการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรที่อําเภอมีหน๎าที่ประเมิน ให๎อุทธรณ์ได๎ตาม
เกณฑ์และวิธีการดังตํอไปนี้
(๑) ให๎อุทธรณ์การประเมินของอําเภอตํอเจ๎าพนักงานประเมินภายในกําหนด ๑๕ วัน นับแตํ
วันได๎รับแจ๎งการประเมิน
(๒)[๖๖] เว๎นแตํในกรณีห๎ามอุทธรณ์ตามความในมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๕ ให๎อุทธรณ์การ
ประเมินของเจ๎าพนักงานประเมินตํอผู๎วําราชการจังหวัดภายในกําหนดสิบห๎าวัน นับแตํวันได๎รับแจ๎งคําวินิจฉัย
อุทธรณ์ หรือรับแจ๎งการประเมินตามความในมาตรา ๑๘ ทวิ มาตรา ๒๐ หรือ มาตรา ๒๔
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(๓) เว๎นแตํในกรณีห๎ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๓๓ ให๎อุทธรณ์คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของข๎าหลวง
ประจําจังหวัดตํอศาลภายในกําหนด ๑๕ วัน นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งคําวินิจฉัยอุทธรณ์
มาตรา ๓๐[๖๗] ในการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรที่อําเภอไมํมีหน๎าที่ประเมิน ให๎อุทธรณ์
ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตํวันได๎รับแจ๎งการประเมิน โดยให๎อุทธรณ์ตามเกณฑ์และวิธีการดังตํอไปนี้
(๑) เว๎นแตํในกรณีห๎ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๕
(ก) ถ๎าเจ๎าพนักงานประเมินผู๎ทําการประเมินมีสํานักงานอยูํในเขตจังหวัดพระนครหรือ
จังหวัดธนบุรี ให๎อุทธรณ์ตํอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งประกอบด๎วยอธิบดีหรือผู๎แทน ผู๎แทนกรม
อัยการและผู๎แทนกรมมหาดไทย
(ข) ถ๎าเจ๎าพนักงานประเมินผู๎ทําการประเมินมีสํานักงานอยูํในเขตจังหวัดอื่น ให๎อุทธรณ์
ตํอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งประกอบด๎วยผู๎วําราชการจังหวัดหรือผู๎แทน สรรพากรเขตหรือผู๎แทน
และอัยการจังหวัดหรือผู๎แทน
(๒) เว๎ น แตํ ใ นกรณี ห๎ า มอุ ท ธรณ์ ต ามมาตรา ๓๓ ให๎ อุ ท ธรณ์ คํ า วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ข อง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตํอศาลภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตํวันได๎รับแจ๎งคําวินิจฉัยอุทธรณ์
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตาม (ก) จะมีหลายคณะก็ได๎[๖๘]
มาตรา ๓๑[๖๙] การอุทธรณ์ไมํเป็นการทุเลาการเสียภาษีอากร ถ๎าไมํเสียภาษีอากรภายใน
เวลาที่กฎหมายกําหนดให๎ถือเป็นภาษีอากรค๎างตามมาตรา ๑๒ เว๎นแตํกรณีที่ผู๎อุทธรณ์ได๎รับอนุมัติจากอธิบดี
ให๎รอคําวินิจฉัยอุทธรณ์หรือคําพิพากษาได๎ ก็ให๎มีหน๎าที่ชําระภายในสามสิบวันนับแตํวันได๎รับแจ๎งคําวินิจฉัย
อุทธรณ์หรือได๎รับทราบคําพิพากษาถึงที่สุด แล๎วแตํกรณี
ในกรณี ที่ มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ใ ห๎ เ สี ย ภาษี อ ากรเพิ่ ม ขึ้ น ผู๎ อุ ท ธรณ์ จ ะต๎ อ งชํ า ระภายใน
กําหนดเวลาเชํนเดียวกับวรรคกํอน
มาตรา ๓๒ [๗๐] เพื่อ การวิ นิจ ฉัย อุ ทธรณ์ต ามมาตรา ๒๙ หรื อ มาตรา ๓๐ เจ๎ าพนั กงาน
ประเมิน ผู๎วําราชการจั งหวัดหรื อกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล๎วแตํกรณี มีอํานาจออก
หมายเรี ย กผู๎ อุทธรณ์มาไตํส วน ออกหมายเรียกพยาน กับสั่ งให๎ ผู๎ อุทธรณ์ห รือพยานนั้นนําสมุดบัญชี หรือ
พยานหลักฐานอยํางอื่นอันควรแกํเรื่องมาแสดงได๎ แตํต๎องให๎เวลาลํวงหน๎าไมํน๎อยกวําสิบห๎าวันนับแตํวันสํง
หมาย
มาตรา ๓๓[๗๑] ผู๎อุทธรณ์คนใดไมํปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งตามมาตรา ๓๒ หรือไมํ
ยอมตอบคําถามเมื่อซักถาม โดยไมํมีเหตุผลอันสมควร ผู๎นั้นหมดสิทธิที่จะอุทธรณ์คําวินิจฉัยอุทธรณ์ตํอไป
มาตรา ๓๔[๗๒] คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู๎มีหน๎าที่พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๙ หรือมาตรา
๓๐ ให๎ทําเป็นหนังสือและให๎สํงไปยังผู๎อุทธรณ์
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ส่วน ๓
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๓๕[๗๓] ผู๎ใดไมํปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๕๐ ทวิ หรือมาตรา ๕๑ เว๎นแตํจะ
แสดงวําได๎มีเหตุสุดวิสัย ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินสองพันบาท
มาตรา ๓๕ ทวิ[๗๔] ผู๎ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ ทวิ ต๎องระวางโทษจําคุกไมํเกินสองปี และปรับไมํ
เกินสองแสนบาท
ในกรณีผู๎กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล กรรมการผู๎จัดการ ผู๎จัดการ หรือผู๎แทน
ของนิติบุ คคลนั้น ต๎องรับ โทษตามที่บัญญัติไว๎ในวรรคหนึ่งด๎วย เว๎นแตํจะพิสูจน์ได๎วํา ตนมิได๎มีสํว นในการ
กระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๓๖[๗๕] ผู๎ใดโดยรู๎อยูํแล๎วหรือจงใจไมํปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งของอธิบดีหรือผู๎
ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือสรรพากรจังหวัด เจ๎าพนักงานประเมิน ผู๎วําราชการจังหวัด หรือกรรมการ ที่ออกตาม
มาตรา ๑๒ ตรี มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๓๒ หรือไมํยอมตอบคําถามเมื่อซักถาม ต๎องระวางโทษ
จําคุกไมํเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมํเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๗[๗๖] ผู๎ใด
(๑) โดยรู๎อยูํแล๎วหรือโดยจงใจ แจ๎ งข๎อความเท็จ หรือให๎ถ๎อยคําเท็จ หรือตอบคําถามด๎วย
ถ๎อยคําอันเป็นเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรตามลักษณะนี้ หรือ
(๒) โดยความเท็จ โดยฉ๎อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดทํานองเดียวกัน หลีกเลี่ยงหรือ
พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรตามลักษณะนี้
ต๎องระวางโทษจําคุกตั้งแตํสามเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแตํสองพันบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา ๓๗ ทวิ [๗๗] ผู๎ ใ ดโดยเจตนาละเลย ไมํ ยื่ น รายการที่ ต๎ อ งยื่ น ตามลั ก ษณะนี้ เพื่ อ
หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินห๎าพันบาท หรือจําคุกไมํเกินหก
เดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา
หมวด ๓
ภาษีเงินได้
ส่วน ๑
ข้อความทั่วไป
มาตรา ๓๘ ภาษีเงินได๎นี้อยูํในประเภทภาษีอากรประเมิน และให๎เจ๎าพนักงานประเมินเป็นผู๎
ประเมินเกี่ยวกับภาษีในหมวดนี้
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มาตรา ๓๙[๗๘] ในหมวดนี้ เว๎นแตํข๎อความจะแสดงให๎เห็นเป็นอยํางอื่น
“เงินได๎พึงประเมิน”[๗๙] หมายความวํา เงินได๎อันเข๎าลักษณะพึงเสียภาษีในหมวดนี้ เงินได๎ที่
กลําวนี้ให๎หมายความรวมตลอดถึงทรัพย์สิน หรือประโยชน์อยํางอื่นที่ได๎รับ ซึ่งอาจคิดคํานวณได๎เป็นเงิน เงินคํา
ภาษีอากรที่ผู๎จํายเงินหรือผู๎อื่นออกแทนให๎สําหรับเงินได๎ประเภทตําง ๆ ตามมาตรา ๔๐ และเครดิตภาษีตาม
มาตรา ๔๗ ทวิ ด๎วย
“บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน” หมายความวํา บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติ
บุคคลตั้งแตํสองนิติบุคคลขึ้นไปซึ่งมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังตํอไปนี้
(๑) ผู๎ถือหุ๎นหรือผู๎เป็นหุ๎นสํวนเกินกวํากึ่งจํานวนผู๎ถือหุ๎นหรือผู๎เป็นหุ๎นสํวนในนิติบุคคลหนึ่ง
เป็นผู๎ถือหุ๎นหรือเป็นหุ๎นสํวนเกินกวํากึ่งจํานวนผู๎ถือหุ๎นหรือผู๎เป็นหุ๎นสํวนในอีกนิติบุคคลหนึ่ง
(๒) ผู๎ถือหุ๎นหรือผู๎เป็นหุ๎นสํวนซึ่งถือหุ๎นหรือเป็นหุ๎นสํวนในนิติบุคคลหนึ่งมีมูลคําเกินกวําร๎อย
ละห๎ าสิบ ของทุน ทั้งหมด ถือหุ๎ นหรื อเป็ น หุ๎ นสํ ว นในอีกนิติบุคคลหนึ่งมีมูล คําเกินกวําร๎อยละห๎ าสิ บของทุน
ทั้งหมด
(๓) นิติบุคคลหนึ่งถือหุ๎นหรือเป็นหุ๎นสํวนในอีกนิติบุคคลหนึ่งเกินกวําร๎อยละห๎าสิบของทุน
ทั้งหมด หรือ
(๔) บุคคลเกินกวํากึ่งจํานวนกรรมการหรือผู๎เป็นหุ๎นสํวนซึ่งมีอํานาจจัดการในนิติบุคคลหนึ่ง
เป็นกรรมการหรือเป็นผู๎เป็นหุ๎นสํวนซึ่งมีอํานาจจัดการในอีกนิติบุคคลหนึ่ง
“ปีภาษี” หมายความวํา ปีปฏิทิน
“บริ ษั ท จดทะเบี ย น”[๘๐] หมายความวํ า บริ ษั ท จดทะเบี ย นตามกฎหมายวํ า ด๎ ว ยตลาด
หลักทรัพย์แหํงประเทศไทย
“บริษัทจัดการกิจการลงทุน”[๘๑] หมายความวํา บริษัทหลักทรัพย์ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบ
กิจการจัดการลงทุนตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมกิจการค๎าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหํง
สาธารณชน
“กองทุนรวม”[๘๒] หมายความวํา คณะบุคคลซึ่งเข๎ารํวมในกองทุนซึ่งจัดตั้งและดําเนินการ
โดยบริษัทจั ดการกิจ การลงทุน ตามโครงการในการประกอบกิจการจัดการลงทุนตามกฎหมายวําด๎ว ยการ
ควบคุมกิจการค๎าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหํงสาธารณชน
“บริษัทเงินทุน”[๘๓] หมายความวํา บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายวํา
ด๎วยการควบคุมกิจการค๎าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหํงสาธารณชน
“บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล”[๘๔] หมายความวํา บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตํางประเทศ และให๎หมายความรวมถึง
(๑) กิจการซึ่งดําเนินการเป็นทางค๎าหรือหากําไรโดยรัฐบาลตํางประเทศ องค์การของรัฐบาล
ตํางประเทศ หรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตํางประเทศ
(๒) กิจการรํวมค๎า ซึ่งได๎แกํกิจการที่ดําเนินการรํวมกันเป็นทางค๎าหรือหากําไรระหวํางบริษัท
กับบริษัท บริษัทกับห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล ห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลกับห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล หรือระหวํางบริษัท
และ/หรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือนิติบุคคล
อื่น
(๓)[๘๕] มูลนิ ธิห รื อสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได๎ แตํไมํรวมถึงมูล นิธิห รือสมาคมที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข)
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(๔)[๘๖] นิติบุคคลที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ขาย”[๘๗] หมายความรวมถึง ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให๎ โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน
อสังหาริมทรัพย์ ไมํวําด๎วยวิธีใด และไมํวําจะมีคําตอบแทนหรือไมํแตํไมํรวมถึง
(๑) ขาย แลกเปลี่ยน ให๎ หรือโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให๎แกํสํวน
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่มิใชํบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และราคาหรือมูลคํา
ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
(๒) การโอนโดยทางมรดกให๎แกํทายาทซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์
“ราคาขาย”[๘๘] หมายความรวมถึง ราคาที่เจ๎าพนักงานประเมินกําหนดตามมาตรา ๔๙ ทวิ
“สิทธิครอบครอง”[๘๙] หมายความถึง สิทธิครอบครองในการถือครองอสังหาริมทรัพย์
ส่วน ๒
การเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดา
มาตรา ๔๐[๙๐] เงินได๎พึงประเมินนั้นคือ เงินได๎ประเภทดังตํอไปนี้ รวมตลอดถึงเงินคําภาษี
อากรที่ผู๎จํายเงินหรือผู๎อื่นออกแทนให๎สําหรับเงินได๎ประเภทตําง ๆ ดังกลําว ไมํวําในทอดใด
(๑)[๙๑] เงินได๎เนื่องจากการจ๎างแรงงานไมํวําจะเป็นเงินเดือน คําจ๎าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ย หวัด
บําเหน็จ บํานาญ เงินคําเชําบ๎าน เงินที่คํานวณได๎จากมูลคําของการได๎อยูํบ๎านที่นายจ๎างให๎อยูํโดยไมํเสียคําเชํา
เงินที่นายจ๎างจํายชําระหนี้ใด ๆ ซึ่งลูกจ๎างมีหน๎าที่ต๎องชําระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได๎
เนื่องจากการจ๎างแรงงาน
(๒)[๙๒] เงินได๎เนื่องจากหน๎าที่หรือตําแหนํงงานที่ทําหรือจากการรับทํางานให๎ ไมํวําจะเป็น
คําธรรมเนียม คํานายหน๎า คําสํวนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทํา เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส เงินคําเชําบ๎าน เงินที่
คํานวณได๎จากมูลคําของการได๎อยูํบ๎านที่ผู๎จํายเงินได๎ให๎อยูํโดยไมํเสียคําเชํา เงินที่ผู๎จํายเงินได๎จํายชําระหนี้ใด ๆ
ซึ่งผู๎มีเงินได๎มีหน๎าที่ต๎องชําระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได๎เนื่องจากหน๎าที่หรือตําแหนํง
งานที่ทําหรือจากการรับทํางานให๎นั้น ไมํวําหน๎าที่หรือตําแหนํงงานหรืองานที่รับทําให๎นั้นจะเป็นการประจํา
หรือชั่วคราว
(๓)[๙๓] คําแหํงกู๏ดวิลล์ คําแหํงลิขสิทธิ์หรือสิทธิอยํางอื่น เงินปีหรือเงินได๎มีลักษณะเป็นเงินราย
ปีอันได๎มาจากพินัยกรรม นิติกรรมอยํางอื่น หรือคําพิพากษาของศาล
(๔) เงินได๎ที่เป็น
(ก)[๙๔] ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ๎นกู๎ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกู๎
ยืมไมํวําจะมีหลักประกันหรือไมํ ดอกเบี้ยเงินกู๎ยืมที่อยูํในบังคับต๎องถูกหักภาษีไว๎ ณ ที่จํายตามกฎหมายวําด๎วย
ภาษีเงินได๎ปิโตรเลียมเฉพาะสํวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว๎ ณ ที่จําย ตามกฎหมายดังกลําว หรือผลตํางระหวําง
ราคาไถํถอนกับราคาจําหนํายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล หรือนิติ
บุคคลอื่นเป็นผู๎ออกและจําหนํายครั้งแรกในราคาต่ํากวําราคาไถํถอน รวมทั้งเงินได๎ที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน
กับดอกเบี้ย ผลประโยชน์หรือคําตอบแทนอื่น ๆ ที่ได๎จากการให๎กู๎ยืมหรือจากสิทธิเรียกร๎องในหนี้ทุกชนิดไมํวํา
จะมีหลักประกันหรือไมํก็ตาม
(ข)[๙๕] เงินปันผล เงินสํวนแบํงของกําไร หรือประโยชน์อื่นใดที่ได๎จากบริ ษัทหรือห๎าง
หุ๎นสํวนนิติบุคคล กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับให๎
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา
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กู๎ยืมเงินเพื่อสํงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม เงินปันผลหรือเงินสํวนแบํงของกําไรที่อยูํใน
บังคับต๎องถูกหักภาษีไว๎ ณ ที่จํายตามกฎหมายวําด๎วยภาษีเงินได๎ปิโตรเลียมเฉพาะสํวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว๎
ณ ที่จํายตามกฎหมายดังกลําว
เพื่อประโยชน์ในการคํานวณเงินได๎ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่บุตรชอบด๎วยกฎหมายที่ยังไมํ
บรรลุนิติภาวะเป็นผู๎มีเงินได๎ และความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดาได๎มีอยูํตลอดปีภาษี ให๎ถือวําเงินได๎
ของบุตรดังกลําวเป็นเงินได๎ของบิดา แตํถ๎าความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดามิได๎มีอยูํตลอดปีภาษี ให๎ถือ
วําเงินได๎ของบุตรดังกลําวเป็นเงินได๎ของบิดาหรือของมารดาผู๎ใช๎อํานาจปกครอง หรือของบิดาในกรณีบิดา
มารดาใช๎อํานาจปกครองรํวมกัน[๙๖]
ความในวรรคสองให๎ใช๎บังคับกับบุตรบุญธรรมที่ยังไมํบรรลุนิติภาวะซึ่งเป็นผู๎มีเงินได๎ด๎วย
[๙๗]
โดยอนุโลม
(ค) เงินโบนัสที่จํายแกํผู๎ถือหุ๎น หรือผู๎เป็นหุ๎นสํวนในบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล
(ง) เงินลดทุนของบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลเฉพาะสํวนที่จํายไมํเกินกวํากําไรและ
เงินที่กันไว๎รวมกัน
(จ) เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลซึ่งตั้งจากกําไรที่ได๎มาหรือเงินที่กันไว๎
รวมกัน
(ฉ) ผลประโยชน์ที่ได๎จากการที่บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล ควบเข๎ากัน หรือรับชํวง
กัน หรือเลิกกัน ซึ่งตีราคาเป็นเงินได๎เกินกวําเงินทุน
(ช)[๙๘] ผลประโยชน์ที่ได๎จากการโอนการเป็นหุ๎นสํวนหรือโอนหุ๎น หุ๎นกู๎ พันธบัตร หรือตั๋ว
เงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู๎ออก ทั้งนี้ เฉพาะซึ่ง
ตีราคาเป็นเงินได๎เกินกวําที่ลงทุน
(๕)[๙๙] เงินหรือประโยชน์อยํางอื่นที่ได๎เนื่องจาก
(ก) การให๎เชําทรัพย์สิน
(ข) การผิดสัญญาเชําซื้อทรัพย์สิน
(ค) การผิดสัญญาซื้อขายเงินผํอน ซึ่งผู๎ขายได๎รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นโดยไมํต๎อง
คืนเงินหรือประโยชน์ที่ได๎รับไว๎แล๎ว
ในกรณี (ก) ถ๎าเจ๎าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อวํา ผู๎มีเงินได๎แสดงเงินได๎ต่ําไปไมํ
ถูกต๎องตามความเป็นจริง เจ๎าพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเงินได๎นั้นตามจํานวนเงินที่ทรั พย์สินนั้นสมควร
ให๎เชําได๎ตามปกติ และให๎ถือวํา จํานวนเงินที่ประเมินนี้เป็นเงินได๎พึงประเมินของผู๎มีเงินได๎ ในกรณีนี้จะอุทธรณ์
การประเมินก็ได๎ ทั้งนี้ ให๎นําบทบัญญัติวําด๎วยการอุทธรณ์ตามสํวน ๒ หมวด ๒ ลักษณะ ๒ มาใช๎บังคับโดย
อนุโลม
ในกรณี (ข) และ (ค) ให๎ถือวําเงินหรือประโยชน์ที่ได๎รับไว๎แล๎วแตํวันทําสัญญาจนถึงวัน
ผิดสัญญาทั้งสิ้น เป็นเงินได๎พึงประเมินของปีที่มีการผิดสัญญานั้น
(๖) เงิ น ได๎ จ ากวิ ช าชี พ อิ ส ระ คื อ วิ ช ากฎหมาย การประกอบโรคศิ ล ปะ วิ ศ วกรรม
สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่นซึ่งจะได๎มีพระราชกฤษฎีกากําหนดชนิดไว๎
(๗) เงิ น ได๎ จ ากการรั บ เหมาที่ ผู๎ รั บ เหมาต๎ อ งลงทุ น ด๎ ว ยการจั ด หาสั ม ภาระในสํ ว นสํ า คั ญ
นอกจากเครื่องมือ
(๘) เงินได๎จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนสํง หรือการอื่น
นอกจากที่ระบุไว๎ใน (๑) ถึง (๗) แล๎ว
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา
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เงินคําภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ถ๎าผู๎จํายเงินหรือผู๎อื่นออกแทนให๎สําหรับเงินได๎ประเภทใด ไมํ
วําทอดใด หรือในปีภาษีใดก็ตาม ให๎ถือเป็นเงินได๎ประเภทและของปีภาษีเดียวกันกับเงินได๎ที่ออกแทนให๎นั้น
[๑๐๐]

มาตรา ๔๐ ทวิ[๑๐๑] ผู๎ใดสํงสินค๎าออกไปตํางประเทศให๎แกํหรือตามคําสั่งของสํานักงานใหญํ
สาขา ตัวการ ตัวแทน นายจ๎างหรือลูกจ๎างให๎ถือวําการที่ได๎สํงสินค๎าไปนั้นเป็นการขายในประเทศไทยด๎วย และ
ให๎ถือราคาสินค๎าตามราคาตลาดในวันที่สํงไป เป็นเงินได๎พึงประเมินในปีที่สํงไปนั้น
ความในวรรคกํอนมิให๎ใช๎บังคับในกรณีที่สินค๎านั้น
(๑) เป็นของที่สํงไปเป็นตัวอยํางหรือเพื่อการวิจัยโดยเฉพาะ
(๒) เป็นของผํานแดน
(๓) เป็นของที่นําเข๎ามาในราชอาณาจักร แล๎วสํงกลับออกไปให๎ผู๎สํงเข๎ามาภายในหนึ่งปีนับแตํ
วันที่สินค๎านั้นเข๎ามาในราชอาณาจักร
(๔) เป็นของที่สํงออกไปนอกราชอาณาจักร แล๎วสํงกลับคืนเข๎ามาให๎ผู๎สํงในราชอาณาจักร
ภายในหนึ่งปีนับแตํวันที่สํงสินค๎าออกไปนอกราชอาณาจักร
มาตรา ๔๑[๑๐๒] ผู๎มีเงินได๎พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ ในปีภาษีที่ลํวงมาแล๎วเนื่องจากหน๎าที่
งานหรือกิจการที่ทําในประเทศไทย หรือเนื่องจากกิจการของนายจ๎างในประเทศไทย หรือเนื่องจากทรัพย์สินที่
อยูํในประเทศไทย ต๎องเสียภาษีตามบทบัญญัติในสํวนนี้ ไมํวําเงินได๎นั้นจะจํายในหรือนอกประเทศ
ผู๎อยูํในประเทศไทย มีเงินได๎พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ ในปีภาษีที่ลํวงมาแล๎วเนื่องจากหน๎าที่
งานหรื อกิจ การที่ทําในตํางประเทศ หรื อเนื่องจากทรัพย์สิ นที่ อยูํในตํา งประเทศ ต๎องเสี ยภาษีเงินได๎ตาม
บทบัญญัติในสํวนนี้ เมื่อนําเงินได๎พึงประเมินนั้นเข๎ามาในประเทศไทย
ผู๎ใดอยูํในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะ รวมเวลาทั้งหมดถึงหนึ่งร๎อยแปดสิบ
วันในปีภาษีปีใด ให๎ถือวําผู๎นั้นเป็นผู๎อยูํในประเทศไทย
มาตรา ๔๑ ทวิ[๑๐๓] ในกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไมํ
มีคําตอบแทน ให๎ถือวําผู๎โอนเป็นผู๎มีเงินได๎ และต๎องเสียภาษีตามบทบัญญัติในสํวนนี้
มาตรา ๔๒[๑๐๔] เงินได๎พึงประเมินประเภทตํอไปนี้ ให๎ได๎รับยกเว๎นไมํต๎องรวมคํานวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได๎
(๑) คําเบี้ยเลี้ยง หรือคําพาหนะ ซึ่งลูกจ๎าง หรือผู๎รับหน๎าที่หรือตําแหนํงงาน หรือผู๎รับทํางาน
ให๎ได๎จํายไปโดยสุจริตตามความจําเป็นเฉพาะในการที่ต๎องปฏิบัติการตามหน๎าที่ของตนและได๎จํายไปทั้งหมดใน
การนั้น
(๒) คําพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามอัตราที่รัฐบาลกําหนดไว๎โดยพระราชกฤษฎีกาวําด๎วย
อัตราคําพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๓)[๑๐๕] เงินคําเดินทางซึ่งนายจ๎างจํายให๎ลูกจ๎าง เฉพาะสํวนที่ลูกจ๎างได๎จํายทั้งหมดโดยจําเป็น
เพื่อการเดินทางจากตํางถิ่นในการเข๎ารับงานเป็นครั้งแรก หรือในการกลับถิ่นเดิมเมื่อการจ๎างได๎สิ้นสุดลงแล๎ว
แตํข๎อยกเว๎นนี้มิให๎รวมถึงเงินคําเดินทางที่ลูกจ๎างได๎รับในการกลับถิ่นเดิม และในการเข๎ารับงานของนายจ๎าง
เดิมภายในสามร๎อยหกสิบห๎าวัน นับแตํวันที่การจ๎างครั้งกํอนได๎สิ้นสุดลง
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(๔) ในกรณีที่นายจ๎างและลูกจ๎างได๎ทํา สัญญากันโดยสุจริตกํอนใช๎พระราชบัญญัติภาษีเงินได๎
พุทธศักราช ๒๔๗๕ มีข๎อกําหนดวํา นายจ๎างจะชําระเงินบําเหน็จ เงินคําธรรมเนียม เงินคํานายหน๎า หรือเงิน
โบนัส ให๎แกํลูกจ๎างเป็นจํานวนเดียวเมื่อการงานที่จ๎างได๎สิ้นสุดลงแล๎ว แม๎เงินเต็มจํานวนนั้นจะได๎ชําระภายหลัง
ที่ใช๎บทบัญญัติในสํวนนี้ก็ดี เงินบําเหน็จ เงินคําธรรมเนียม เงินคํานายหน๎า หรือเงินโบนัส สํวนที่เป็นคําจ๎าง
แรงงานอันได๎ทําในเวลากํอนใช๎พระราชบัญญัติภาษีเงินได๎ พุทธศักราช ๒๔๗๕ นั้น ไมํต๎องรวมคํานวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได๎
(๕) เงินเพิ่มพิเศษประจําตําแหนํง และเงินคําเชําบ๎าน หรือบ๎านที่ให๎อยูํโดยไมํต๎องเสียคําเชํา
สําหรับข๎าราชการสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในตํางประเทศ
(๖) เงินได๎จากการขาย หรือสํวนลดจากการซื้ออากรแสตมป์ หรือแสตมป์ไปรษณียากรของ
รัฐบาล
(๗) เบี้ ย ประชุ ม กรรมาธิ ก ารหรื อ กรรมการ หรื อ คํ า สอน คํ า สอบ ที่ ท างราชการหรื อ
สถานศึกษาของทางราชการจํายให๎
(๘)[๑๐๖] ดอกเบี้ยดังตํอไปนี้
(ก) ดอกเบี้ยสลากออมสิน หรือดอกเบี้ยเงินฝากออมสินของรัฐบาลเฉพาะประเภท
ฝากเผื่อเรียก
(ข) ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ได๎รับจากสหกรณ์
(ค) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรที่ต๎องจํายคืน เมื่อทวงถามประเภทออม
ทรัพย์ เฉพาะกรณีที่ผู๎มีเงินได๎ได๎รับดอกเบี้ยดังกลําวในจํานวนรวมกันทั้งสิ้นไมํเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดปีภาษี
นั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๙)[๑๐๗] การขายสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือสังหาริมทรัพย์ที่ได๎มาโดยมิได๎มุํงในทาง
การค๎าหรือหากําไร แตํไมํรวมถึงเรือกําปั่น เรือที่ มีระวางตั้งแตํหกตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนต์ที่มีระวาง
ตั้งแตํห๎าตันขึ้นไปหรือแพ
(๑๐) เงินได๎ที่ได๎รับจากการอุปการะ โดยหน๎าที่ธรรมจรรยา เงินได๎ที่ได๎รับจากการรับมรดก
หรือจากการให๎โดยเสนํหาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแหํงขนบธรรมเนียมประเพณี
(๑๑)[๑๐๘] รางวัลเพื่อการศึกษาหรือค๎นคว๎าในวิทยาการ รางวัลสลากกินแบํงหรือสลากออม
สินของรัฐบาล รางวัลที่ทางราชการจํายให๎ในการประกวดหรือแขํงขันซึ่งผู๎รับมิได๎มีอาชีพในการประกวดหรือ
แขํงขัน หรือสินบนรางวัลที่ทางราชการจํายให๎เพื่อประโยชน์ในการปราบปรามการกระทําความผิด
(๑๒) บํานาญพิเศษ บําเหน็จพิเศษ บํานาญตกทอด หรือบําเหน็จตกทอด
(๑๓) คําสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด เงินที่ได๎จากการประกันภัย หรือการฌาปนกิจสงเคราะห์
(๑๔)[๑๐๙] เงินสํวนแบํงของกําไรจากห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคลซึ่งต๎อง
เสียภาษีตามบทบัญญัติในสํวนนี้ แตํไมํรวมถึงเงินสํวนแบํงของกําไรจากกองทุนรวม
(๑๕)[๑๑๐] เงินได๎ของชาวนาที่ได๎จากการขายข๎าวอันเกิดจากกสิกรรมที่ตนและหรือครอบครัว
ได๎ทําเอง
(๑๖) เงินได๎ที่ได๎รับจากกองมรดกซึ่งต๎องเสียภาษีตามความในมาตรา ๕๗ ทวิ
(๑๗) เงินได๎ตามที่จะได๎กําหนดยกเว๎นโดยกฎกระทรวง
(๑๘) [๑๑๑] รางวัลสลากบํารุงกาชาดไทย เงินได๎จากการขายหรือสํวนลดจากการซื้อสลาก
บํารุงกาชาดไทย
(๑๙) [๑๑๒] ดอกเบี้ยที่ได๎รับตามมาตรา ๔ ทศ
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(๒๐) [๑๑๓] (ยกเลิก)
(๒๑)[๑๑๔] (ยกเลิก)
(๒๒)[๑๑๕] (ยกเลิก)
(๒๓)[๑๑๖] เงินได๎จากการขายหนํวยลงทุนในกองทุนรวม
(๒๔)[๑๑๗] เงินได๎ของกองทุนรวม
(๒๕)[๑๑๘] เงินประโยชน์ทดแทนที่ผู๎ประกันตนได๎รับจากกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายวํา
ด๎วยการประกันสังคม
มาตรา ๔๒ ทวิ เงินได๎พึงประเมินตามความในมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) ยอมให๎หักคําใช๎จําย
เป็นการเหมาได๎ร๎อยละ ๔๐ แตํรวมกันต๎องไมํเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
ในกรณีสามีภริยาตํางฝ่ายตํางมีเงินได๎ตามวรรคหนึ่ง และความเป็นสามีภริยาได๎มีอยูํตลอดปี
ภาษี ให๎ตํางฝ่ายตํางหักคําใช๎จํายได๎ตามเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๒ ตรี[๑๑๙] เงินได๎พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๓) เฉพาะที่เป็นคําแหํงลิขสิทธิ์ยอม
ให๎หักคําใช๎จํายเป็นการเหมาได๎ร๎อยละ ๔๐ แตํต๎องไมํเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท[๑๒๐]
ในกรณีสามีภริยาตํางฝ่ายตํางมีเงินได๎ตามวรรคหนึ่ง และความเป็นสามีภริยาได๎มีอยูํตลอดปี
ภาษี ให๎ตํางฝ่ายตํางหักคําใช๎จํายตามเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๓[๑๒๑] เงินได๎พึงประเมินตามความในมาตรา ๔๐ (๕) ยอมให๎หักคําใช๎จํายได๎ตามที่
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๔๔[๑๒๒] เงินได๎พึงประเมินตามความในมาตรา ๔๐ (๖) ยอมให๎หักคําใช๎จํายได๎ตามที่
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๔๕[๑๒๓] เงินได๎พึงประเมินตามความในมาตรา ๔๐ (๗) ยอมให๎หักคําใช๎จํายได๎ตามที่
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๔๖[๑๒๔] เงินได๎พึงประเมินตามความในมาตรา ๔๐ (๘) ยอมให๎หักคําใช๎จํายได๎ตามที่
จะได๎กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๔๗[๑๒๕] เงินได๎พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ เมื่อได๎หักตามมาตรา ๔๒ ทวิ ถึงมาตรา
๔๖ แล๎ว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษี ให๎หักลดหยํอนได๎อีกดังตํอไปนี้
(๑) ลดหยํอนให๎สําหรับ
(ก)[๑๒๖] ผู๎มีเงินได๎ ๓๐,๐๐๐ บาท
(ข)[๑๒๗] สามีหรือภริยาของผู๎มีเงินได๎ ๓๐,๐๐๐ บาท
(ค)[๑๒๘] บุตรชอบด๎วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผู๎มีเงินได๎ รวมทั้งบุตรชอบด๎วย
กฎหมายของสามีหรือภริยาของผู๎มีเงินได๎ด๎วย
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(๑) ที่เกิด กํอนหรือใน พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือที่ ได๎รับ เป็นบุ ตรบุญ ธรรมกํอน พ.ศ.
๒๕๒๒ คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
(๒) ที่ เ กิด หลั ง พ.ศ. ๒๕๒๒ หรื อที่ ไ ด๎รั บ เป็ น บุต รบุญ ธรรมในหรือ หลั ง พ.ศ.
๒๕๒๒ คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท แตํรวมกันต๎องไมํเกินสามคน
ในกรณีผู๎มีเงินได๎มีบุตรทั้งตาม (๑) และ (๒) การหักลดหยํอนสําหรับบุตรให๎นํา
บุตรตาม (๑) ทั้งหมดมาหักกํอน แล๎วจึงนําบุตรตาม (๒) มาหัก เว๎นแตํ ในกรณีผู๎มีเงินได๎มีบุตรตาม (๑) ที่มีชีวิต
อยูํรวมเป็นจํานวนตั้งแตํสามคนขึ้ นไป จะนําบุตรตาม (๒) มาหักไมํได๎ แตํถ๎าบุตรตาม (๑) มีจํานวนไมํถึงสาม
คน ให๎นําบุตรตาม (๒) มาหักได๎โดยเมื่อรวมกับบุตรตาม (๑) แล๎วต๎องไมํเกินสามคน
การนับจํานวนบุตรให๎นับเฉพาะบุตรที่มีชีวิตอยูํตามลําดับอายุสูงสุดของบุตรโดย
ให๎นับรวมทั้งบุตรที่ไมํอยูํในเกณฑ์ได๎รับการหักลดหยํอนด๎วย
การหักลดหยํอนสําหรับบุตร ให๎หักได๎เฉพาะบุตรซึ่งมีอายุไมํเกินยี่สิบห๎าปีและยัง
ศึกษาอยูํในมหาวิทยาลัยหรือชั้นอุดมศึกษา หรือซึ่งเป็นผู๎เยาว์หรือศาลสั่งให๎เป็นคนไร๎ความสามารถหรือเสมือน
ไร๎ความสามารถอันอยูํในความอุปการะเลี้ยงดู แตํมิให๎หักลดหยํอนสําหรับบุตรดังกลําวที่มีเงินได๎พึงประเมินใน
ปีภาษีที่ลํวงมาแล๎วตั้งแตํ ๑๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป โดยเงินได๎พึงประเมินนั้นไมํเข๎าลักษณะตามมาตรา ๔๒
การหักลดหยํอนสําหรับบุตรดังกลําว ให๎หักได๎ตลอดปีภาษี ไมํวํากรณีที่จะหักได๎
นั้นจะมีอยูํตลอดปีภาษีหรือไมํ และในกรณีบุตรบุญธรรมนั้นให๎หักลดหยํอนในฐานะบุตรบุญธรรมได๎แตํฐานะ
เดียว
(ง)[๑๒๙] เบี้ยประกันภัยที่ผู๎มีเงินได๎จํายไปในปีภาษีสําหรับการประกันชีวิตของผู๎มีเงินได๎
ตามจํานวนที่จํายจริงแตํไมํเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีกําหนดเวลา
ตั้งแตํสิบปีขึ้นไป และการประกันชีวิตนั้นได๎เอาประกันไว๎กับผู๎รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตใน
ราชอาณาจักร
ในกรณีสามีหรือภริยาของผู๎มีเงินได๎มีการประกันชีวิต และความเป็ นสามีภริยาได๎มีอยูํ
ตลอดปีภาษี ให๎หักลดหยํอนได๎ด๎วยสําหรับเบี้ยประกันที่จํายสําหรับการประกันชีวิตของสามีหรือภริยานั้นตาม
เกณฑ์ในวรรคหนึ่ง[๑๓๐]
(จ) [๑๓๑] (ยกเลิก)
(ฉ)[๑๓๒] บุตรของผู๎มีเงินได๎ซึ่งมีสิ ทธิหักลดหยํอนตามเงื่อนไขใน (ค) และยังศึกษาอยูํใน
สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาตามกฎหมายวําด๎วยสถาบันศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนราษฎร์ตาม
กฎหมายวําด๎วยโรงเรียนราษฎร์ ให๎หักลดหยํอนเพื่อการศึกษาได๎อีกคนละ ๒,๐๐๐ บาท
(ช)[๑๓๓] เงินสะสมที่จํายเข๎ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวงตามมาตรา ๖๕ ตรี (๒) ตามจํานวนที่จํายจริงแตํไมํเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ในกรณีสามีหรือภริยาของผู๎มี เงินได๎จํายเงินสะสมเข๎ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามวรรค
หนึ่ง และความเป็นสามีภริยาได๎มีอยูํตลอดปีภาษีให๎หักลดหยํอนได๎ด๎วยสําหรับเงินสะสมของสามีหรือภริยาที่
จํายเข๎ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพนั้นตามเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง
(ซ)[๑๓๔] ดอกเบี้ยเงินกู๎ยืมที่ผู๎มีเงินได๎จํายให๎แกํธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น บริษัท
ประกันชีวิต สหกรณ์หรือนายจ๎างสําหรับการกู๎ยืมเงินเพื่อซื้อ เชําซื้อหรือสร๎างอาคารอยูํอาศัยโดยจํานองอาคาร
ที่ซื้อหรือสร๎างเป็นประกันการกู๎ยืมนั้น ตามจํานวนที่จํายจริงแตํไมํเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา อาคารดังกลําวให๎หมายความ
รวมถึงอาคารพร๎อมที่ดินด๎วย
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา
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(ฌ)[๑๓๕] เงินสมทบที่ผู๎ประกันตนจํายเข๎ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมายวําด๎วยการ
ประกันสังคม ตามจํานวนที่จํายจริง
ในกรณี ส ามี ห รื อ ภริ ย าของผู๎ มี เ งิ น ได๎ ซึ่ ง เป็ น ผู๎ ป ระกั น ตนจํ า ยเงิ น สมทบเข๎ า กองทุ น
ประกันสังคมตามวรรคหนึ่ง และความเป็นสามีภริยาได๎มีอยูํตลอดปีภาษี ให๎หักลดหยํอนได๎ด๎วย สําหรับเงิน
สมทบของสามีหรือภริยาที่จํายเข๎ากองทุนประกันสังคมดังกลําวตามเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง[๑๓๖]
(ญ)[๑๓๗] คําอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู๎มีเงินได๎ รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือ
ภริยาของผู๎มีเงินได๎คนละสามหมื่นบาทโดยบุคคลดังกลําวต๎องมีอายุหกสิบปีขึ้นไป มีรายได๎ไมํเพียงพอแกํการยัง
ชีพ และอยูํในความอุปการะเลี้ยงดูของผู๎มีเงินได๎ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กําหนด
คําอุปการะเลี้ยงดูตามวรรคหนึ่ง ให๎หักลดหยํอนสําหรับเงินได๎พึงประเมินประจําปี พ.ศ.
๒๕๔๗ ที่จะต๎องยื่นรายการในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต๎นไป
(ฎ)[๑๓๘] คําอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา สามีหรือภริยา บุตรชอบด๎วยกฎหมายหรือบุตร
บุญธรรมของผู๎มีเงินได๎ บิดามารดาหรือบุตรชอบด๎วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู๎มีเงินได๎ หรือบุคคลอื่นที่
ผู๎มีเงินได๎เป็นผู๎ดูแลตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คนละหกหมื่นบาท โดย
บุ คคลดังกลํ าวต๎องเป็ น คนพิการซึ่งมีบั ตรประจําตัว คนพิการตามกฎหมายวําด๎ ว ยการสํ งเสริมและพัฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการ หรือเป็นคนทุพพลภาพ มีรายได๎ไมํเพียงพอแกํการยังชีพ และอยูํในความอุปการะเลี้ยงดู
ของผู๎มีเงินได๎ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข รวมทั้งจํานวนคนพิการและคนทุพพลภาพในความ
อุปการะเลี้ยงดูของผู๎มีเงินได๎ที่อธิบดีประกาศกําหนด
การหักลดหยํอนสําหรับบุตรบุญธรรม ให๎หักได๎ในฐานะบุตรบุญธรรมเพียงฐานะเดียว
คําอุปการะเลี้ยงดูตามวรรคหนึ่ง ให๎หักลดหยํอนสําหรับเงินได๎พึงประเมินประจําปี พ.ศ.
๒๕๕๒ ที่จะต๎องยื่นรายการในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต๎นไป
(๒)[๑๓๙] ในกรณีสามีภริยาตํางฝ่ายตํางมีเงินได๎ ถ๎าความเป็นสามีภริยาได๎มีอยูํตลอดปีภาษี
การหักลดหยํอนตาม (๑) (ก) และ (ข) ให๎หักลดหยํอนรวมกันได๎ ๖๐,๐๐๐ บาท แตํถ๎าความเป็นสามีภริยามิได๎
มีอยูํตลอดปีภาษี ให๎ตํางฝ่ายตํางหักลดหยํอนได๎ตาม (๑) (ก) และสําหรับการหักลดหยํอนตาม (ค) (ฉ) และ (ซ)
ให๎ตํางฝ่ายตํางหักได๎กึ่งหนึ่งตามเกณฑ์ที่กําหนดไว๎ในแตํละกรณี
(๓)[๑๔๐] ในกรณีผู๎มีเงินได๎มิได๎เป็นผู๎อยูํในประเทศไทย การหักลดหยํอนตาม (๑) (ข) (ค) และ
(ฉ) ให๎หักได๎เฉพาะสามีหรือภริยาและบุตรที่อยูํในประเทศไทย
(๔) ในกรณีผู๎มีเงินได๎ถึงแกํความตายในระหวํางปีภาษี ให๎หักลดหยํอนได๎เสมือนผู๎ตายมีชีวิต
อยูํตลอดปีภาษีที่ผู๎นั้นถึงแกํความตาย
(๕)[๑๔๑] ในกรณีผู๎มีเงินได๎เป็นกองมรดก ให๎หักลดหยํอนได๎ ๓๐,๐๐๐ บาท
(๖)[๑๔๒] ในกรณี ผู๎ มี เ งิน ได๎ เ ป็น ห๎ างหุ๎ น สํ ว นสามั ญหรื อคณะบุ คคลที่มิ ใ ชํนิ ติบุ ค คล ให๎ หั ก
ลดหยํอนได๎ตาม (๑) (ก) สําหรับผู๎เป็นหุ๎นสํวนหรือบุคคลในคณะบุคคลแตํละคนซึ่งเป็นผู๎อยูํในประเทศไทย แตํ
รวมกันต๎องไมํเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
(๗)[๑๔๓] เมื่อได๎หั กลดหยํ อนตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แล๎ ว เหลื อเทําใดให๎ หั ก
ลดหยํอนได๎อีกสําหรับเงินบริจาคดังตํอไปนี้ โดยให๎หักได๎เทําจํานวนที่บริจาค แตํต๎องไมํเกินร๎อยละ ๑๐ ของเงิน
ที่เหลือนั้น
(ก) เงินที่บริจาคแกํสถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ
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(ข) เงินที่บริจาคเป็นสาธารณประโยชน์แกํองค์การหรือสถานสาธารณกุศลหรือแกํ
สถานพยาบาลและสถานศึกษาอื่นนอกจากที่กลําวใน (ก) ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
มาตรา ๔๗ ทวิ[๑๔๔] ให๎ผู๎มีเงินได๎ตามมาตรา ๔๐ (๔) (ข) ซึ่งได๎รับจากบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวน
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ได๎รับเครดิตในการคํานวณภาษี โดยให๎นําอัตราภาษีเงินได๎ที่บริษัทหรือห๎าง
หุ๎นสํวนนิติบุคคลนั้นต๎องเสียหารด๎วยผลตํางของหนึ่งร๎อยลบด๎วยอัตราภาษีเงินได๎ดังกลําวนั้น ได๎ผลลัพธ์เทําใด
ให๎คูณด๎วยจํานวนเงินปันผลหรือเงินสํวนแบํงของกําไรที่ได๎รับ ผลลัพธ์ที่ได๎เป็นเครดิตในการคํานวณภาษี ใน
กรณีที่บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลผู๎จํายเงินได๎ประกอบกิจการที่ต๎องเสียภาษีเงินได๎หลายอัตรา ผู๎จํายเงิน
ได๎ต๎องระบุในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จํายให๎ชัดเจนวําเงินได๎ที่จํายนั้นจํานวนใดได๎มาจากกิจการที่ต๎อง
เสียภาษีเงินได๎ในอัตราใด[๑๔๕]
เครดิตภาษีที่คํานวณได๎ตามความในวรรคหนึ่งให๎นํามารวมคํานวณเป็นเงินได๎พึงประเมินเพื่อ
เสียภาษีเงินได๎ตามเกณฑ์ในมาตรา ๔๘ เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเทําใด ให๎นําเครดิตภาษีที่คํานวณได๎ดังกลําวหักออก
จากภาษีที่ต๎องเสีย ถ๎ายังขาดหรือเหลือเทําใด ให๎ผู๎มีเงินได๎เสียภาษีสําหรับจํานวนที่ขาด หรือมีสิทธิได๎รับเงิน
จํานวนที่เหลือนั้นคืน
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให๎ใช๎บังคับแกํผู๎มีเงินได๎ซึ่งมิได๎มีภูมิลําเนาอยูํในประเทศไทย
และมิได๎เป็นผู๎อยูํในประเทศไทย
ในกรณีที่บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลผู๎จํา ยเงินได๎แสดงข๎อความที่กําหนดให๎ต๎องระบุใน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จํายตามวรรคหนึ่งไมํถูกต๎องอันเป็นเหตุให๎เครดิตภาษีที่คํานวณได๎มีจํานวนเกิน
กวําที่ผู๎มีเงินได๎พึงได๎รับ ให๎ผู๎จํายเงินได๎รับผิดรํวมกับผู๎มีเงินได๎เทํากับจํานวนเงินที่ได๎รับคืนเกินไปหรือที่ชําระไว๎
ไมํครบ และถ๎าผู๎จํายเงินได๎หรือผู๎มีเงินได๎ไมํชําระเงินดังกลําวภายในเจ็ดวันนับแตํได๎รับหนังสือแจ๎งจากเจ๎า
พนั ก งานประเมิ น ให๎ ถื อวํ า เงิ น จํ า นวนที่ เ รี ย กให๎ ชํ า ระเป็น ภาษี อ ากรค๎ าง ในกรณี ที่ เจ๎ า พนัก งานประเมิ น
ตรวจสอบพบวํา เครดิตภาษีที่คํานวณได๎มีจํานวนน๎อยกวําที่ผู๎มีเงินได๎พึงได๎รับให๎แจ๎งผู๎มีเงินได๎ทราบถึงสิทธิที่จะ
ได๎รับเงินที่เหลือนั้นคืนตามกฎหมาย[๑๔๖]
มาตรา ๔๘[๑๔๗] เงินได๎พึงประเมินต๎องเสียภาษีเงินได๎ดังตํอไปนี้
(๑)[๑๔๘] เงินได๎พึงประเมินเมื่อได๎หักตามมาตรา ๔๒ ทวิ ถึงมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๕๗ เบญจ
แล๎ว เหลือเทําใดเป็นเงินได๎สุทธิ ต๎องเสียภาษีในอัตราที่กําหนดในบัญชีอัตราภาษีเงินได๎ท๎ายหมวดนี้
(๒)[๑๔๙] สําหรับผู๎มีเงินได๎พึงประเมินตั้งแตํ ๖๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป การคํานวณภาษีตาม (๑) ให๎
เสียไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๐.๕ ของยอดเงินได๎พึงประเมิน
การนับจํานวนเงินได๎พึงประเมินตาม (๒) ไมํรวมถึงเงินได๎พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑)[๑๕๐]
(๓)[๑๕๑] ผู๎มีเงินได๎จะเลือกเสียภาษีในอัตราร๎อยละ ๑๕.๐ ของเงินได๎โดยไมํต๎องนําไปรวม
คํานวณภาษีตาม (๑) และ (๒) ก็ได๎ สําหรับเงินได๎ตามมาตรา ๔๐ (๔) (ก) และ (ช) ดังตํอไปนี้
(ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร ดอกเบี้ยเงินฝาก
สหกรณ์ ดอกเบี้ยหุ๎นกู๎ ดอกเบี้ยตั๋วเงินที่ได๎จากบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ดอกเบี้ยเงิน กู๎
ยืมที่ได๎จากบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ดอกเบี้ยที่ได๎จากสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย
โดยเฉพาะของประเทศไทยจั ด ตั้ ง ขึ้ น สํ า หรั บ ให๎ กู๎ ยื ม เงิ น เพื่ อ สํ ง เสริ ม เกษตรกรรม พาณิ ช ยกรรม หรื อ
อุตสาหกรรม
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา

ห น้ า | ๒๔
(ข) ผลตํางระหวํางราคาไถํถอนกับราคาจําหนํายตั๋วเงิน หรื อตราสารแสดงสิทธิในหนี้
ที่บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู๎ออก
(ค) ผลประโยชน์ที่ได๎จากการโอนพันธบัตร หุ๎นกู๎ หรือตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิ
ในหนี้ที่บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู๎ออก ทั้งนี้ เฉพาะที่ตีราคาเป็นเงินได๎เกินกวําที่
ลงทุน
ผู๎มีเงินได๎ซึ่งเป็นผู๎อยูํในประเทศไทยจะเลือกเสียภาษีในอัตราร๎อยละ ๑๐.๐ ของเงินได๎ โดยไมํ
ต๎องนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (๑) และ (๒) ก็ได๎สําหรับเงินได๎ตามมาตรา ๔๐ (๔) (ข) ที่ได๎รับจากบริษัทหรือ
ห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย กองทุนรวมหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของ
ประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับให๎กู๎ยืมเงินเพื่อสํงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม[๑๕๒]
(๔)[๑๕๓] ผู๎มีเงินได๎จะเลือกเสียภาษีโดยไมํต๎องนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (๑) และ (๒) ก็ได๎
เฉพาะเงินได๎ตามมาตรา ๔๐ (๘) ที่ได๎รับจากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือ อสังหาริมทรัพย์ที่ได๎มา
โดยมิได๎มุํงในทางการค๎าหรือหากําไร ดังตํอไปนี้
(ก) เงินได๎จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได๎รับจาก
การให๎โดยเสนํหา ให๎หักคําใช๎จํายร๎อยละ ๕๐ ของเงินได๎ เหลือเทําใดถือเป็นเงินได๎สุทธิแล๎วหารด๎วยจํานวนปีที่
ถือครองได๎ผลลัพธ์เป็นเงินเทําใด ให๎คํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได๎ ได๎เทําใดให๎คูณด๎วยจํานวนปีที่ถือครอง
ผลลัพธ์ที่ได๎เป็นเงินภาษีที่ต๎องเสีย
(ข) เงิ น ได๎ จ ากการขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ไ ด๎ ม าโดยทางอื่ น นอกจาก (ก) ให๎ หั ก
คําใช๎จํายได๎ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา เหลือเทําใดถือเป็นเงินได๎สุทธิ แล๎วหารด๎วยจํานวนปีที่ถือครอง
ได๎ผลลัพธ์เป็นเงินเทําใด ให๎คํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได๎ ได๎เทําใดให๎คูณด๎วยจํานวนปีที่ถือครอง ผลลัพธ์ที่
ได๎เป็นเงินภาษีที่ต๎องเสีย
ในกรณีที่เสียภาษีโดยไมํนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (๑) และ (๒) เมื่อคํานวณภาษีแล๎วต๎อง
เสียไมํเกินร๎อยละ ๒๐ ของราคาขาย[๑๕๔]
ในกรณีที่เสียภาษีโดยนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (๑) และ (๒) ให๎หักคําใช๎จํายร๎อยละ ๕๐
ของเงินได๎ตาม (ก) หรือตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตาม (ข) แล๎วแตํกรณี เหลือเทําใดนําไปรวมคํานวณ
ภาษีกับเงินได๎อยํางอื่น
คําวํา “จํานวนปีที่ถือครอง” ใน (ก) หรือ (ข) หมายถึงจํานวนปีนับตั้งแตํปีที่ได๎กรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ถึงปีที่โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ๎าเกินสิบปี
ให๎นับเพียงสิบปี และเศษของปีให๎นับเป็นหนึ่งปี
(๕)[๑๕๕] ผู๎มีเงินได๎จะเลือกเสียภาษีโดยไมํต๎องนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (๑) และ (๒) ก็ได๎
สําหรับเงินได๎พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) ซึ่งเป็นเงินที่นายจ๎างจํายให๎ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจาก
งาน ซึ่งได๎คํานวณจํายจากระยะเวลาที่ทํางานและได๎จํายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
โดยให๎นําเงินได๎พึงประเมินดังกลําวหักคําใช๎จํายเป็นจํานวนเทํากับ ๗,๐๐๐ บาท คูณด๎วยจํานวนปีที่ทํางานแตํ
ไมํเกินเงินได๎พึงประเมิน เหลือเทําใดให๎หักคําใช๎จํายอีกร๎อยละ ๕๐ ของเงินที่เหลือนั้นแล๎วคํานวณภาษีตาม
อัตราภาษีเงินได๎
ในกรณีเงินได๎พึงประเมินดังกลําวจํายในลักษณะเงินบําเหน็จจํานวนหนึ่งและเงินบํานาญอีก
จํานวนหนึ่ง ให๎ถือวําเฉพาะเงินที่จํายในลักษณะเงินบําเหน็จเป็นเงินซึ่งนายจ๎างจํายให๎ครั้งเดียวเพราะเหตุออก
จากงานและให๎ลดคําใช๎จํายจํานวน ๗,๐๐๐ บาท ลงเหลือ ๓,๕๐๐ บาท
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา

ห น้ า | ๒๕
จํานวนปีที่ทํางานตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเงินบําเหน็จหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ที่ทาง
ราชการจําย ให๎ถือจํานวนปีที่ใช๎เป็นเกณฑ์คํานวณเงินบําเหน็จหรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันนั้นตามกฎหมาย
ระเบียบ หรือข๎อบังคับของทางราชการ
ในการคํานวณจํานวนปีที่ทํางาน นอกจากกรณีตามวรรคสาม เศษของปี ถ๎าถึงหนึ่งร๎อยแปด
สิบสามวันให๎ถือเป็นหนึ่งปี ถ๎าไมํถึงหนึ่งร๎อยแปดสิบสามวันให๎ปัดทิ้ง
มาตรา ๔๘ ทวิ[๑๕๖] ให๎องค์การของรัฐบาลเสียภาษีเงินได๎แทนผู๎ขายสินค๎าทอดหนึ่งทอดใด
หรื อทุ กทอดที่ซื้อ สิ น ค๎า ขององค์ก ารของรั ฐ บาล ตามวิธีการ อั ตรา และประเภทสิ นค๎าตามที่ กําหนดโดย
กฎกระทรวง ทั้งนี้ เฉพาะสําหรับเงินได๎จากการขายสินค๎านั้น
ภาษีที่เสียแทนตามวรรคหนึ่งให๎ถือเป็นเครดิตของผู๎เสียภาษีในการคํานวณภาษี[๑๕๗]
มาตรา ๔๘ ตรี[๑๕๘] (ยกเลิก)
มาตรา ๔๙[๑๕๙] ในกรณีที่ผู๎มเี งินได๎มิได๎ยื่นรายการเงินได๎ หรือเจ๎าพนักงานประเมินพิจารณา
เห็นวํา ผู๎มีเงิน ได๎ยื่นรายการเงินได๎ต่ํากวําจํานวนที่ควรต๎องยื่น ให๎เจ๎าพนักงานประเมินโดยอนุมัติอธิบดี มี
อํานาจที่จะกําหนดจํานวนเงินได๎สุทธิขึ้น ทั้งนี้ โดยถือเงินหรือทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ หรือเข๎ามาอยูํใน
ครอบครองของผู๎มีเงินได๎ หรือรายจํายของผู๎มีเงินได๎ หรือฐานะความเป็นอยูํ หรือพฤติการณ์ของผู๎มีเงินได๎ หรือ
สถิติเงิน ได๎ของผู๎ มีเงิน ได๎เอง หรื อของผู๎ อื่น ที่กระทํากิจการทํานองเดียวกับของผู๎ มีเงินได๎ เป็นหลั กในการ
พิจารณา แล๎วทําการประเมินแจ๎งจํานวนเงินที่ต๎องชําระไปยังผู๎ต๎องเสียภาษี ทั้งนี้ ให๎นําบทบัญญัติมาตรา ๑๙
ถึงมาตรา ๒๖ มาใช๎บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๙ ทวิ[๑๖๐] ในกรณีที่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิ ทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์
โดยมีหรือไมํมีคําตอบแทน ไมํวําราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท๎องตลาดของอสังหาริมทรัพย์นั้นจะเป็นอยํางไร
ก็ตาม ให๎เจ๎าพนักงานประเมินกําหนดราคาขายอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยถือตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียก
เก็บคําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิแ ละนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นราคาที่ใช๎อยูํในวันที่มีการ
โอนนั้น
มาตรา ๕๐ [๑๖๑] ให๎ บุ คคล ห๎ างหุ๎ น สํ ว น บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผู๎ จํายเงิน ได๎พึ ง
ประเมินตามมาตรา ๔๐ หักภาษีเงินได๎ไว๎ทุกคราวที่จํายเงินได๎พึงประเมินตามวิธีดังตํอไปนี้
(๑) ในกรณีเงินได๎พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) ให๎คูณเงินได๎พึงประเมินที่จํายด๎วย
จํานวนคราวที่จะต๎องจําย เพื่อให๎ได๎จํานวนเงินเสมือนหนึ่งวําได๎จํายทั้งปี แล๎วคํานวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา
๔๘ เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเทําใดให๎หารด๎วยจํานวนคราวที่จะต๎องจําย ได๎ผลลัพธ์เป็นเงินเทําใดให๎หักเป็นเงินภาษี
ไว๎เทํานั้น
ถ๎าการหารด๎วยจํานวนคราวที่จะต๎องจํายตามความในวรรคกํอนไมํลงตัว เหลือเศษเทําใด ให๎
เพิ่มเงินเทําจํานวนที่เหลือเศษนั้นรวมเข๎ากับเงินภาษีที่จะต๎องหักไว๎ครั้งสุดท๎ายในปีนั้น เพื่อให๎ยอดเงินภาษีที่หัก
รวมทั้งปีเทํากับจํานวนภาษีที่จะต๎องเสียทั้งปี
ในกรณีเงินได๎พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) ซึ่งเป็นเงินที่นายจ๎างจํายให๎ครั้งเดียว
เพราะเหตุออกจากงาน ซึ่งได๎คํานวณจํายจากระยะเวลาที่ทํางานและได๎จํายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
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เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด ให๎คํานวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา ๔๘ (๕) เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเทําใดให๎หักเป็นเงิน
ภาษีไว๎เทํานั้น[๑๖๒]
ในกรณีเงินได๎พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) นอกจากที่ระบุไว๎ในวรรคสามที่จํายให๎แกํผู๎รับ
ซึ่งมิได๎เป็นผู๎อยูํในประเทศไทย ให๎คํานวณหักในอัตราร๎อยละ ๑๕.๐ ของเงินได๎[๑๖๓]
(๒)[๑๖๔] ในกรณีเงินได๎พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๓) และ (๔) ให๎คํานวณหักตามอัตราภาษี
เงินได๎ เว๎นแตํ
(ก) ในกรณีเงินได๎พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๓) และ (๔) นอกจากที่ระบุไว๎ใน (ข)
(ค) (ง) และ (จ) ที่จํายให๎แกํผู๎รับซึ่งมิได๎เป็นผู๎อยูํในประเทศไทยให๎คํานวณหักในอัตราร๎อยละ ๑๕.๐ ของเงินได๎
(ข) ในกรณีเงินได๎พึงประเมินที่ระบุในมาตรา ๔๘ (๓) (ก) และ (ค) ให๎คํานวณหักใน
อัตราร๎อยละ ๑๕.๐ ของเงินได๎
(ค) ในกรณีเงินได๎พึงประเมินที่ระบุในมาตรา ๔๘ (๓) (ข) ให๎ถือวําผู๎ออกตั๋วเงิน ผู๎ออก
ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือนิติบุคคลผู๎โอนตั๋วเงินหรือตราสารดังกลําว ให๎แกํผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีเงินได๎ตาม
สํวนนี้ เป็นผู๎จํายเงินได๎พึงประเมิน และให๎เรียกเก็บภาษีเงินได๎จากผู๎มีเงินได๎ในอั ตราร๎อยละ ๑๕.๐ ของเงินได๎
และให๎ถือวําภาษีที่เรียกเก็บนั้นเป็นภาษีที่หักไว๎
(ง) ในกรณีเงินได๎พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) (ก) ที่มิได๎ระบุใน (ข) และ (ค) แหํง
มาตรานี้ ถ๎าผู๎จํายเงินได๎มิใชํเป็นนิติบุคคล และจํายให๎แกํผู๎รับซึ่งเป็นผู๎อยูํในประเทศไทย ไมํต๎องหักภาษีตาม
มาตรานี้
(จ) ในกรณีเงินได๎พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) (ข) ให๎คํานวณหักในอัตราร๎อยละ
๑๐.๐ ของเงินได๎
(๓)[๑๖๕] ในกรณีเงินได๎พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๕) และ (๖) ที่จํายให๎แกํผู๎รับซึ่งมิได๎เป็นผู๎
อยูํในประเทศไทยให๎คํานวณหักในอัตราร๎อยละ ๑๕.๐ ของเงินได๎
(๔)[๑๖๖] นอกจากกรณีตาม (๕) ในกรณีผู๎จํายเงินตามมาตรานี้เป็นรัฐบาล องค์การของรัฐบาล
เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นอื่น ซึ่งจํายเงินได๎พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๕)
(๖) (๗) หรือ (๘) แตํไมํรวมถึงการจํายคําซื้อพืชผลทางการเกษตร ให๎กับผู๎รับรายหนึ่ง ๆ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น
ตั้งแตํ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป แม๎การจํายนั้นจะได๎แบํงจํายครั้งหนึ่ง ๆ ไมํถึง ๑๐,๐๐๐ บาทก็ดี ให๎คํานวณหักใน
อัตราร๎อยละ ๑ ของยอดเงินได๎พึงประเมิน แตํเฉพาะเงินได๎ในการประกวดหรือแขํงขันให๎คํานวณหักตามอัตรา
ภาษีเงินได๎
(๕) [๑๖๗] ในกรณี เ งิ น ได๎ พึ ง ประเมิ น ตามมาตรา ๔๐ (๘) เฉพาะที่ จํ า ยให๎ แ กํ ผู๎ รั บ ซึ่ ง ขาย
อสังหาริมทรัพย์ ให๎คํานวณหักดังตํอไปนี้
(ก) สําหรับอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได๎รับจากการให๎โดย
เสนํหา ให๎คํานวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา ๔๘ (๔) (ก) เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเทําใด ให๎หักเป็นเงินภาษีไว๎เทํานั้น
(ข) สําหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ได๎มาโดยทางอื่นนอกจาก (ก) ให๎หักคําใช๎จํายเป็นการ
เหมาตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แล๎วคํานวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา ๔๘ (๔) (ข) เป็นเงินภาษีทั้งสิ้น
เทําใด ให๎หักเป็นเงินภาษีไว๎เทํานั้น
(๖) [๑๖๘] ในกรณี ก ารโอนกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครองในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โ ดยไมํ มี
คําตอบแทน ให๎ผู๎โอนหักภาษีตามเกณฑ์ใน (๕) โดยถือวําผู๎โอนเป็นผู๎จํายเงินได๎
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มาตรา ๕๐ ทวิ[๑๖๙] ให๎ผู๎มีหน๎าที่หักภาษี ณ ที่จําย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จําย
ที่ได๎หักไว๎แล๎วในปีภาษี ให๎แกํผู๎ถูกหัก ภาษี ณ ที่จํายสองฉบับมีข๎อความตรงกัน ในกรณีและตามกําหนดเวลา
ดังตํอไปนี้
(๑) ในกรณีตามมาตรา ๓ เตรส ให๎ออกในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จําย
(๒) ในกรณีตามมาตรา ๕๐ (๑) ให๎ออกภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีภาษี หรือ
ภายในหนึ่งเดือนนับแตํวันที่ผู๎ถูกหักภาษี ณ ที่จํายออกจากงานในระหวํางปีภาษี
(๓) ในกรณีตามมาตรา ๕๐ (๒) (๓) หรือ (๔) ให๎ออกในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จําย
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จํายให๎ใช๎ตามแบบที่อธิบดีกําหนด
อธิบดีมีอํานาจยกเว๎นการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จํายได๎ในกรณีที่เห็นสมควร
มาตรา ๕๑[๑๗๐] เจ๎าพนักงานประเมินอาจสํงหนังสือแจ๎งความแกํบุคคล ห๎างหุ๎นสํวน บริษัท
สมาคม หรือคณะบุ คคลให๎ ยื่น บัญชีจํ ายเงินได๎พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๗) หรือ
พยานหลักฐานอื่นอันควรแกํเรื่องเพื่อตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จํายได๎ตามที่เห็นสมควร และผู๎ได๎รับหนังสือ
แจ๎งความต๎องปฏิบัติตามภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่ได๎รับหนังสือแจ๎งความ
มาตรา ๕๒[๑๗๑] บุคคล ห๎างหุ๎นสํวน บริษัท สมาคมหรือคณะบุคคลซึ่งมีหน๎าที่หักภาษีตาม
มาตรา ๕๐ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ต๎องนําเงินภาษีที่ตนมีหน๎าที่ต๎องหักไปสํง ณ ที่วําการอําเภอภายในเจ็ดวันนับ
แตํวันที่จํายเงิน ไมํวําตนจะได๎หักภาษีไว๎แล๎วหรือไมํ
ภาษีที่คํานวณหักไว๎ตามมาตรา ๕๐ (๕) และ (๖) ให๎ ผู๎มีหน๎าที่หั กภาษีนําสํ งตํอพนักงาน
เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่มีการจดทะเบียนและห๎ามพนักงานเจ๎าหน๎าที่ลงนามรับรู๎
ยอมให๎ ทําหรือบั นทึกไว๎ จนกวําจะได๎รั บเงิ นภาษีที่นําสํ งไว๎ครบถ๎ว นถูกต๎องแล๎ ว และในกรณีที่ไมํมีการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ให๎นําสํงตามวรรคหนึ่ง[๑๗๒]
ภาษีหัก ณ ที่จํายตามวรรคสองให๎สํงเป็นรายได๎แผํนดินตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๕๒ ทวิ[๑๗๓] กํอนถึงกําหนดเวลายื่นรายการตามความในมาตรา ๕๖ ผู๎มีเงินได๎พึง
ประเมินประเภทที่ไมํต๎องถูกหักภาษี ณ ที่จําย ถ๎ามีเงินได๎พึงประเมินตั้งแตํ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะนําภาษี
ตามเกณฑ์ในมาตรา ๔๘ ไปชําระตํออําเภอ ณ ที่วําการอําเภอพร๎อมกับยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนดก็
ได๎
ภาษีที่ชําระตามความในวรรคกํอน ให๎ถือเป็นเครดิตของผู๎ต๎องเสียภาษีในการคํานวณภาษี
มาตรา ๕๓[๑๗๔] ในกรณีรัฐบาลหรือองค์การรัฐบาลเป็นผู๎จํายเงินได๎พึงประเมินตามมาตรา
๔๐ ให๎เป็นหน๎าที่ของเจ๎าพนักงานผู๎จํายเงินที่จะตรวจสอบให๎แนํวํา จํานวนเงินภาษีที่จะต๎องหักตามมาตรา ๕๐
นั้น ได๎คํานวณและจดไว๎ในฎีกาเบิกเงินแล๎ว และให๎เป็นหน๎าที่ที่จะหักเงินจํานวนนั้นกํอนจําย แตํถ๎ามิได๎มีการ
ตั้งฎีกาเบิกเงิน ก็ให๎เจ๎าพนักงานผู๎จํายเงินปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๙ โดยอนุโลม
มาตรา ๕๔[๑๗๕] ถ๎าผู๎จํายเงินตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๓ มิได๎หักและนําเงินสํง หรือได๎
หักและนําเงินสํงแล๎วแตํไมํครบจํานวนที่ถูกต๎อง ผู๎จํายเงินต๎องรับผิดรํวมกับผู๎มีเงินได๎ในการเสียภาษีที่ต๎องชําระ
ตามจํานวนเงินภาษีที่มิได๎หักและนําสํงหรือตามจํานวนที่ขาดไป แล๎วแตํกรณี
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ในกรณีที่ผู๎จํายเงินได๎หักเงินภาษีไว๎ตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๓ แล๎ว ให๎ผู๎มีเงินได๎ซึ่งต๎อง
เสียภาษีพ๎นความรับผิดที่จะต๎องชําระเงินภาษีเทําจํานวนที่ผู๎จํายเงินได๎หักไว๎แล๎วนั้น และให๎ผู๎จํายเงินรั บผิด
ชําระเงินภาษีจํานวนนั้นแตํฝ่ายเดียว
มาตรา ๕๕ อํานาจการเก็บเงินภาษีโดยวิธีหักไว๎ตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๓ มิให๎เป็น
เหตุเสื่อมสิทธิของเจ๎าพนักงานประเมินในการที่จะเรียกเก็บเงินภาษีนั้นโดยวิธีอื่น
มาตรา ๕๖[๑๗๖] ให๎บุคคลทุกคนเว๎นแตํผู๎เยาว์ หรือผู๎ที่ศาลสั่งให๎เป็นคนไร๎ความสามารถหรือ
เสมือนไร๎ความสามารถ ยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได๎พึงประเมินที่ตนได๎รับในระหวํางปีภาษีที่ลํวงมาแล๎วพร๎อมทั้ง
ข๎อความอื่น ๆ ภายในเดือนมีนาคมทุก ๆ ปี ตามแบบที่อธิบดีกําหนดตํอเจ๎าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตํงตั้ง ถ๎า
บุคคลนั้น[๑๗๗]
(๑) ไมํมีสามีหรือภริยาและมีเงินได๎พึงประเมินในปีภาษีที่ลํวงมาแล๎วเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
(๒) ไมํมีสามีหรือภริยาและมีเงินได๎พึงประเมินในปีภาษีที่ลํวงมาแล๎วเฉพาะตามมาตรา ๔๐
(๑) ประเภทเดียวเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
(๓) มีสามีหรือภริยาและมีเงินได๎พึงประเมินในปีภาษีที่ลํวงมาแล๎วเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือ
(๔) มีสามีหรือภริยาและมีเงินได๎พึงประเมินในปีภาษีที่ลํวงมาแล๎วเฉพาะตามมาตรา ๔๐ (๑)
ประเภทเดียวเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ในกรณีห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคลมีเงินได๎พึงประเมินในปีภาษีที่ลํวง
มาแล๎วเกินจํานวนตาม (๑) ให๎ผู๎อํานวยการหรือผู๎จัดการยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได๎พึงประเมินในชื่อของห๎าง
หุ๎นสํวนหรือคณะบุคคลนั้นที่ได๎รับในระหวํางปีภาษีที่ลํวงมาแล๎วภายในกําหนดเวลา และตามแบบเชํนเดียวกับ
วรรคกํอน การเสียภาษีในกรณีเชํนนี้ให๎ผู๎อํานวยการ หรือผู๎จัดการรับผิดเสียภาษีในชื่อของห๎างหุ๎นสํวนหรือ
คณะบุคคลนั้นจากยอดเงินได๎พึงประเมินทั้งสิ้นเสมือนเป็นบุคคลธรรมดาคนเดียวไมํมีการแบํงแยก ทั้งนี้ ผู๎เป็น
หุ๎นสํวนหรือบุคคลในคณะบุคคลแตํละคนไมํจําต๎องยื่นรายการเงินได๎สําหรับจํานวนเงินได๎พึงประเมินดังกลําว
เพื่อเสียภาษีอีก แตํถ๎าห๎างหุ๎นสํวนหรือคณะบุคคลนั้นมีภาษีค๎างชําระ ให๎ผู๎เป็นหุ๎นสํวนหรือบุคคลในคณะบุคคล
ทุกคนรํวมรับผิดในเงินภาษีที่ค๎างชําระนั้นด๎วย
มาตรา ๕๖ ทวิ[๑๗๘] เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีกํอนถึงกําหนดเวลาตามมาตรา ๕๖ ให๎
ผู๎มีหน๎าที่ยื่นรายการตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๗ ทวิ และมาตรา ๕๗ ตรี ยื่นรายการตามแบบที่
อธิบดีกําหนดแสดงรายการเงินได๎เฉพาะตามมาตรา ๔๐ (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ไมํวําจะมีเงินได๎ประเภทอื่น
รวมอยูํด๎วยหรือไมํ ที่ได๎รับตั้งแตํเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ภายในเดือนกันยายนของทุกปีภาษี
เงินได๎ตามมาตรา ๔๐ (๕) ตามวรรคหนึ่ง ไมํรวมถึงเงินกินเปลํา เงินชํวยคํากํอสร๎าง เงินคํา
ซํอมแซม คําแหํงอาคารหรือโรงเรือนที่ได๎รับกรรมสิทธิ์
การยื่นรายการตามวรรคหนึ่ง ให๎คํานวณภาษีตามมาตรา ๔๘ โดยหักลดหยํอนตามมาตรา
๔๗ ให๎กึ่งหนึ่ง และชําระภาษีถ๎ามีพร๎อมกับการยื่นรายการนั้นตํอเจ๎าพนักงานตามมาตรา ๕๖
ภาษีที่ชําระตามวรรคสาม ให๎ถือเป็นเครดิตในการคํานวณภาษีที่ต๎องชําระตามมาตรา ๕๗
จัตวา
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มาตรา ๕๗[๑๗๙] ถ๎าผู๎มีเงินได๎พึงประเมินตามมาตรา ๕๖ วรรค ๑ เป็นผู๎เยาว์ ผู๎ที่ศาลสั่งให๎
เป็นคนไร๎ความสามารถหรือเสมือนไร๎ความสามารถหรือเป็นผู๎อยูํในตํางประเทศ ให๎เป็นหน๎าที่ของผู๎แทนโดย
ชอบธรรม ผู๎อนุบาล ผู๎พิทักษ์ หรือผู๎จัดการกิจการอันกํอให๎เกิดเงินได๎พึงประเมินนั้น แล๎วแตํกรณี ต๎องปฏิบัติ
ตามมาตรา ๕๖ วรรค ๑ และเป็นตัวแทนในการชําระภาษี
มาตรา ๕๗ ทวิ[๑๘๐] ถ๎าผู๎มีเงินได๎พึงประเมินตามมาตรา ๕๖ วรรค ๑ ถึงแกํความตายเสีย
กํอนที่ผู๎นั้นได๎ปฏิบัติตามมาตรา ๕๖ วรรค ๑ หรือกํอนที่ผู๎แทนโดยชอบธรรม ผู๎อนุบาลหรือผู๎พิทักษ์ได๎ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๕๗ ให๎ เป็น หน๎าที่ของผู๎จัดการมรดก หรือทายาท หรือผู๎ครอบครองทรัพย์มรดก แล๎วแตํกรณี
ปฏิบัติแทน และโดยเฉพาะในการยื่นรายการเงินได๎พึงประเมินของผู๎ตายนั้น ให๎รวมเงินได๎พึงประเมิน ของผู๎ตาย
และของกองมรดกที่ได๎รับตลอดปีภาษีที่ผู๎นั้นถึงแกํความตาย เป็นยอดเงินได๎พึงประเมินที่จะต๎องยื่นทั้งสิ้น
สําหรับในปีตํอไป ถ๎ากองมรดกของผู๎ตายยังมิได๎แบํง และมีเงินได๎พึงประเมินในปีภาษีที่ลํวง
มาแล๎วเกินจํานวนตามมาตรา ๕๖ (๑) ให๎ผู๎จัดการมรดกหรือทายาทหรือผู๎ครอบครองทรัพย์มรดก แล๎วแตํกรณี
มีหน๎าที่จะต๎องปฏิบัติตามบทบัญญัติในสํวนนี้ในชื่อกองมรดกของผู๎ตาย[๑๘๑]
มาตรา ๕๗ ตรี[๑๘๒] ในการเก็บภาษีเงินได๎จากสามีและภริยานั้น ถ๎าสามีและภริยาอยูํรํวมกัน
ตลอดปีภาษีที่ลํวงมาแล๎ว ให๎ถือเอาเงินได๎พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได๎ของสามี และให๎สามีมีหน๎าที่และ
ความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี แตํถ๎าภาษีค๎างชําระและภริยาได๎รับแจ๎งลํวงหน๎าไมํน๎อยกวํา ๗ วัน
แล๎ว ให๎ภริยารํวมรับผิดในการเสียภาษีที่ค๎างชําระนั้นด๎วย
ถ๎าสามีหรื อภริ ยามีความประสงค์จะยื่นรายการแยกกันก็ให๎ ทําได๎โ ดยแจ๎งให๎เจ๎าพนักงาน
ประเมิน ทราบภายในเวลาซึ่งกําหนดให๎ ยื่ นรายการ แตํการแยกกันยื่นรายการนั้นไมํทําให๎ ภ าษีที่ต๎องเสี ย
เปลี่ยนแปลงอยํางใด
ถ๎าเห็นสมควร เจ๎าพนักงานประเมินอาจแบํงภาษีออกตามสํวนของเงินได๎พึงประเมินที่สามี
และภริยาแตํละฝ่ายได๎รับ และแจ๎งให๎สามีและภริยาเสียภาษีเป็นคนละสํวนก็ได๎ แตํถ๎าภาษีสํวนของฝ่ายใดค๎าง
ชําระ และอีกฝ่ายหนึ่งได๎รับแจ๎งลํวงหน๎าไมํน๎อยกวํา ๗ วันแล๎ว ให๎อีกฝ่ายหนึ่งนั้นรํวมรับผิดในการเสียภาษีที่
ค๎างชําระนั้นด๎วย
การที่สามีภริยาอยูํตํางท๎องที่กัน หรือตํางคนตํางอยูํเป็นครั้งคราว ยังคงถือวําอยูํรํวมกัน
มาตรา ๕๗ จัตวา[๑๘๓] ภายใต๎บังคับมาตรา ๖๔ การยื่นรายการตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗
มาตรา ๕๗ ทวิ มาตรา ๕๗ ตรี หรือมาตรา ๕๗ เบญจ ถ๎ามีภาษีต๎องเสีย ให๎ชําระตํออําเภอ ณ ที่วําการอําเภอ
ท๎องที่ภายในกําหนดเวลา พร๎อมกับการยื่นรายการ
มาตรา ๕๗ เบญจ[๑๘๔] ถ๎าภริยามีเงินได๎พึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐ (๑) ในปีภาษีที่ลํว ง
มาแล๎ว ไมํวําจะมีเงินได๎พึงประเมินอื่นด๎วยหรือไมํ ภริยาจะแยกยื่นรายการและเสียภาษีตํางหากจากสามีเฉพาะ
สํวนที่เป็นเงินได๎พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) โดยมิให๎ถือวําเป็นเงินได๎ของสามีตามมาตรา ๕๗ ตรี ก็ได๎
ในกรณีที่ภริยาแยกยื่นรายการตามวรรคหนึ่ง ให๎สามีและภริยาตํางฝ่ายตํางหักลดหยํอนได๎
ดังนี้
(๑) สําหรับผู๎มีเงินได๎ตามมาตรา ๔๗ (๑) (ก)
(๒)[๑๘๕] สําหรับบุตรที่หักลดหยํอนได๎ตามอัตราที่กําหนดไว๎ในมาตรา ๔๗ (๑) (ค) (ฉ) และ
(ฎ) คนละกึ่งหนึ่ง
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(๓) สําหรับเบี้ยประกันภัยตามมาตรา ๔๗ (๑) (ง) วรรคหนึ่ง
(๔)[๑๘๖] สําหรับเงินสมทบที่ผู๎ประกันตนจํายเข๎ากองทุนประกันสังคมตามมาตรา ๔๗ (๑) (ฌ)
(๕) สําหรับเงินสะสมที่จํายเข๎ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามมาตรา ๔๗ (๑) (ช)
(๖) สําหรับดอกเบี้ยเงินกู๎ยืมตามมาตรา ๔๗ (๑) (ซ) กึ่งหนึ่ง
(๗) สําหรับเงินบริจาคสํวนของตนตามมาตรา ๔๗ (๗)
ในกรณีผู๎มีเงินได๎มิได๎เป็นผู๎อยูํในประเทศไทย การหักลดหยํอนตาม (๒) ให๎หักได๎เฉพาะบุตรที่
อยูํในประเทศไทย
ถ๎ า สามี แ ละภริ ย ามี เ งิ น ได๎ พึ ง ประเมิ น ในปี ภ าษี ที่ ลํ ว งมาแล๎ ว เฉพาะตามมาตรา ๔๐ (๑)
ประเภทเดียวรวมกันไมํเกินจํานวนตามมาตรา ๕๖ (๔) ไมํวําแตํละฝ่ายจะมีเงินได๎เป็นจํานวนเทําใด สามีและ
ภริยาไมํต๎องยื่นรายการเงินได๎พึงประเมิน
มาตรา ๕๘[๑๘๗] ภายในเดือนมกราคมทุก ๆ ปี
(๑) ให๎หัวหน๎าสํวนราชการในกระทรวง ทบวง กรม หัวหน๎าสํวนราชการตามท๎องที่ หรือ
องค์การรัฐบาล ยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนดไปยังเจ๎าพนักงานประเมิน แสดงรายการจํายเงินได๎พึง
ประเมินตามมาตรา ๔๐ แตํถ๎าอธิบดีเห็นสมควรจะยกเว๎นไมํต๎องปฏิบัติก็ได๎
(๒) ให๎ บุ คคล ห๎ างหุ๎ น สํ ว น บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล ผู๎ มีห น๎าที่หั กภาษีเงินได๎ตาม
มาตรา ๕๐ ยื่ น รายการตามแบบที่อธิบ ดีกําหนดตํอเจ๎าพนักงานประเมินแสดงรายการเกี่ยวกับเงินได๎พึง
ประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) (๒) และ (๔)
มาตรา ๕๙ พร๎ อ มกับ การนํ าเงิ นภาษีสํ ง ตามมาตรา ๕๒ ให๎ บุ คคล ห๎ า งหุ๎ น สํ ว น บริ ษั ท
สมาคม หรือคณะบุ คคลอื่นยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนด แสดงการหั กภาษีเป็นรายตัว ผู๎มีเงินได๎พึง
ประเมิน
มาตรา ๖๐[๑๘๘] เพื่อประโยชน์แหํงการคํานวณยอดเงินได๎พึงประเมินของผู๎ต๎องเสียภาษี ให๎
ถือวําเงินภาษีที่ได๎หักและนําสํงตามความในมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ เป็นเงินได๎พึงประเมินที่ผู๎
ต๎องเสียภาษีได๎รับ สํวนจํานวนเงินภาษีที่หักและนําสํงไว๎นั้น ให๎ถือเป็นเครดิตของผู๎ต๎องเสียภาษีในการคํานวณ
ภาษี
มาตรา ๖๐ ทวิ [๑๘๙] ในกรณี จํ า เป็ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจั ด เก็ บ ภาษี ต ามหมวดนี้ เจ๎ า
พนักงานประเมินมีอํานาจที่จะประเมินเรียกเก็บภาษีจากบุคคลใด ๆ กํอนถึงกําหนดเวลายื่นรายการตามความ
ในมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ หรื อมาตรา ๕๗ ทวิ แล๎ วแตํกรณีก็ได๎ เมื่อได๎ประเมินแล๎ว ให๎แจ๎งจํานวนภาษีที่
ประเมินไปยังผู๎ต๎องเสียภาษี ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได๎
ภาษีที่ประเมินเรียกเก็บตามความในวรรคกํอน ให๎ถือเป็นเครดิตของผู๎ต๎องเสียภาษีในการ
คํานวณภาษีจากยอดเงินได๎สุทธิทั้งปี
มาตรา ๖๑[๑๙๐] บุคคลใดมีชื่อในหนังสือสําคัญใด ๆ แสดงวํา
(๑) เป็น เจ๎ าของทรั พย์ สิน อันระบุไว๎ในหนังสื อสําคัญและทรัพย์สิ นนั้นกํอให๎ เกิดเงินได๎พึง
ประเมิน หรือ
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(๒) เป็นผู๎ได๎รับเงินได๎พึงประเมินโดยหนังสือสําคัญเชํนวํานั้น
เจ๎าพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเรียกเก็บภาษีทั้งหมดจากผู๎มีชื่อในหนังสือสําคัญนั้นก็
ได๎ แตํถ๎าบุคคลนั้นต๎องโอนเงินได๎พึงประเมินให๎แกํบุคคลอื่น บุคคลนั้นมีสิทธิหักเงินภาษีจากจํานวนเงินซึ่งต๎อง
โอนให๎แกํบุคคลอื่นตามสํวน
มาตรา ๖๒[๑๙๑] ในกรณีผู๎ยังไมํบรรลุนิติภาวะ ผู๎ที่ศาลสั่งให๎เป็นคนไร๎ความสามารถหรือ
เสมือนไร๎ความสามารถ ผู๎ที่ถึงแกํความตาย บุคคลที่ตั้งตัวแทนจัดการทรัพย์สินหรือผู๎รับประโยชน์จากทรัสต์
เป็นผู๎มีเงินได๎สุทธิถึงจํานวนต๎องเสียภาษี ผู๎แทนโดยชอบธรรม ผู๎อนุบาล ผู๎พิทักษ์ ผู๎จัดการมรดก ทายาทหรือ
ผู๎อื่นที่ครอบครองทรัพย์มรดก ตัวแทนหรือทรัสตี แล๎วแตํกรณี เป็นผู๎มีหน๎าที่ต๎องปฏิบัติการตามบทบัญญัติแหํง
สํวนนี้ แทนผู๎ยังไมํบรรลุนิติภาวะ ผู๎ที่ศาลสั่งให๎เป็นคนไร๎ความสามารถหรือเสมือนไร๎ความสามารถ ผู๎ที่ถึงแกํ
ความตาย บุคคลที่ตั้งตัวแทน หรือผู๎รับประโยชน์จากทรัสต์นั้น
มาตรา ๖๓ บุคคลใดถูกหักภาษีไว๎ ณ ที่จํายและนําสํงแล๎วเป็นจํานวนเงินเกินกวําที่ควรต๎อง
เสียภาษีตามสํวนนี้ บุคคลนั้นมีสิทธิได๎รับเงินจํานวนที่เกินนั้นคืน แตํต๎องยื่นคําร๎องตํอเจ๎าพนักงานประเมิน
ภายใน ๓ ปี นับแตํวันสุดท๎ายแหํงปีซึ่งได๎ถูกหักภาษีเกินไป
มาตรา ๖๔[๑๙๒] เว๎นแตํกรณีตามมาตรา ๑๘ ทวิ ถ๎าภาษีที่ต๎องเสียตามบทบัญญัติแหํงสํวนนี้
มีจํานวนตั้งแตํ ๓,๐๐๐ บาทขึ้นไป ผู๎ต๎องเสียภาษีจะชําระเป็นสามงวด ๆ ละเทํา ๆ กัน ก็ได๎ คือ
(๑) ในกรณีที่ต๎องเสียตามมาตรา ๕๖ ตรี หรือมาตรา ๕๗ จัตวา งวดที่หนึ่งต๎องชําระตาม
กําหนดในมาตราดังกลําว งวดที่สองต๎องชําระภายในหนึ่งเดือนนับแตํวันที่ต๎องชําระงวดที่หนึ่ง และงวดที่สาม
ต๎องชําระภายในหนึ่งเดือนนับแตํวันสุดท๎ายที่ต๎องชําระงวดที่สอง
(๒) ในกรณี อื่น งวดที่ ห นึ่ งต๎ อ งชํ าระภายในสามสิ บวั นนั บ แตํ วัน ได๎ รั บแจ๎ง จํา นวนภาษี ที่
ประเมิน งวดที่สองต๎องชําระภายในหนึ่งเดือนนับแตํวันสุดท๎ายที่ต๎องชําระงวดที่หนึ่งและงวดที่สามต๎องชําระ
ภายในหนึ่งเดือนนับแตํวันสุดท๎ายที่ต๎องชําระงวดที่สอง
การชําระภาษีตาม (๑) ถ๎าไมํชําระภาษีงวดใดงวดหนึ่งภายในเวลาที่กําหนดไว๎ ผู๎ต๎องเสียภาษี
หมดสิทธิที่จะชําระภาษีเป็นรายงวดตํอไป และต๎องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๗ สําหรับงวดที่ไมํชําระและงวด
ตํอ ๆ ไป[๑๙๓]
การชําระภาษีตาม (๒) ไมํเป็นเหตุให๎ยกเว๎นการเสียเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๗ และถ๎าไมํชําระ
ภาษีงวดใดงวดหนึ่งภายในเวลาที่กําหนดไว๎ ผู๎ต๎องเสียภาษีหมดสิทธิที่จะชําระภาษีเป็นรายงวดตํอไป[๑๙๔]
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ส่วน ๓
การเก็บภาษีจากบริษัท และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล[๑๙๕]
มาตรา ๖๕[๑๙๖] เงินได๎ที่ต๎องเสียภาษีตามความในสํวนนี้คือกําไรสุทธิซึ่งคํานวณได๎จากรายได๎
จากกิจการ หรือเนื่องจากกิจการที่กระทําในรอบระยะเวลาบัญชี หักด๎วยรายจํายตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ในมาตรา
๖๕ ทวิ และมาตรา ๖๕ ตรี และรอบระยะเวลาบัญ ชี ดั ง กลํ า วให๎ มี กํา หนดสิ บสองเดื อน เว๎ น แตํ ใ นกรณี
ดังตํอไปนี้จะน๎อยกวําสิบสองเดือนก็ได๎ คือ
(ก) บริ ษัท หรื อห๎ างหุ๎ น สํ ว นนิติบุค คลเริ่ มตั้ง ใหมํจ ะถือวั นเริ่ม ตั้งถึ งวันหนึ่งวัน ใดเป็ นรอบ
ระยะเวลาบัญชีแรกก็ได๎
(ข) บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลอาจยื่นคําร๎องตํออธิบดี ขอเปลี่ยนวันสุดท๎ายของรอบ
ระยะเวลาบัญชี ในกรณีเชํนวํานี้ให๎อธิบดีมีอํานาจสั่งอนุญาตหรือไมํอนุญาตสุดแตํจะเห็นสมควร คําสั่งเชํนวํา
นั้นต๎องแจ๎งให๎บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลผู๎ยื่นคําร๎องทราบภายในเวลาอั นสมควร และในกรณีที่อธิบดีสั่ง
อนุญาต ให๎บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลนั้นถือปฏิบัติตั้งแตํรอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกําหนด
การคํานวณรายได๎และรายจํายตามวรรคหนึ่งให๎ใช๎เกณฑ์สิทธิ์ โดยให๎นํารายได๎ที่เกิดขึ้นใน
รอบระยะเวลาบัญชีใด แม๎วําจะยังไมํได๎รับชําระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มารวมคํานวณเป็นรายได๎ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น และให๎นํารายจํายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได๎นั้น แม๎จะยังมิได๎จํายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมา
รวมคํานวณเป็นรายจํายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
ในกรณีจําเป็น ผู๎มีเงินได๎จะขออนุมัติตํออธิบดีเพื่อเปลี่ยนแปลงเกณฑ์สิทธิ์ และวิธีการทาง
บัญชีเพื่อคํานวณรายได๎และรายจํายตามวรรคสองก็ได๎ และเมื่อได๎รับอนุมัติจากอธิบดีแล๎ว ให๎ถือปฏิบัติตั้งแตํ
รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกําหนดเป็นต๎นไป
มาตรา ๖๕ ทวิ[๑๙๗] การคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิในสํวนนี้ ให๎เป็นไปตามเงื่อนไข
ดังตํอไปนี้
(๑) รายการที่ระบุไว๎ในมาตรา ๖๕ ตรี ไมํให๎ถือเป็นรายจําย
(๒)[๑๙๘] คําสึกหรอและคําเสื่อมราคาของทรัพย์สิน ให๎หักได๎ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
และอัตราที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
การหักคําสึกหรอและคําเสื่อมราคาดังกลําว ให๎คํานวณหักตามสํวนเฉลี่ยแหํงระยะเวลาที่ได๎
ทรัพย์สินนั้นมา
(๓)[๑๙๙] ราคาทรัพย์สินอื่นนอกจาก (๖) ให๎ถือตามราคาที่พึงซื้อทรัพย์สินนั้นได๎ตามปกติ และ
ในกรณีที่มีการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ห๎ามมิให๎นําราคาที่ตีราคาเพิ่มขึ้นมารวมคํานวณกําไรสุทธิหรือ ขาดทุน
สุทธิ สํวนทรัพย์สินรายการใดมีสิทธิหักคําสึกหรอและคําเสื่อมราคา ก็ให๎หักคําสึกหรอและคําเสื่อมราคาในการ
คํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราเดิมที่ใช๎อยูํกํอนตีราคาทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น โดยให๎หักเพียงเทําที่ระยะเวลาและมูลคําต๎นทุนที่เหลืออยูํสําหรับทรัพย์สินนั้นเทํานั้น
(๔)[๒๐๐] ในกรณีโอนทรัพย์สิน ให๎บริการ หรือให๎กู๎ยืมเงิน โดยไมํมีคําตอบแทน คําบริการหรือ
ดอกเบี้ย หรือมีคํา ตอบแทน คําบริการหรือดอกเบี้ยต่ํากวําราคาตลาดโดยไมํมีเหตุอันสมควร เจ๎าพนักงาน
ประเมินมีอํานาจประเมินคําตอบแทน คําบริการหรือดอกเบี้ยนั้นตามราคาตลาดในวันที่โอน ให๎บริการ หรือให๎
กู๎ยืมเงิน
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(๕)[๒๐๑] เงินตรา ทรัพย์สินหรือหนี้สินซึ่งมีคําหรือราคาเป็นเงินตราตํางประเทศที่เหลืออยูํใน
วันสุดท๎ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให๎คํานวณคําหรือราคาเป็นเงินตราไทย ดังนี้
(ก) กรณีบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลนอกจาก (ข) ให๎คํานวณคําหรือราคาของ
เงินตราหรือทรัพย์สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อ ซึ่งธนาคารแหํงประเทศไทยได๎
คํานวณไว๎ และให๎คํานวณคําหรือราคาของหนี้สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ขาย ซึ่ง
ธนาคารแหํงประเทศไทยได๎คํานวณไว๎
(ข) กรณีธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนดให๎คํานวณคํา
หรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สินหรือหนี้สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยระหวํางอัตราซื้อและอัตราขาย
ของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแหํงประเทศไทยได๎คํานวณไว๎
(๖) ราคาสินค๎าคงเหลือในวันสุดท๎ายของรอบระยะเวลาบัญชีให๎คํา นวณตามราคาทุนหรือ
ราคาตลาดแล๎วแตํอยํางใดจะน๎อยกวํา และให๎ถือราคานี้เป็นราคาสินค๎าคงเหลือยกมาสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีใหมํด๎วย
การคํานวณราคาทุนตามวรรคกํอน เมื่อได๎คํานวณตามหลักเกณฑ์ใดตามวิชาการบัญชี ให๎ใช๎
หลักเกณฑ์นั้นตลอดไป เว๎นแตํจะได๎รับอนุมัติจากอธิบดีจึงจะเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได๎
(๗) การคํานวณราคาทุนของสินค๎าที่สํงเข๎ามาจากตํางประเทศนั้น เจ๎าพนักงานประเมินมี
อํานาจประเมินโดยเทียบเคียงกับราคาทุนของสินค๎าประเภทและชนิดเดียวกับที่สํงเข๎าไปในประเทศอื่นได๎
(๘) ถ๎าราคาทุนของสินค๎าเป็นเงินตราตํางประเทศ ให๎คํานวณเป็นเงินตราไทย ตามอัตรา
แลกเปลี่ยนในท๎องตลาดของวันที่ได๎สินค๎านั้นมา เว๎นแตํเงินตราตํางประเทศนั้นจะแลกได๎ในอัตราทางราชการ
ก็ให๎คํานวณเป็นเงินตราไทยตามอัตราทางราชการนั้น
(๙)[๒๐๒] การจํ าหนํ ายหนี้ สู ญจากบัญชีลู กหนี้ จะกระทําได๎ตํอเมื่อเป็นไปตามหลั กเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง แตํถ๎าได๎รับชําระหนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให๎นํามาคํานวณ
เป็นรายได๎ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
หนี้สูญรายใดได๎นํามาคํานวณเป็นรายได๎แล๎ว หากได๎รั บชําระในภายหลังก็มิให๎นํามาคํานวณ
เป็นรายได๎อีก
(๑๐)[๒๐๓] สําหรับบริษัทจํากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ให๎นําเงินปันผลที่ได๎จากบริษัทจํากัด
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย กองทุนรวมหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย โดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้น
สําหรับให๎กู๎ยืมเงินเพื่อสํงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม และเงินสํวนแบํงกําไรที่ได๎จาก
กิจการรํวมค๎า มารวมคํานวณเป็นรายได๎เพียงกึ่งหนึ่งของจํานวนที่ได๎ เว๎นแตํบริษัทจํากัดที่ตั้ง ขึ้นตามกฎหมาย
ไทยดังตํอไปนี้ ไมํต๎องนําเงินปันผลที่ได๎จากบริษัทจํากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย กองทุนรวม หรือสถาบัน
การเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับให๎กู๎ยืมเงินเพื่อสํงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยก
รรม หรืออุตสาหกรรม และเงินสํวนแบํงกําไรที่ได๎จากกิจการรํวมค๎า มารวมคํานวณเป็นรายได๎
(ก) บริษัทจดทะเบียน
(ข) บริษัทจํากัดนอกจาก (ก) ซึ่งถือหุ๎นในบริษัทจํากัดผู๎จํายเงินปันผลไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ ๒๕ ของหุ๎นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจํากัดผู๎จํายเงินปันผลและบริษัทจํากัดผู๎จํายเงินปันผลไมํได๎
ถือหุ๎นในบริษัทจํากัดผู๎รับเงินปันผลไมํวําโดยทางตรงหรือโดยทางอ๎อม
ความในวรรคหนึ่ง มิให๎ใช๎บังคับในกรณีที่บริษัทจํากัดหรือบริษัทจดทะเบียนมีเงินได๎ที่เป็นเงิน
ปันผลและเงินสํวนแบํงกําไรดังกลําวโดยถือหุ๎นหรือหนํวยลงทุนที่กํอให๎เกิดเงินปันผลและเงินสํวนแบํงกําไรนั้น
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ไว๎ไมํถึงสามเดือนนับแตํวันที่ได๎หุ๎นหรือหนํวยลงทุนนั้นมาถึงวันมีเงินได๎ดังกลําว หรือได๎โอนหุ๎นหรือหนํวยลงทุน
นั้นไปกํอนสามเดือนนับแตํวันที่มีเงินได๎
เงินปันผลที่ได๎จากการลงทุนของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามมาตรา ๖๕ ตรี (๒) ไมํให๎ถือเป็น
เงินปันผลหรือเงินสํวนแบํงกําไรตามความในวรรคสอง
(๑๑)[๒๐๔] ดอกเบี้ยเงินกู๎ยืมที่อยูํในบังคับต๎องถูกหักภาษีไว๎ ณ ที่จํายตามกฎหมายวําด๎วยภาษี
เงินได๎ปิโตรเลียม ให๎นํามารวมคํานวณเป็นรายได๎เพียงเทําที่เหลื อจากถูกหักภาษีไว๎ ณ ที่จํายตามกฎหมาย
ดังกลําว
(๑๒)[๒๐๕] เงินปันผลหรือเงินสํวนแบํงของกําไร ที่อยูํในบังคับต๎องถูกหักภาษีไว๎ ณ ที่จํายตาม
กฎหมายวําด๎วยภาษีเงินได๎ปิโตรเลียม ให๎นํามารวมคํานวณเป็นรายได๎เพียงเทําที่เหลือจากถูกหักภาษีไว๎ ณ ที่
จํายตามกฎหมายดังกลําว และถ๎าผู๎รับเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและไมํ
เข๎าลักษณะตามมาตรา ๗๕ ให๎นําบทบัญญัติของ (๑๐) มาใช๎บังคับโดยอนุโลม
(๑๓)[๒๐๖] มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได๎ไมํต๎องนําเงินคําลงทะเบียนหรือคํา
บํารุงที่ได๎รับจากสมาชิกหรือเงินหรือทรัพย์สินที่ได๎รับจากการรับบริจาคหรือจากการให๎โดยเสนํหา แล๎วแตํกรณี
มารวมคํานวณเป็นรายได๎
(๑๔)[๒๐๗] ภาษีขายซึ่งบริ ษั ทหรือห๎ างหุ๎ นสํ ว นนิ ติบุคคลที่เ ป็นผู๎ ประกอบการจดทะเบีย น
ภาษีมูลคําเพิ่มได๎รับหรือพึงได๎รับ และภาษีมูลคําเพิ่มที่มิใชํภาษีตามมาตรา ๘๒/๑๖ ซึ่งได๎รับคืนเนื่องจากการ
ขอคืนตามหมวด ๔ ไมํต๎องนํามารวมคํานวณเป็นรายได๎
มาตรา ๖๕ ตรี รายการตํอไปนี้ไมํให๎ถือเป็นรายจํายในการคํานวณกําไรสุทธิ
(๑)[๒๐๘] เงินสํารองตําง ๆ นอกจาก
(ก) เงินสํารองจากเบี้ยประกันภัยเพื่อสมทบทุนประกันชีวิตที่กันไว๎กํอนคํานวณกําไร
เฉพาะสํ วนที่ไมํเกิน ร๎ อยละ ๖๕ ของจํ านวนเบี้ยประกันภัยที่ได๎รับในรอบระยะเวลาบัญชีหลั งจากหักเบี้ย
ประกันภัยซึ่งเอาประกันตํอออกแล๎ว
ในกรณีต๎องใช๎เงินตามจํานวนซึ่งเอาประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตรายใด ไมํ
วําเต็มจํานวนหรือบางสํวน เงินที่ใช๎ไปเฉพาะสํวนที่ไมํเกินเงินสํารองตามวรรคกํอนสําหรับกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตรายนั้น จะถือเป็นรายจํายไมํได๎
ในกรณีเลิกสัญญาตามกรมธรรม์ ประกันชีวิตรายใด ให๎นําเงินสํารองตามวรรคแรก
จํานวนที่มีอยูํสําหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตรายนั้นกลับมารวมคํานวณเป็นรายได๎ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เลิก
สัญญา
(ข) เงินสํารองจากเบี้ยประกันภัยเพื่อสมทบทุนประกันภัยอื่นที่กันไว๎กํอนคํานวณ
กําไร เฉพาะสํวนที่ไมํเกินร๎อยละ ๔๐ ของจํานวนเบี้ยประกันภัยที่ได๎รับในรอบระยะเวลาบัญชีหลังจากหักเบี้ย
ประกันภัยซึ่งเอาประกันตํอออกแล๎ว และเงินสํารองที่กันไว๎นี้จะต๎องถือเป็นรายได๎ในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อ
เสียภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีปีถัดไป
(ค)[๒๐๙] เงินสํารองที่กันไว๎เป็นคําเผื่อหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับหนี้จากการให๎
สินเชื่อที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ได๎กันไว๎ตามกฎหมายวํา
ด๎ ว ยการธนาคารพาณิ ช ย์ ห รื อ กฎหมายวํ า ด๎ ว ยการประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ และธุ ร กิ จ
เครดิตฟองซิเอร์ แล๎วแตํกรณี ทั้งนี้ เฉพาะสํวนที่ตั้งเพิ่มขึ้นจากเงินสํารองประเภทดังกลําวที่ปรากฏในงบดุล
ของรอบระยะเวลาบัญชีกํอน
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เงินสํารองสํวนที่ตั้งเพิ่มขึ้นตามวรรคหนึ่ง และได๎นํามาถือเป็นรายจํายในการคํา นวณ
กําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิไปแล๎วในรอบระยะเวลาบัญชีใด ตํอมาหากมีการตั้งเงินสํารองประเภทดังกลําวลดลง
ให๎นําเงินสํารองสํวนที่ตั้งลดลงซึ่งได๎ถือเป็นรายจํายไปแล๎วนั้น มารวมคํานวณเป็นรายได๎ในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ตั้งเงินสํารองลดลงนั้น
(๒)[๒๑๐] เงินกองทุน เว๎น แตํกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
(๓)[๒๑๑] รายจํายอันมีลักษณะเป็นการสํวนตัว การให๎โดยเสนํหา หรือการกุศลเว๎นแตํรายจําย
เพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ให๎หักได๎ในสํวน
ที่ไมํเกินร๎อยละ ๒ ของกําไรสุทธิ และรายจํายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติ
รัฐมนตรี ให๎หักได๎อีกในสํวนที่ไมํเกินร๎อยละ ๒ ของกําไรสุทธิ
(๔)[๒๑๒] คํารับรองหรือคําบริการสํวนที่ไมํเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
(๕) รายจํายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน หรือรายจํายในการตํอเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก
หรือทําให๎ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน แตํไมํใชํเป็นการซํอมแซมให๎คงสภาพเดิม
(๖)[๒๑๓] เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร คําปรับทางอาญา ภาษีเงินได๎ของบริษัทหรือห๎าง
หุ๎นสํวนนิติบุคคล
(๖ ทวิ)[๒๑๔] ภาษีมูลคําเพิ่มที่ชําระหรือพึงชําระ และภาษีซื้อของบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติ
บุคคลที่เป็นผู๎ประกอบการจดทะเบียน เว๎นแตํภาษีมูลคําเพิ่มและภาษีซื้อของผู๎ประกอบการจดทะเบียนซึ่งต๎อง
เสียตามมาตรา ๘๒/๑๖ ภาษีซื้อที่ต๎องห๎ามนํามาหักในการคํานวณภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๕ (๔) หรือ
ภาษีซื้ออื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
(๗) การถอนเงินโดยปราศจากคําตอบแทนของผู๎เป็นหุ๎นสํวนในห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล
(๘) เงินเดือนของผู๎ถือหุ๎นหรือผู๎เป็นหุ๎นสํวนเฉพาะสํวนที่จํายเกินสมควร
(๙) รายจํ ายซึ่งกําหนดขึ้นเองโดยไมํมีการจํายจริง หรือรายจํายซึ่งควรจะได๎จํายในรอบ
ระยะเวลาบั ญ ชีอื่ น เว๎น แตํใ นกรณี ที่ไมํ ส ามารถจะลงจํา ยในรอบระยะเวลาบัญชี ใด ก็ อาจลงจํายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ถัดไปได๎
(๑๐) คําตอบแทนแกํทรัพย์สินซึ่งบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลเป็นเจ๎าของเองและใช๎เอง
(๑๑) ดอกเบี้ยที่คิดให๎สําหรับเงินทุน เงินสํารองตําง ๆ หรือเงินกองทุนของตนเอง
(๑๒)[๒๑๕] ผลเสียหายอันอาจได๎กลับคืนเนื่องจากการประกันหรือสัญญาคุ๎มกันใด ๆ หรือผล
ขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญ ชีกํอน ๆ เว๎นแตํผลขาดทุนสุทธิยกมาไมํเกินห๎าปีกํอนรอบระยะเวลาบัญชีปี
ปัจจุบัน
(๑๓) รายจํายซึ่งมิใชํรายจํายเพื่อหากําไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ
(๑๔) รายจํายซึ่งมิใชํรายจํายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ
(๑๕) คําซื้อทรัพย์สินและรายจํายเกี่ยวกับการซื้อหรือขายทรัพย์สินในสํวนที่เกินปกติโดยไมํมี
เหตุผลอันสมควร
(๑๖) คําของทรัพยากรธรรมชาติที่สูญหรือสิ้นไปเนื่องจากกิจการที่ทํา
(๑๗) คําของทรัพย์สินนอกจากสินค๎าที่ตีราคาต่ําลง ทั้งนี้ภายใต๎บังคับมาตรา ๖๕ ทวิ
(๑๘)[๒๑๖] รายจํายซึ่งผู๎จํายพิสูจน์ไมํได๎วําใครเป็นผู๎รับ
(๑๙)[๒๑๗] รายจํายใด ๆ ที่กําหนดจํายจากผลกําไรที่ได๎เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล๎ว
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(๒๐)[๒๑๘] รายจํายที่มีลักษณะทํานองเดียวกับที่ระบุไว๎ใน (๑) ถึง (๑๙) ตามที่จะได๎กําหนด
โดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๖๕ จัตวา[๒๑๙] ให๎องค์การของรัฐบาลเสียภาษีเงินได๎แทนผู๎ขายสินค๎าทอดหนึ่งทอด
ใดหรือทุกทอดซึ่งเป็นบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่ซื้อสินค๎าจากองค์การของรัฐบาลตามวิธีการ อัตรา และ
ประเภทสินค๎าที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เฉพาะสําหรับเงินได๎จากการขายสินค๎านั้น
ภาษีที่เสียแทนตามวรรคหนึ่งให๎ถือเป็นเครดิตของผู๎เสียภาษีในการคํานวณภาษี
มาตรา ๖๖ บริ ษัทหรือห๎างหุ๎ นสํ วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายของตํางประเทศและกระทํากิจการในประเทศไทย ต๎องเสียภาษีตามบทบัญญัติในสํวนนี้
บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตํางประเทศและกระทํากิจการในที่
อื่น ๆ รวมทั้งในประเทศไทย ให๎เสียภาษีในกําไรสุทธิจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได๎กระทําในประเทศ
ไทยในรอบระยะเวลาบัญชี และการคํานวณกําไรสุทธิให๎ปฏิบัติเชํนเดียวกับมาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๕ ทวิ แตํ
ถ๎าไมํสามารถจะคํานวณกําไรสุทธิดังกลําวแล๎วได๎ ให๎นําบทบัญญัติวําด๎วยการประเมินภาษีตามมาตรา ๗๑ (๑)
มาใช๎บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๗[๒๒๐] การเสียภาษีตามความในสํวนนี้ ให๎เสียตามอัตราที่กําหนดไว๎ในบัญชีอัตรา
ภาษีเงินได๎ท๎ายหมวดนี้ เว๎นแตํ ในกรณีที่บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง กระทํา
กิจการขนสํงผํานประเทศตําง ๆ ให๎เสียภาษีเฉพาะกิจการขนสํงตามเกณฑ์ ดังตํอไปนี้
(๑) ในกรณีรับขนคนโดยสาร ให๎เสียภาษีในอัตราร๎อยละ ๓ ของคําโดยสาร คําธรรมเนียม
และประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บในประเทศไทยกํอนหักรายจํายใด ๆ เนื่องในการรับขนคนโดยสารนั้น
(๒) ในกรณีรั บ ขนของ ให๎ เสี ยภาษีในอัต ราร๎ อยละ ๓ ของคําระวาง คํา ธรรมเนี ยม และ
ประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บไมํวําในหรือนอกประเทศไทย กํอนหักรายจํายใด ๆ เนื่องในการรับขนของออกจาก
ประเทศไทยนั้น
มาตรา ๖๗ ทวิ[๒๒๑] เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีกํอนถึงกําหนดเวลาตามมาตรา ๖๘ ให๎
บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนดพร๎อมกับชําระภาษีตํออําเภอ ณ ที่วําการ
อําเภอท๎องที่ภายในสองเดือนนับแตํวันสุดท๎ายของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแตํวันแรกของรอบระยะเวลา
บัญชี ดังนี้
(๑) ในกรณีบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลนอกจากที่กลําวใน (๒) ให๎จัดทําประมาณการ
กําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิซึ่งได๎จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได๎กระทําหรือจะได๎กระทําในรอบระยะเวลา
บัญชีนั้น แล๎วให๎คํานวณและชําระภาษีจากจํานวนกึ่งหนึ่งของประมาณการกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
(๒) ในกรณีบริษัทจดทะเบียน ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายวําด๎วยการธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวําด๎วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือบริษัทหรื อห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดให๎คํานวณและชําระภาษีจากกําไรสุทธิของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแตํวันแรกของ
รอบระยะเวลาบัญชี ตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ในมาตรา ๖๕ ทวิ และมาตรา ๖๕ ตรี[๒๒๒]
ภาษีที่ชําระตามวรรคหนึ่งให๎ถือเป็นเครดิตในการคํานวณภาษีที่ต๎องชําระตามมาตรา ๖๘
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ความในวรรคหนึ่งมิให๎ใช๎บังคับแกํบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชี
แรกหรือรอบระยะเวลาบัญชีสุดท๎ายน๎อยกวําสิบสองเดือน
มาตรา ๖๗ ตรี[๒๒๓] ในกรณีที่บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลไมํยื่นรายการและชําระภาษี
ตามมาตรา ๖๗ ทวิ (๑) หรือยื่นรายการและชําระภาษีตามมาตรา ๖๗ ทวิ (๑) โดยแสดงประมาณการกําไร
สุทธิขาดไปเกินร๎อยละ ๒๕ ของกําไรสุทธิซึ่งได๎จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทําในรอบระยะเวลาบัญชี
นั้นโดยไมํมีเหตุอันสมควร บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลนั้นต๎องเสียเงินเพิ่มอีกร๎อยละ ๒๐ ของจํานวนเงิน
ภาษีที่ต๎องชําระตามมาตรา ๖๗ ทวิ (๑) หรือของกึ่งหนึ่งของจํานวนเงินภาษีที่ต๎องเสียในรอบระยะเวลาบัญชี
นั้น หรือของภาษีที่ชําระขาด แล๎วแตํกรณี
ในกรณีที่บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลไมํยื่นรายการและชําระภาษีตามมาตรา ๖๗ ทวิ (๒)
หรือยื่นรายการและชําระภาษีตามมาตรา ๖๗ ทวิ (๒) ไว๎ไมํถูกต๎องโดยไมํมีเหตุอันสมควร ทําให๎จํานวนภาษีที่
ต๎องชําระขาดไป บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลนั้นต๎องเสียเงินเพิ่มอีกร๎อยละ ๒๐ ของจํานวนเงินภาษีที่ต๎อง
ชําระตามมาตรา ๖๗ ทวิ (๒) หรือของภาษีที่ชําระขาด แล๎วแตํกรณี
เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให๎ถือเป็นคําภาษีและอาจลดลงได๎ตามระเบียบที่อธิบดี
กําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา ๖๘[๒๒๔] ภายในหนึ่งร๎อยห๎าสิบวันนับแตํวันสุดท๎ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให๎บริษัท
หรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลยื่นรายการซึ่งจําเป็นต๎องใช๎ในการคํานวณภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีตามแบบที่
อธิบดีกําหนด พร๎อมกับชําระภาษีตํออําเภอ
มาตรา ๖๘ ทวิ เพื่อประโยชน์ในการคํานวณภาษี ให๎บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลจัดทํา
บัญชีงบดุล บัญชีทําการและบัญชีกําไรขาดทุนในรอบระยะเวลาบัญชีตามมาตรา ๖๕
บริ ษัท หรื อห๎ างหุ๎ น สํ ว นนิ ติบุคคลตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง ซึ่งกระทํา กิจการขนสํ งผํ า น
ประเทศตําง ๆ ให๎ทําบัญชีรายรับกํอนหักรายจํายเกี่ยวกับคําโดยสาร คําระวาง คําธรรมเนียมและประโยชน์อื่น
ใด อันต๎องเสียภาษีแทนบัญชีงบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุนในรอบระยะเวลาบัญ ชีเฉพาะกิจการ
ขนสํงดังกลําวแล๎ว
มาตรา ๖๙[๒๒๕] ภายในหนึ่งร๎อยห๎าสิบวันนับแตํวันสุดท๎ายของรอบระยะเวลาบัญชีให๎บริษัท
หรือห๎างหุ๎ นสํว นนิ ติบุ คคลยื่น รายการซึ่งจํ าเป็นต๎องใช๎ในการคํานวณภาษีตามมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๕ ทวิ
มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ เกี่ยวกับรายรับรายจําย กําไรสุทธิและรายการอื่น ๆ ตํอเจ๎าพนักงานประเมินตาม
แบบที่อธิบดีกําหนด พร๎อมด๎วยบัญชีงบดุล บัญชีทําการและบัญชีกําไรขาดทุน บัญชีรายรับรายจําย หรือบัญชี
รายรับกํอนหั กรายจํายที่มีบุคคลตามมาตรา ๓ สัตต ตรวจสอบและรับรองในรอบระยะเวลาบัญชีดังกลําว
แล๎วแตํกรณี
มาตรา ๖๙ ทวิ [๒๒๖] ภายใต๎ บังคับมาตรา ๗๐ ถ๎ ารัฐ บาล องค์การของรัฐ บาล เทศบาล
สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นอื่น เป็นผู๎จํายเงินได๎พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ ให๎กับบริษัท
หรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลใด ให๎คํานวณหักภาษีเงินได๎ไว๎ ณ ที่จํายในอัตราร๎อยละ ๑ ภาษีที่หักไว๎นี้ให๎ถือเป็น
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เครดิตในการคํานวณภาษีเงินได๎ของบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลตามรอบระยะเวลาบัญชีที่หักไว๎นั้น ในการ
นี้ให๎นํามาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ มาใช๎บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๙ ตรี[๒๒๗] ให๎บุคคล ห๎างหุ๎นสํวน บริษัท สมาคม หรือ คณะบุคคล ผู๎จํายเงินได๎พึง
ประเมิน ตามมาตรา ๔๐ (๘) เฉพาะที่จํ ายให๎ กับบริษัทหรือห๎ างหุ๎ นสํว นนิติบุคคลซึ่งขายอสั งหาริมทรัพย์
คํานวณหักภาษีเงินได๎ไว๎ ณ ที่จําย ในอัตราร๎อยละ ๑ แล๎วนําสํงพนักงานเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมในขณะที่มีการจดทะเบียน และให๎นํ าความในมาตรา ๕๒ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช๎บังคับโดย
อนุโลม
ภาษีที่หักไว๎และนําสํงตามวรรคหนึ่งให๎ถือเป็นเครดิตในการคํานวณภาษีเงินได๎ของบริษัทหรือ
ห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่ถูกหักภาษีตามรอบระยะเวลาบัญชีที่หักไว๎นั้น
มาตรา ๗๐[๒๒๘] บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตํางประเทศมิได๎
ประกอบกิจการในประเทศไทยแตํได๎รับเงินได๎พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ที่จํายจาก
หรือในประเทศไทย ให๎บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลนั้นเสียภาษี โดยให๎ผู๎จํายหักภาษีจากเงินได๎พึงประเมิน
ที่จํายตามอัตราภาษีเงินได๎สําหรับบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล แล๎วนําสํงอําเภอท๎องที่พร๎อมกับยื่นรายการ
ตามแบบที่อธิบ ดีกําหนดภายในเจ็ ดวัน นับแตํวันสิ้ นเดือนของเดือนที่จํายเงินได๎พึงประเมินนั้น ทั้งนี้ ให๎นํา
มาตรา ๕๔ มาใช๎บังคับโดยอนุโลม
ความในวรรคหนึ่ ง มิ ใ ห๎ ใ ช๎ บั ง คั บ ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท หรื อ ห๎ า งหุ๎ น สํ ว นนิ ติ บุ ค คลที่ ตั้ ง ขึ้ น ตาม
กฎหมายของตํางประเทศ ได๎รับเงินได๎พึงประเมินที่เป็นดอกเบี้ ยจากรัฐบาลหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย
โดยเฉพาะของประเทศไทยจั ด ตั้ ง ขึ้ น สํ า หรั บ ให๎ กู๎ ยื ม เงิ น เพื่ อ สํ ง เสริ ม เกษตรกรรม พาณิ ช ยกรรม หรื อ
อุตสาหกรรม[๒๒๙]
มาตรา ๗๐ ทวิ[๒๓๐] บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลใดจําหนํายเงินกําไรหรือเงินประเภทอื่น
ใดที่กันไว๎จากกําไรหรือที่ถือได๎วําเป็ นเงินกําไรออกไปจากประเทศไทย ให๎เสี ยภาษีเงินได๎ โดยหักภาษีจาก
จํานวนเงินที่จําหนํายนั้นตามอัตราภาษีเงินได๎สําหรับบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล แล๎วนําสํงอําเภอท๎องที่
พร๎อมกับยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนดภายในเจ็ดวันนับแตํวันจําหนําย
การจําหนํายเงินกําไรตามวรรคหนึ่งให๎หมายความรวมถึง
(๑) การจําหนํายเงินกําไร หรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไว๎จากกําไรหรือที่ถือได๎วําเป็นเงินกําไร
จากบัญชีกําไรขาดทุนหรือบัญชีอื่นใด ไปชําระหนี้หรือหักกลบลบหนี้ หรือไปตั้งเป็นยอดเจ๎าหนี้ในบัญชีของ
บุคคลใด ๆ ในตํางประเทศ หรือ
(๒) ในกรณีที่มิได๎ปรากฏข๎อเท็จจริงดังกลําวใน (๑) แตํได๎มีการขออนุญาตซื้อและโอนเงินตรา
ตํา งประเทศซึ่ งเป็ น เงิน กํา ไรหรื อ เงิน ประเภทอื่น ใดที่ กัน ไว๎ จ ากกํา ไรหรื อที่ ถือ ได๎วํ าเป็ นเงิน กํ าไร ออกไป
ตํางประเทศ หรือ
(๓) การปฏิบัติอยํางอื่นซึ่งกํอให๎เกิดผลตาม (๑) หรือ (๒)
มาตรา ๗๐ ตรี[๒๓๑] บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลใด สํงสินค๎าออกไปตํางประเทศให๎แกํ
หรือตามคําสั่งของสํานักงานใหญํ สาขา บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน ตัวการ ตัวแทน
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นายจ๎าง หรือลูกจ๎าง ให๎ถือวําการที่ได๎สํงสินค๎าไปนั้นเป็นการขายในประเทศไทยด๎วย และให๎ถือราคาสินค๎าตาม
ราคาตลาดในวันที่สํงไปเป็นรายได๎ในรอบระยะเวลาบัญชีที่สํงไปนั้น
ความในวรรคกํอนมิให๎ใช๎บังคับในกรณีที่สินค๎านั้น
(๑) เป็นของที่สํงไปเป็นตัวอยํางหรือเพื่อการวิจัยโดยเฉพาะ
(๒) เป็นของผํานแดน
(๓) เป็นของที่นําเข๎ามาในราชอาณาจักร แล๎วสํงกลับออกไปให๎ผู๎สํงเข๎ามาภายในหนึ่งปีนับแตํ
วันที่สินค๎านั้นเข๎ามาในราชอาณาจักร
(๔) เป็นของที่สํงออกไปนอกราชอาณาจักร แล๎วสํงกลับคืนเข๎ามาให๎ผู๎สํงในราชอาณาจักร
ภายในหนึ่งปีนับแตํวันที่สํงสินค๎าออกไปนอกราชอาณาจักร
มาตรา ๗๑[๒๓๒] ในกรณีที่
(๑) บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลใด ไมํยื่นรายการซึ่งจําเป็นต๎องใช๎ในการคํานวณภาษีตาม
บทบัญญัติในสํวนนี้ หรือมิได๎ทําบัญชีหรือทําไมํครบตามที่กําหนดไว๎ในมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๖๘ ทวิ หรือไมํ
นําบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นมาให๎เจ๎าพนักงานประเมินทําการไตํสวนตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๓
เจ๎ าพนั กงานประเมินมีอํานาจประเมิน ภาษีในอัตราร๎อยละ ๕ ของยอดรายรับกํอนหักรายจํายใด ๆ หรือ
ยอดขายกํอนหักรายจํายใด ๆ ของรอบระยะเวลาบัญชีแล๎ว แตํอยํางใดจะมากกวํา ถ๎ายอดรายรับกํอนหั ก
รายจํายหรือยอดขายกํอนหักรายจํ ายดังกลํ าวไมํปรากฏ เจ๎าพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินโดยอาศัย
เทียบเคียงกับยอดในรอบระยะเวลาบัญชีกํอนนั้นขึ้นไป ถ๎ายอดในรอบระยะเวลาบัญชีกํอนนั้นขึ้นไปไมํปรากฏ
ให๎ประเมินได๎ตามที่เห็นสมควร
(๒) บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลใด มิได๎ลงรายการหรือลงรายการไมํครบถ๎วน หรือไมํตรง
ตามความจริงในบัญชีตามที่กําหนดไว๎ในมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๖๘ ทวิ เป็นเหตุให๎ไมํต๎องเสียภาษี หรือเสีย
ภาษีน๎อยลง เจ๎าพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษีที่ขาดตามอัตราภาษีในมาตรา ๖๗ และอาจสั่งให๎ผู๎ต๎อง
เสียภาษีเสียเงินเพิ่มขึ้นอีกสองเทําของจํานวนภาษีที่ขาดก็ได๎
(๓) บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลใด มิได๎ปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๗
เจ๎าพนักงานประเมินมีอํานาจสั่ งให๎บริษัทหรือห๎ างหุ๎นสํว นนิติบุคคลนั้นปฏิบั ติตามคําสั่งของอธิบดีให๎เสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตํวันได๎รับคําสั่งของเจ๎าพนักงานประเมิน หรือสั่งให๎จัดบุคคลมาปฏิบัติตามคําสั่งของ
อธิบดี ณ สํานักงานของเจ๎าพนักงานประเมินให๎เสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลําวแล๎วก็ได๎ ถ๎าบริษัทหรือห๎าง
หุ๎นสํวนนิติบุคคลดังกลําวไมํปฏิบัติต ามหรือปฏิบัติไมํครบถ๎วน เจ๎าพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษีใน
อัตราและตามวิธีการดังที่กลําวใน (๑)
บทบัญญัติมาตรานี้ไมํเป็นการเสื่อมสิทธิที่เจ๎าพนักงานประเมินจะประเมินให๎เสียภาษีตาม
บทบัญญัติในมาตราอื่น
การประเมินตามความในมาตรานี้ จะอุทธรณ์การประเมินก็ได๎
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลเลิกกัน ให๎ผู๎ชําระบัญชีและผู๎จัดการมี
หน๎าที่รํวมกันแจ๎งให๎เจ๎าพนักงานประเมินทราบการเลิกของบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลนั้นภายในสิบห๎าวัน
นับแตํวันที่เจ๎าพนักงานรับจดทะเบียนเลิก ถ๎าบุคคลดังกลําวแล๎วไมํปฏิบั ติตาม เจ๎าพนักงานประเมินอาจสั่งให๎
บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลนั้นเสียเงินภาษีเพิ่มขึ้นอีก ๑ เทําของจํานวนภาษีที่ต๎องเสีย เงินนี้ให๎ถือเป็นคํา
ภาษี
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ในกรณีที่บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลเลิกกันดังกลําวแล๎ว เพื่อประโยชน์ในการคํานวณ
ภาษี ให๎ถือวําวันที่เจ๎ าพนักงานรับจดทะเบียนเลิกเป็นวันสุดท๎ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให๎ผู๎ชําระบัญชีและ
ผู๎จัดการมีหน๎าที่และความรับผิดรํวมกันในการยื่นรายการและเสียภาษีตามแบบและภายในกําหนดเวลาที่
กําหนดไว๎ในมาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ โดยอนุโลม
ถ๎าผู๎ชําระบัญชีและผู๎จัดการไมํสามารถยื่นรายการและเสียภาษีภายในกําหนดเวลาตามความ
ในวรรคกํอนได๎ และได๎ยื่นคําร๎องตํออธิบดีภายในสามสิบวัน นับแตํวันที่เจ๎าพนักงานรับจดทะเบียนเลิก เมื่อ
อธิบดีพิจารณาเห็นสมควรจะสั่งให๎ขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได๎ เฉพาะกรณีที่มีการชําระบัญชี อธิบดีจะสั่งให๎
ขยายรอบระยะเวลาบัญชีออกไปอีกด๎วยก็ได๎
ในกรณีที่ห๎ างหุ๎น สํว นนิ ติบุคคลเลิกกันโดยไมํมีการชําระบัญชี ให๎ผู๎ จัดการห๎ างหุ๎นสํว นนิติ
บุคคลมีหน๎าที่และความรับผิดเชํนเดียวกับผู๎ชําระบัญชี รํวมกับผู๎เป็นหุ๎นสํวนซึ่งมีอํานาจจัดการตามที่บัญญัติไว๎
ในสามวรรคกํอน
มาตรา ๗๓ ในกรณีที่บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลควบเข๎ากันกับบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวน
นิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการคํานวณภาษี ให๎ถือวํา แตํละบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลซึ่งควบเข๎ากัน
นั้นได๎เลิกกัน และให๎บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลใหมํอันได๎ควบเข๎ากันมีหน๎าที่และความรับผิดในการยื่น
รายการและเสียภาษีแทนแตํละบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลซึ่งให๎ถือวําเลิกกันนั้น ในกรณีดังกลําวนี้ให๎นํา
บทบัญญัติมาตรา ๗๒ มาใช๎บังคับโดยอนุโลม และสําหรับกรณีบริษัทนิติบุคคล ให๎กรรมการของบริษัทนิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นใหมํมีหน๎าที่และความรับผิดเชํนเดียวกับผู๎ชําระบัญชีตามที่บัญญัติไว๎ในมาตรา ๗๒
มาตรา ๗๔[๒๓๓] ในกรณีที่บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลเลิกกันหรือควบเข๎ากันกับบริษัท
หรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลอื่น การคํานวณกําไรสุทธิเพื่อคํานวณภาษี ให๎เป็นไปตามวิธีการในมาตรา ๖๕ มาตรา
๖๕ ทวิ และมาตรา ๖๖ เว๎นแตํ
(๑)[๒๓๔] การตีราคาทรัพย์สิน
(ก) ในกรณีที่เลิกบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล ให๎ตีตามราคาตลาดในวันเลิก
(ข) ในกรณีที่บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลควบเข๎ากันให๎ตีตามราคาตลาดในวันที่
ควบเข๎ากัน แตํไมํให๎ถือวําราคาดังกลําวเป็นรายได๎หรือรายจํายในการคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของ
บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลเดิมอันได๎ควบเข๎ากันนั้น และให๎บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลใหมํอันได๎ควบ
เข๎ากันถือราคาของทรัพย์สินนั้นตามราคาที่ปรากฏในบัญชีของบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลเดิมในวันที่ควบ
เข๎ากัน เพื่อประโยชน์ในการคํานวณกําไรสุ ทธิห รือขาดทุนสุ ทธิจนกวําจะได๎มีการจําหนํายทรัพย์สิ นนั้ นไป
ทรัพย์สินรายการใดมีสิทธิหักคําสึกหรอและคําเสื่อมราคาก็ให๎หักคําสึกหรอและคําเสื่อมราคาในการคํานวณ
กําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลเดิมใช๎
อยูํเพียงเทําที่ระยะเวลาและมูลคําต๎นทุนที่เหลืออยูํสําหรับทรัพย์สินนั้นเทํานั้น และห๎ามมิให๎นําผลขาดทุนสุทธิ
ของบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลเดิมมาถือเป็นรายจํายในการคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ
(ค) ในกรณีที่มีการโอนกิจการระหวํางบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลด๎วยกันโดยที่
บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลผู๎โอนกิจการต๎องจดทะเบียนเลิกและมีการชําระบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีที่
โอนกิจการนั้น ให๎ตีตามราคาตลาดในวันที่จดทะเบียนเลิกและให๎นําความใน (ข) มาใช๎บังคับโดยอนุโลม
(๒) เงินสํารองหรือเงินกําไรยกมาจากรอบระยะเวลาบัญชีกํอน ๆ เฉพาะสํวนที่ยังมิได๎เสีย
ภาษีเงินได๎ ให๎นํามารวมคํานวณเป็นรายได๎ในรอบระยะเวลาบัญชีสุดท๎ายด๎วย
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(๓) ในกรณีที่บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลประกอบกิจการประกันภัย ให๎นําเงินสํารองซึ่ง
ได๎กันไว๎ในรอบระยะเวลาบัญชีกํอน ๆ ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๑) เฉพาะสํวนที่ยังมิได๎นํามาเป็นรายได๎ มารวม
คํานวณเป็นรายได๎ด๎วย
บทบัญญัติมาตรานี้มิให๎ใช๎บังคับแกํบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง
เฉพาะที่กระทํากิจการขนสํงผํานประเทศตําง ๆ
มาตรา ๗๕[๒๓๕] (ยกเลิก)
มาตรา ๗๖[๒๓๖] (ยกเลิก)
มาตรา ๗๖ ทวิ บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของตํางประเทศ มี
ลูกจ๎าง หรือผู๎ทําการแทน หรือผู๎ทําการติดตํอ ในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งเป็นเหตุให๎ได๎รับเงินได๎
หรือผลกําไรในประเทศไทย ให๎ถือวําบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลนั้นประกอบกิจการในประเทศไทย และ
ให๎ถือวําบุคคลผู๎เป็นลูกจ๎างหรือผู๎ทําการแทน หรือผู๎ทําการติดตํอเชํนวํานั้นไมํวําจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคล เป็นตัวแทนของบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของตํางประเทศ และให๎บุคคล
นั้นมีหน๎าที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษีตามบทบัญญัติในสํวนนี้ เฉพาะที่เกี่ยวกับเงินได๎หรือ
ผลกําไรที่กลําวแล๎ว
ในกรณีที่กลําวในวรรคแรก ถ๎าบุคคลผู๎มีหน๎าที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี
ไมํสามารถจะคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีตามบทบัญญัติในสํวนนี้ได๎ ให๎นําบทบัญญัติวําด๎วยการประเมินภาษี
ตามมาตรา ๗๑ (๑) มาใช๎บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีการประเมินตามความในมาตรานี้ จะอุทธรณ์การประเมินก็ได๎
มาตรา ๗๖ ตรี[๒๓๗] (ยกเลิก)
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บัญชีอัตราภาษีเงินได้
(๑)[๒๓๘] สําหรับบุคคลธรรมดา
เงินได๎สุทธิไมํเกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
เงินได๎สุทธิสํวนที่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
แตํไมํเกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท
เงินได๎สุทธิสํวนที่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
แตํไมํเกิน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เงินได๎สุทธิสํวนที่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แตํไมํเกิน
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เงินได๎สุทธิสํวนที่เกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
[๒๓๙]
(๒) สําหรับบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล
(ก) ภาษีจากกําไรสุทธิของบริษัท
หรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล
(ข) ภาษีตามมาตรา ๗๐ นอกจากที่
ระบุใน (ค)
(ค) ภาษีตามมาตรา ๗๐ เฉพาะกรณี
การจํายเงินได๎พึงประเมิน ตาม
มาตรา ๔๐(๔) (ข)
(ง) ภาษีตามมาตรา ๗๐ ทวิ
(จ) ภาษีจากรายได๎กํอนหักรายจํายใด ๆ
ของมูลนิธิ หรือสมาคมที่ประกอบ
กิจการซึ่งมีรายได๎อันมิใชํรายได๎
ตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๑๓)

ร๎อยละ ๕
ร๎อยละ ๑๐
ร๎อยละ ๒๐
ร๎อยละ ๓๐
ร๎อยละ ๓๗
ร๎อยละ ๓๐
ร๎อยละ ๑๕
ร๎อยละ ๑๐
ร๎อยละ ๑๐

ร๎อยละ ๑๐
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หมวด ๔
ภาษีมูลค่าเพิ่ม[๒๔๐]
ส่วน ๑
ข้อความทั่วไป[๒๔๑]
มาตรา ๗๗[๒๔๒] ภาษีมูลคําเพิ่มเป็นภาษีอากรประเมิน
มาตรา ๗๗/๑[๒๔๓] ในหมวดนี้ เว๎นแตํข๎อความจะแสดงให๎เห็นเป็นอยํางอื่น
(๑) “บุคคล” หมายความวํา บุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล หรือนิติบุคคล
(๒) “บุคคลธรรมดา” หมายความรวมถึง กองมรดก
(๓) “คณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล” หมายความวํา ห๎างหุ๎นสํวนสามัญ กองทุน หรือมูลนิธิที่มิใชํ
นิติบุคคล และให๎หมายความรวมถึงหนํวยงาน หรือกิจการของเอกชนที่กระทําโดยบุคคลธรรมดาตั้งแตํสองคน
ขึน้ ไปอันมิใชํนิติบุคคล
(๔) “นิติบุคคล” หมายความวํา บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล ตามมาตรา ๓๙ องค์การ
ของรัฐบาลตามมาตรา ๒ สหกรณ์ และองค์กรอื่นที่กฎหมายกําหนดให๎เป็นนิติบุคคล
(๕) “ผู๎ประกอบการ” หมายความวํา บุคคลซึ่งขายสินค๎าหรือให๎บริการในทางธุรกิจหรือ
วิชาชีพ ไมํวําการกระทําดังกลําวจะได๎รับประโยชน์ หรือได๎รับคําตอบแทนหรือไมํ และไมํวําจะได๎จดทะเบียน
ภาษีมูลคําเพิ่มแล๎วหรือไมํ
(๖) “ผู๎ ป ระกอบการจดทะเบี ย น” หมายความวํ า ผู๎ ป ระกอบการที่ ไ ด๎ จ ดทะเบี ย น
ภาษีมูลคําเพิ่ม ตามมาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๕/๑ หรือที่ได๎จดทะเบียนภาษีมูลคํ าเพิ่มชั่วคราวตามมาตรา
๘๕/๓
(๗) “ตัวแทน” หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งทําสัญญาหรือมีหน๎าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษา
สินค๎า หาลูกค๎า หรือทําการใด ๆ อันเกี่ยวกับการประกอบกิจการในราชอาณาจักรแทนผู๎ประกอบการที่อยูํนอก
ราชอาณาจักร
(๘) “ขาย” หมายความวํา จําหนําย จําย โอนสินค๎ า ไมํวําจะมีประโยชน์หรือคําตอบแทน
หรือไมํ และให๎หมายความรวมถึง
(ก) สัญญาให๎เชําซื้อสินค๎า สัญญาซื้อขายผํอนชําระที่กรรมสิทธิ์ในสินค๎ายังไมํโอนไปยังผู๎
ซื้อเมื่อได๎สํงมอบสินค๎าให๎ผู๎ซื้อแล๎ว หรือสัญญาจะขายสินค๎าที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
โดยอนุมัติรัฐมนตรี
(ข) สํงมอบสินค๎าให๎ตัวแทนเพื่อขาย
(ค) สํงสินค๎าออกนอกราชอาณาจักร
(ง) นําสินค๎าไปใช๎ไมํวําประการใด ๆ เว๎นแตํการนําสินค๎าไปใช๎เพื่อการประกอบกิจการ
ของตนเองโดยตรงตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
(จ) มีสินค๎าขาดจากรายงานสินค๎าและวัตถุดิบตามมาตรา ๘๗ (๓) หรือมาตรา ๘๗ วรรค
สอง
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(ฉ) มีสินค๎าคงเหลือและหรือทรัพย์สินที่ผู๎ประกอบการมีไว๎ในการประกอบกิจการ ณ วัน
เลิกประกอบกิจการ แตํไมํรวมถึงสินค๎าคงเหลือและหรือทรัพย์สินดังกลําวของผู๎ประกอบการซึ่งได๎ควบเข๎ากัน
หรือได๎โอนกิจการทั้งหมดให๎แกํกัน ทั้งนี้ ผู๎ประกอบการใหมํอันได๎ควบเข๎ากันหรือผู๎รับโอนกิจการต๎องอยูํใน
บังคับที่ต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๓
(ช) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๙) “สินค๎า” หมายความวํา ทรัพย์สินที่มีรูปรํางและไมํมีรูปรํางที่อาจมีราคาและถือเอาได๎ไมํ
วําจะมีไว๎เพื่อขาย เพือ่ ใช๎ หรือเพื่อการใด ๆ และให๎หมายความรวมถึงสิ่งของทุกชนิดที่นําเข๎า
(๑๐) “บริการ” หมายความวํา การกระทําใด ๆ อันอาจหาประโยชน์อันมีมูลคํา ซึ่งมิใชํเป็น
การขายสินค๎า และให๎หมายความรวมถึงการใช๎บริการของตนเองไมํวําประการใด ๆ แตํทั้งนี้ไมํรวมถึง
(ก) การใช๎บริการหรือการนําสินค๎าไปใช๎เพื่อประกอบกิจการของตนเองโดยตรงตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
(ข) การนําเงินไปหาประโยชน์โดยการฝากธนาคารหรือซื้อพันธบัตรหรือหลักทรัพย์
(ค) การกระทําตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
(๑๑) “ผู๎นําเข๎า” หมายความวํา ผู๎ประกอบการหรือบุคคลอื่นซึ่งนําเข๎า
(๑๒)[๒๔๔] “นําเข๎า” หมายความวํา นําสินค๎าเข๎ามาในราชอาณาจักร และให๎หมายความ
รวมถึงการนําสินค๎าที่ต๎องเสียอากรขาเข๎าหรือที่ได๎รับยกเว๎ นอากรขาเข๎าตามกฎหมายวําด๎วยศุลกากรออกจาก
เขตปลอดอากรโดยมิใชํเพื่อสํงออกด๎วย
(๑๓) “ผู๎สํงออก” หมายความวํา ผู๎ประกอบการซึ่งสํงออก
(๑๔) “สํงออก” หมายความวํา สํงสินค๎าออกนอกราชอาณาจักรเพื่อสํงไปตํางประเทศ และ
ให๎หมายความรวมถึง
(ก)[๒๔๕] การนําสินค๎าในราชอาณาจักรเข๎าไปในเขตปลอดอากรเฉพาะสินค๎าที่ต๎องเสีย
อากรขาออกหรือที่ได๎รับยกเว๎นอากรขาออกตามกฎหมายวําด๎วยศุลกากร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
(ข) การขายสินค๎าของคลังสินค๎าทัณฑ์บนประเภทร๎านค๎าปลอดอากรตามกฎหมายวํา
ด๎วยศุลกากรที่ขายให๎แกํผู๎ที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกําหนด
(๑๕) “ซือ้ ” หมายความวํา การรับโอนหรือรับมอบสินค๎าจากการขาย
(๑๖) “ราคา” หมายความวํา เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ อันอาจคิดคํานวณได๎เป็น
เงินซึ่งได๎มีการชําระหรือตกลงจะชําระเพื่อการซื้อขายสินค๎าหรือการให๎บริการ
(๑๗) “ภาษีขาย” หมายความวํา ภาษีมูลคําเพิ่มที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนได๎เรียกเก็บหรือ
พึงเรียกเก็บจากผู๎ซื้อสินค๎าหรือผู๎รับบริการตามมาตรา ๘๒/๔ วรรคหนึ่งและภาษีมูลคําเพิ่มที่ผู๎ประกอบการจด
ทะเบียน มีหน๎าที่เสียในกรณีที่เป็นการขายสินค๎าตาม (ง) (จ) (ฉ) หรือ (ช) ของ (๘) หรือในกรณีที่เป็นการ
ให๎บริการตาม (๑๐) แตํไมํรวมถึงภาษีที่ต๎องเสียตามมาตรา ๘๒/๑๖
(๑๘) “ภาษี ซื้ อ ”
หมายความวํ า ภาษี มู ล คํ า เพิ่ ม ที่ ผู๎ ป ระกอบการจดทะเบี ย น ถู ก
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนอื่นเรียกเก็บตามมาตรา ๘๒/๔ วรรคสี่ และให๎หมายความรวมถึง
(ก) ภาษีมูลคําเพิ่มที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนได๎เสียเมื่อนําเข๎าสินค๎า
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(ข) ภาษีมูลคําเพิ่มที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนได๎เสียเนื่องจากได๎รับโอนสิ นค๎านําเข๎าที่
จําแนกประเภทไว๎ในภาควําด๎วยของที่ได๎รับยกเว๎นอากรตามกฎหมายวําด๎วยพิกัดอัตราศุลกากรตามมาตรา
๘๒/๑๕
(ค) ภาษีมูลคําเพิ่มที่ได๎นําสํงตามมาตรา ๘๓/๕ มาตรา ๘๓/๖ และมาตรา ๘๓/๗
(๑๙) “ภาษีสรรพสามิต ” หมายความรวมถึง ภาษีสุรา คําแสตมป์ยาสูบ คําธรรมเนียม
ประทับตราไพํ และภาษีหรือคําธรรมเนียมอื่นในลักษณะทํานองเดียวกันตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
(๒๐) “สถานประกอบการ” หมายความวํา สถานที่ซึ่งผู๎ประกอบการใช๎ประกอบกิจการเป็น
ประจํา และให๎หมายความรวมถึงสถานที่ซึ่งใช๎เป็นที่ผลิตหรือเก็บสินค๎าเป็นประจําด๎วย
ในกรณีผู๎ประกอบการไมํมีสถานประกอบการตามวรรคหนึ่ง ให๎ถือวําที่อยูํอาศัยของ
ผู๎ประกอบการนั้นเป็นสถานประกอบการ ถ๎าผู๎ประกอบการมีที่อยูํอาศัยหลายแหํงให๎ผู๎ประกอบการเลือกเอาที่
อยูํอาศัยแหํงหนึ่งเป็นสถานประกอบการ
(๒๑)[๒๔๖] “เขตปลอดอากร” หมายความวํา เขตปลอดอากรตามกฎหมายวําด๎วยศุลกากร
เขตอุตสาหกรรมสํงออกตามกฎหมายวําด๎วยการนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย และเขตที่มีกฎหมาย
กําหนดให๎ยกเว๎นอากรขาเข๎า
(๒๒) “ใบกํากับภาษี ” หมายความรวมถึง ใบกํากั บภาษีอยํางยํอ ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ที่ สํ ว นราชการออกให๎ ใ นการขายทอดตลาดหรื อ ขายโดยวิ ธี อื่ น ตามมาตรา ๘๓/๕ และ
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ของกรมสรรพากร ของกรมศุ ล กากร หรื อ ของกรมสรรพสามิ ต ทั้ ง นี้ เฉพาะสํ ว นที่ เ ป็ น
ภาษีมูลคําเพิ่ม
(๒๓) “เดือนภาษี” หมายความวําเดือนประดิทิน เว๎นแตํ
(ก) ในกรณีที่ผู๎ประกอบการเริ่มประกอบกิจการที่ต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่มหรือได๎จด
ทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มในเดือนภาษีใด ให๎เริ่มนับเดือนภาษีแรก ตั้งแตํวันเริ่มประกอบกิจการหรือวันที่ได๎จด
ทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๑/๓ ถึงวันสิ้นเดือนภาษีนั้น แล๎วแตํกรณี
(ข) ในกรณีที่ผู๎ป ระกอบการจดทะเบียนได๎รับอนุมัติให๎ถอนทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม
หรือเลิกประกอบกิจการที่ต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่ม หรือตายและผู๎จัดการมรดกหรือทายาทมิได๎ยื่นขอโอนกิจการ
หรือถูกอธิบดีสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มในเดือนภาษีใด ให๎เ ดือนภาษีสุดท๎ายสิ้นสุดลงในวันที่
อธิบดีสั่งขีดชื่อผู๎ประกอบการจดทะเบียนนั้นออกจากทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๕/๑๙
(ค) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดง
รายการภาษีและชําระภาษีตามชํวงเวลาภาษีตามมาตรา ๘๓/๑
มาตรา ๗๗/๒[๒๔๗] การกระทํากิจการดังตํอไปนี้ในราชอาณาจักร ให๎อยูํในบังคับต๎องเสีย
ภาษีมูลคําเพิ่ม ตามบทบัญญัติในหมวดนี้
(๑) การขายสินค๎าหรือการให๎บริการโดยผู๎ประกอบการ
(๒) การนําเข๎าสินค๎าโดยผู๎นําเข๎า
การให๎บริการในราชอาณาจักรให๎หมายถึง บริการที่ทําในราชอาณาจักร โดยไมํคํานึงวําการ
ใช๎บริการนั้นจะอยูํในตํางประเทศหรือในราชอาณาจักร
การให๎ บริการที่ทําในตํางประเทศและได๎มีการใช๎บริการนั้นในราชอาณาจักรให๎ถือวําการ
ให๎บริการนั้นเป็นการให๎บริการในราชอาณาจักร
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มาตรา ๗๗/๓[๒๔๘] นอกจากกรณีตามมาตรา ๙๑/๔ กิจการใดที่อยูํในบังคับต๎องเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๒ หรือได๎รับยกเว๎นภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๓ ยํอมไมํอยูํในบังคับต๎อง
เสียภาษีมูลคําเพิ่มตามหมวด ๔ นี้
มาตรา ๗๗/๔ [๒๔๙] เพื่อ ประโยชน์ในการตรวจสอบการจัด เก็บ ภาษี มูล คํ าเพิ่ มให๎ บุคคล
ดังตํอไปนี้ ที่ได๎ทําสัญญาซื้อขายสินค๎าหรือสัญญาให๎บริการกับผู๎ประกอบการมีหน๎าที่ต๎องจัดสํงสําเนาสัญญา
หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข๎องตามที่กําหนดไว๎ไปให๎เจ๎าพนักงานสรรพากร ณ ที่วําการอําเภอท๎องที่ที่บุคคลนั้นมี
ภูมิลําเนาภายในวันที่สิบห๎าของเดือนถัดจากเดือนที่ได๎ทําสัญญาดังกลําว
(๑) กระทรวง ทบวง กรม หรือราชการสํ วนท๎องถิ่น ให๎ จัดสํ งสํ าเนาสั ญญาตามประเภท
ลักษณะ และมูลคําของสัญญาตามที่อธิบดีกําหนด
(๒) บุคคลอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ให๎จัดสํงสําเนาสัญญาหรือเอกสารอื่นที่
เกี่ย วข๎อง ทั้งนี้ ตามประเภท ลั กษณะ และมู ลคําของสั ญญาหรือเอกสาร ตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติ
รัฐมนตรี
มูลคําของสัญญาตาม (๑) และ (๒) จะต๎องกําหนดไมํน๎อยกวํา ๕๐๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๗๗/๕[๒๕๐] ในกรณีที่มีปัญหาวํากิจการใดเป็นการขายสินค๎าหรือการให๎บริการ ให๎
อธิบดีมีอํานาจวินิจฉัย และคําวินิจฉัยของอธิบดีให๎ถือเป็นที่สุด
ส่วน ๒
ความรับผิดในการเสียภาษี[๒๕๑]
มาตรา ๗๘[๒๕๒] ภายใต๎บังคับมาตรา ๗๘/๓ ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคําเพิ่มที่เกิดจาก
การขายสินค๎า ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังตํอไปนี้
(๑) การขายสินค๎านอกจากที่อยูํในบังคับตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ให๎ความรับผิดทั้งหมด
เกิดขึ้นเมื่อสํงมอบสินค๎า เว๎นแตํกรณีที่ได๎มีการกระทําดังตํอไปนี้เกิดขึ้นกํอนสํงมอบสินค๎า ก็ให๎ถือวําความรับ
ผิดเกิดขึ้นเมื่อได๎มีการกระทํานั้น ๆ ด๎วย
(ก) โอนกรรมสิทธิ์สินค๎า
(ข) ได๎รับชําระราคาสินค๎า หรือ
(ค) ได๎ออกใบกํากับภาษี
ทั้งนี้ โดยให๎ความรับผิดเกิดขึ้นตามสํวนของการกระทํานั้น ๆ แล๎วแตํกรณี
(๒) การขายสินค๎าตามสัญญาให๎เชําซื้อหรือสัญญาซื้อขายผํอนชําระที่กรรมสิทธิ์ในสินค๎ายังไมํ
โอนไปยังผู๎ซื้อเมื่อได๎สํงมอบ ให๎ความรับผิดเกิด ขึ้นเมื่อถึงกําหนดชําระราคาตามงวดที่ถึงกําหนดชําระราคาแตํ
ละงวด เว๎นแตํกรณีที่ได๎มีการกระทําดังตํอไปนี้เกิดขึ้นกํอนถึงกําหนดชําระราคาแตํละงวด ก็ให๎ถือวําความรับ
ผิดเกิดขึ้นเมื่อได๎มีการกระทํานั้น ๆ ด๎วย
(ก) ได๎รับชําระราคาสินค๎า หรือ
(ข) ได๎ออกใบกํากับภาษี
ทั้งนี้ โดยให๎ความรับผิดเกิดขึ้นตามสํวนของการกระทํานั้น ๆ แล๎วแตํกรณี
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(๓) การขายสิน ค๎าโดยมีการตั้งตัวแทนเพื่อขายและได๎สํ งมอบสินค๎าให๎ตัว แทนแล๎ว ทั้งนี้
เฉพาะสัญญาการตั้งตัวแทนเพื่อขายตามประเภทของสินค๎าและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ให๎ความรับผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อตัวแทนได๎สํงมอบสินค๎าให๎ผู๎ซื้อ เว๎นแตํกรณี
ที่ได๎มีการกระทําดังตํอไปนี้เกิดขึ้นกํอนการสํ งมอบสินค๎าให๎ผู๎ซื้อ ก็ให๎ ถือวําความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได๎มีการ
กระทํานั้น ๆ ด๎วย
(ก) ตัวแทนได๎โอนกรรมสิทธิ์สินค๎าให๎ผู๎ซื้อ
(ข) ตัวแทนได๎รับชําระราคาสินค๎า
(ค) ตัวแทนได๎ออกใบกํากับภาษี หรือ
(ง) ได๎มีการนําสินค๎าไปใช๎ไมํวําโดยตัวแทนหรือบุคคลอื่น
ทั้งนี้ โดยให๎ความรับผิดเกิดขึ้นตามสํวนของการกระทํานั้น ๆ แล๎วแตํกรณี
(๔) การขายสินค๎าโดยสํงออก ให๎ความรับผิดเกิดขึ้นดังตํอไปนี้
(ก) การสํงออกนอกจากที่ระบุใน (ข) หรือ (ค) ให๎ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อชําระอากรขา
ออก วางหลักประกันอากรขาออก หรือจัดให๎มีผู๎ค้ําประกันอากรขาออกเว๎นแตํในกรณีที่ไมํต๎องเสียอากรขาออก
หรือได๎รับยกเว๎นอากรขาออกแล๎วแตํกรณี ก็ให๎ถือวําความรับผิดเกิดขึ้นในวันที่มีการออกใบขนสินค๎าขาออก
ตามกฎหมายวําด๎วยศุลกากร
(ข)[๒๕๓] การสํงออกในกรณีที่นําสินค๎าเข๎าไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา ๗๗/๑ (๑๔)
(ก) ให๎ความรับผิดเกิดขึ้นในวันที่นําสินค๎าในราชอาณาจักรเข๎าไปในเขตดังกลําว
(ค) การสํงออกซึ่งสินค๎าที่อยูํในคลังสินค๎าทัณฑ์บนตามกฎหมายวําด๎วยศุลกากร ให๎ความ
รับผิดเกิดขึ้นพร๎อมกับความรับผิดตามกฎหมายวําด๎วยศุลกากร
(๕) การขายสิ นค๎าที่ได๎เสียภาษีมูลคําเพิ่มในอัตราร๎อยละ ๐ ตามมาตรา ๘๐/๑ (๕) และ
ภายหลังได๎มีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค๎าอันทําให๎ผู๎รับโอนสินค๎ามีหน๎าที่ต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๒/
๑ (๒) ให๎ความรับผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อโอนกรรมสิทธิ์สินค๎า
เพื่ อ เป็ น การบรรเทาภาระในการยื่ น แบบแสดงรายการภาษี แ ละการชํ า ระภาษี ข อง
ผู๎ประกอบการจดทะเบีย นสํ าหรับ การขายสินค๎าแกํกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการสํว นท๎องถิ่น ทั้งนี้
เฉพาะการขายสินค๎าตามสัญญาและมีการชําระราคาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง ให๎อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดความรับผิดตาม (๑) (๒) และ (๓) เกิดขึ้นเป็นอยําง
อื่นได๎
มาตรา ๗๘/๑[๒๕๔] ภายใต๎บังคับมาตรา ๗๘/๓ ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคําเพิ่มที่เกิด
จากการให๎บริการ ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังตํอไปนี้
(๑) การให๎บริการนอกจากที่อยูํในบังคับตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ให๎ความรับผิดทั้งหมดเกิดขึ้น
เมื่อได๎รับชําระราคาคําบริการ เว๎นแตํกรณีที่ได๎มีการกระทําดังตํอไปนี้เกิดขึ้นกํอนได๎รับชําระราคาคําบริการ ก็
ให๎ถือวําความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได๎มีการกระทํานั้น ๆ ด๎วย
(ก) ได๎ออกใบกํากับภาษี หรือ
(ข) ได๎ใช๎บริการไมํวําโดยตนเองหรือบุคคลอื่น
ทั้งนี้ โดยให๎ความรับผิดเกิดขึ้นตามสํวนของการกระทํานั้น ๆ แล๎วแตํกรณี
(๒) การให๎บริการตามสัญญาที่กําหนดคําตอบแทนตามสํวนของบริการที่ทําให๎ความรับผิด
ตามสํวนของบริการเกิดขึ้นเมื่อได๎รับชําระราคาคําบริการตามสํวนของบริการที่สิ้นสุดลง เว๎น แตํกรณีที่ได๎มีการ
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กระทําดังตํอไปนี้เกิดขึ้นกํอนได๎รับชําระราคาคําบริการตามสํวนของบริการที่สิ้นสุดลง ก็ให๎ถือวําความรับผิด
เกิดขึ้นเมื่อได๎มีการกระทํานั้น ๆ ด๎วย
(ก) ได๎ออกใบกํากับภาษี หรือ
(ข) ได๎ใช๎บริการไมํวําโดยตนเองหรือบุคคลอื่น
ทั้งนี้ โดยให๎ความรับผิดเกิดขึ้นตามสํวนของการกระทํานั้น ๆ แล๎วแตํกรณี
(๓) การให๎บริการที่ทําในตํางประเทศและได๎มีการใช๎บริการนั้นในราชอาณาจักรให๎ความรับ
ผิดทั้งหมดหรือบางสํวนเกิดขึ้นเมื่อได๎มีการชําระราคาคําบริการทั้งหมดหรือบางสํวน แล๎วแตํกรณี
(๔) การให๎บริการที่เสียภาษีมูลคําเพิ่มในอัตราร๎อยละ ๐ ตามมาตรา ๘๐/๑ (๕) และภายหลัง
ได๎มีการโอนสิทธิในบริการอันทําให๎ผู๎รับโอนสิทธิในบริการมีหน๎าที่ต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๑ (๒)
ให๎ความรับผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อได๎รับชําระราคาคําบริการ
เพื่อเป็นการบรรเทาภาระในการยื่นแบบแสดงรายการและการชําระภาษี ของผู๎ประกอบการ
จดทะเบียนสําหรับการให๎บริการแกํกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการสํวนท๎องถิ่น ทั้งนี้ เฉพาะการให๎บริการ
ตามสั ญ ญาและมี ก ารชํ า ระราคาคํ า บริ ก ารที่ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดโดย
กฎกระทรวง ให๎อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดความรับผิดตาม (๑) และ (๒) เกิดขึ้นเป็นอยํางอื่นได๎
มาตรา ๗๘/๒[๒๕๕] ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคําเพิ่มที่เกิดจากการนําเข๎าให๎เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังตํอไปนี้
(๑) การนําเข๎านอกจากที่อยูํในบังคับตาม (๒) (๓) และ (๔) ให๎ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อชําระ
อากรขาเข๎า วางหลักประกันอากรขาเข๎า หรือจัดให๎มีผู๎ค้ําประกันอากรขาเข๎า เว๎นแตํกรณีที่ไมํต๎องเสียอากรขา
เข๎าหรือได๎รับยกเว๎นอากรขาเข๎าก็ให๎ถือวําความรับผิดเกิดขึ้นในวันที่มีการออกใบขนสินค๎าตามกฎหมายวําด๎วย
ศุลกากร
(๒)[๒๕๖] การนําเข๎ากรณีนําสินค๎าในราชอาณาจักรเข๎าไปในเขตปลอดอากรแล๎วนําสินค๎าออก
จากเขตดังกลําวโดยมิใชํเพื่อสํงออกตามที่กํา หนดไว๎ในมาตรา ๗๗/๑ (๑๒) ให๎ความรับผิดเกิดขึ้นในวันที่นํา
สินค๎านั้น ออกจากเขตดังกลําวโดยมิใชํเพื่อสํงออก
(๓) การนําเข๎ากรณีของตกค๎างตามกฎหมายวําด๎วยศุลกากร ให๎ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อทาง
ราชการได๎ขายทอดตลอดหรือขายโดยวิธีอื่น เพื่อนําเงินมาชําระคําภาษี คําเก็บรัก ษา คําย๎ายขน หรือคําภาระ
ติดพันตามวิธีการตามที่กําหนดในกฎหมายวําด๎วยศุลกากร
(๔) การนําเข๎าสินค๎าที่จําแนกประเภทไว๎ในภาควําด๎วยของที่ได๎รับยกเว๎นอากรตามกฎหมาย
วําด๎วยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งได๎รับยกเว๎นภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๑ (๒) (ค) ถ๎าภายหลังสินค๎านั้นต๎องเสี ย
อากรตามกฎหมายวําด๎วยพิกัดอัตราศุลกากร อันทําให๎ผู๎ที่มีความรับผิดตามกฎหมายดังกลําวหรือผู๎รับโอน
สินค๎ามีหน๎าที่ต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๑ (๓) ให๎ความรับผิดเกิดขึ้นพร๎อมกับความรับผิดตาม
กฎหมายวําด๎วยพิกัดอัตราศุลกากร
มาตรา ๗๘/๓[๒๕๗] ให๎ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคําเพิ่มสําหรับการขายสินค๎าหรือการ
ให๎บริการในกรณีดังตํอไปนี้ เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๑) การขายสินค๎าที่ไมํมีรูปรําง เชํน สิทธิในสิ ทธิบัตร กู๏ดวิลล์ การขายกระแสไฟฟ้า การขาย
สินค๎าที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน หรือการขายสินค๎าบางชนิดที่ตามลักษณะของสินค๎าไมํอาจกําหนดได๎แนํนอน
วํามีการสํงมอบเมื่อใด
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(๒) การขายสินค๎าหรือการให๎บริการด๎วยเครื่องอัตโนมัติโดยวิธีการชําระราคาด๎วยการหยอด
เงิน ใช๎เหรียญหรือบัตร หรือในลักษณะทํานองเดียวกัน
(๓) การขายสิ น ค๎ าหรื อการให๎ บ ริ การโดยการชํ า ระราคาด๎ ว ยการใช๎บั ต รเครดิ ต หรือ ใน
ลักษณะทํานองเดียวกัน
(๔) การขายสินค๎าตามสัญญาจะขายสินค๎าตามมาตรา ๗๗/๑ (๘) (ก)
(๕) การขายสินค๎าตามมาตรา ๗๗/๑ (๘) (ง) (จ) (ฉ) หรือ (ช)
กฎกระทรวงดังกลําวจะกําหนดให๎ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคําเพิ่มเกิดขึ้นแตกตํางกัน
ตามประเภทของสินค๎าหรือประเภทของการให๎บริการก็ได๎
ส่วน ๓
ฐานภาษี[๒๕๘]
มาตรา ๗๙ [๒๕๙] ภายใต๎ บั ง คั บ มาตรา ๗๙/๑ ฐานภาษี สํ า หรั บ การขายสิ น ค๎ า หรื อ การ
ให๎บริการ ได๎แกํมูลคําทั้งหมดที่ผู๎ประกอบการได๎รับหรือพึงได๎รับจากการขายสินค๎ าหรือการให๎บริการ รวมทั้ง
ภาษีสรรพสามิตตามที่กําหนดในมาตรา ๗๗/๑ (๑๙) ถ๎ามี ด๎วย
มูลคําของฐานภาษีให๎หมายความถึง เงิน ทรัพย์สิน คําตอบแทน คําบริการหรือประโยชน์ใด
ๆ ซึ่งอาจคิดคํานวณได๎เป็นเงิน
มูลคําของฐานภาษีไมํให๎รวมถึง
(๑) สํ วนลดหรือคําลดหยํ อน ที่ผู๎ ประกอบการจดทะเบียนได๎ล ดให๎ในขณะขายสิ นค๎าหรือ
ให๎บริการและได๎หักสํวนลดหรือคําลดหยํอนดังกลําวออกจากราคาสินค๎าหรือราคาคําบริการ โดยได๎แสดงให๎
เห็นไว๎ชัดแจ๎งวําได๎มีการหักสํวนลดหรือคําลดหยํอนไว๎ในใบกํากับภาษีในแตํละครั้งที่ออกแล๎ว ทั้งนี้ เว๎นแตํ
สํวนลดหรือคําลดหยํอนในการขายสินค๎าหรือให๎บริการของผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิออกใบกํากับ
ภาษีอยํ างยํอตามมาตรา ๘๖/๖ หรือมาตรา ๘๖/๗ ผู๎ประกอบการจดทะเบียนจะไมํแสดงสํ วนลดหรือคํา
ลดหยํอนดังกลําวให๎เห็นชัดแจ๎งไว๎ในใบกํากับภาษีอยํางยํอก็ได๎
(๒) คําชดเชยหรือเงินอุดหนุนตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
(๓) ภาษีขาย
(๔) คําตอบแทนที่มีลักษณะ และเงื่อนไขตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา ๗๙/๑[๒๖๐] ฐานภาษีสําหรับการขายสินค๎าหรือการให๎บริการในกิจการเฉพาะอยําง
ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังตํอไปนี้
(๑) ฐานภาษีสําหรับการขายสินค๎าโดยการสํงออก ได๎แกํมูลคําของสินค๎าสํงออกโดยให๎ใช๎
ราคา เอฟ.โอ.บี . ของสิ นค๎าบวกด๎ว ยภาษีส รรพสามิตตามที่กําหนดในมาตรา ๗๗/๑ (๑๙) และภาษีและ
คําธรรมเนียมอื่นตามที่จะได๎กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แตํทั้งนี้ไมํให๎รวมอากรขาออก
ราคา เอฟ.โอ.บี. ได๎แกํราคาสินค๎า ณ ดํานศุลกากรสํงออกโดยไมํรวมคําประกันภัยและคํา
ขนสํงจากดํานศุลกากรสํงออกไปตํางประเทศ
(๒) ฐานภาษีสําหรับการให๎บริการขนสํงระหวํางประเทศ
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(ก) ในกรณีรับขนคนโดยสาร ได๎แกํ มูลคําของคําโดยสาร คําธรรมเนียม และประโยชน์
อื่นใดที่เรียกเก็บในราชอาณาจักรกํอนหักรายจํายใด ๆ เนื่องในการรับขนคนโดยสารนั้น
(ข) ในกรณีรับขนสินค๎า ได๎แกํ มูลคําของคําระวาง คําธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่
เรี ย กเก็ บ ไมํ วํ า ในหรื อ นอกราชอาณาจั ก รกํ อ นหั ก รายจํ า ยใด ๆ เนื่ อ งในการรั บ ขนสิ น ค๎ า นั้ น ออกนอก
ราชอาณาจักร
(๓) ฐานภาษีสํ าหรั บ การขายสิ นค๎า หรือการให๎ บริการในกิจการเฉพาะอยํางประเภทอื่ น
นอกจาก (๑) หรือ (๒) ให๎เป็นไปตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๗๙/๒[๒๖๑] ฐานภาษีสําหรับการนําเข๎าสินค๎า ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังตํอไปนี้
(๑) ฐานภาษีสําหรับการนําเข๎าสินค๎าทุกประเภท ได๎แกํมูลคําของสินค๎านําเข๎า โดยให๎ใช๎ราคา
ซี.ไอ.เอฟ. ของสินค๎า บวกด๎วยอากรขาเข๎า ภาษีสรรพสามิตตามที่กําหนดในมาตรา ๗๗/๑ (๑๙) คําธรรมเนียม
พิเศษตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการลงทุนและภาษีและคําธรรมเนียมอื่นตามที่จะได๎กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา
การนําเข๎าสินค๎าที่ผู๎นําเข๎าได๎รับยกเว๎นหรือลดหยํอนอากรขาเข๎าตามกฎหมายวําด๎วยการ
สํงเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น ให๎นําอากรขาเข๎าซึ่งได๎รับยกเว๎นหรือลดหยํอนดังกลําว มารวมเป็น
มูลคําของฐานภาษี
ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ได๎แกํราคาสินค๎าบวกด๎วยคําประกันภัยและคําขนสํงถึงดํานศุลกากรที่นํา
สินค๎านั้นเข๎าในราชอาณาจักร เว๎นแตํ
(ก) ในกรณีที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศให๎ราคาในท๎องตลาดสําหรับของประเภทใด
ประเภทหนึ่งที่ต๎องเสียอากรตามราคาเป็นรายเฉลี่ยตามกฎหมายวําด๎วยพิกัดอัตราศุลกากร ให๎ถือราคานั้นเป็น
ราคาสินค๎าในการคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ.
(ข) ในกรณีที่เจ๎าพนักงานศุลกากรได๎ทําการประเมินราคาเพื่อเสียอากรขาเข๎าใหมํตาม
กฎหมายวําด๎วยศุลกากร ให๎ถือราคานั้นเป็นราคาสินค๎าในการคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ.
(๒) ฐานภาษีสําหรับการนําเข๎าสินค๎าที่จําแนกประเภทไว๎ในภาควําด๎วยของที่ได๎รับยกเว๎น
อากรตามกฎหมายวําด๎ว ยพิกัดอัตราศุล กากร ซึ่งได๎รั บยกเว๎นภาษีมูล คําเพิ่มตามมาตรา ๘๑ (๒) (ค) ถ๎ า
ภายหลังสินค๎านั้นต๎องเสียอากรตามกฎหมายวําด๎วยพิกัดอัตราศุลกากรอันทําให๎ผู๎ที่มีความรับผิดตามกฎหมาย
ดังกลําวหรือผู๎รับโอนสินค๎ามีหน๎าที่ต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๑ (๓) ฐานภาษีสําหรับสินค๎านั้น
ได๎แกํมูลคําตามสภาพหรือปริมาณของสินค๎าที่เป็นอยูํในวันที่ความรับผิดเกิดขึ้นตามมาตรา ๗๘/๒ (๔)
มาตรา ๗๙/๓[๒๖๒] การคํานวณมูลคําของฐานภาษีสําหรับการขายสินค๎าหรือการให๎บริการ
ตามมาตรา ๗๙ ให๎ ถื อ มูล คํ า ของฐานภาษี เ มื่ อ ความรั บ ผิ ด ในการเสี ย ภาษี มู ล คํ าเพิ่ ม เกิ ดขึ้ น เว๎น แตํ ก รณี
ดังตํอไปนี้
(๑) การขายสินค๎าหรือการให๎บริการโดยไมํมีคําตอบแทนหรือมีคําตอบแทนต่ํากวําราคาตลาด
โดยไมํมีเหตุอันสมควร มูลคําของฐานภาษีให๎ถือราคาตลาดของสินค๎าหรือการให๎บริการในวันที่ความรับผิด
เกิดขึ้น
(๒) การขายสินค๎าหรือการให๎บริการในกรณีที่ผู๎ประกอบการนําสินค๎าไปใช๎หรือได๎ใช๎บริการไมํ
วําโดยตนเองหรือบุคคลอื่น โดยมิใชํเพื่อการประกอบกิจการโดยตรงตามมาตรา ๗๗/๑ (๘) (ง) หรือ (๑๐)
มูลคําของฐานภาษีให๎ถือตามราคาตลาดของสินค๎าหรือบริการในวันที่ความรับผิดเกิดขึ้น
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(๓) การขายสินค๎าตามมาตรา ๗๗/๑ (๘) (จ) ที่เกิดจากสินค๎าขาดจากรายงานสินค๎าและ
วัตถุดิบตามมาตรา ๘๗ (๓) หรือมาตรา ๘๗ วรรคสอง มูลคําของฐานภาษีให๎ถือตามราคาตลาดของสินค๎าใน
วันที่ความรับผิดเกิดขึ้น
(๔) การขายสิ นค๎าที่ได๎เสียภาษีมูลคําเพิ่มในอัตราร๎อยละ ๐ ตามมาตรา ๘๐/๑ (๕) และ
ภายหลังได๎มีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค๎าอันทําให๎ผู๎รับโอนสินค๎ามีหน๎าที่ต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๒/
๑ (๒) มูลคําฐานภาษีให๎ถือราคาตลาดตามสภาพหรือปริมาณของสินค๎าที่เป็นอยูํในวันที่ความรับผิดเกิดขึ้น
(๕) การขายสินค๎าในกรณีผู๎ประกอบการมีสินค๎าคงเหลือและหรือมีทรัพย์สินที่ผู๎ประกอบการ
มีไว๎ในการประกอบกิจการ ณ วันเลิ กประกอบกิจการ มูล คําของฐานภาษีให๎ ถือตามราคาตลาดในวันเลิ ก
ประกอบกิจการ
ราคาตลาดตามมาตรานี้ ให๎ถือราคาเฉลี่ยของราคาตลาดที่ซื้อขายกันตามความเป็นจริงทั่วไป
ในวันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคําเพิ่มเกิดขึ้น ทั้งนี้ ตามที่ได๎มีการตรวจสอบราคาตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดี
กําหนด และในกรณีที่ไมํอาจทราบราคาตลาดได๎แนํนอนให๎อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศใช๎เกณฑ์
คํานวณเพื่อให๎ได๎มาซึ่งราคาตลาดได๎
มาตรา ๗๙/๔[๒๖๓] ในกรณีที่มูลคําของฐานภาษีที่ได๎รับหรือพึงได๎รับจากการขายสินค๎า การ
ให๎บริการ หรือการนําเข๎าเป็นเงินตราตํางประเทศ ให๎คํานวณเงินตราตํางประเทศนั้นเป็นเงินตราไทยตาม
หลักเกณฑ์ดังตํอไปนี้
(๑) ในกรณีได๎รับเงินตราตํางประเทศจากการขายสินค๎าหรือการให๎บริการและได๎มีการขาย
เงินตราตํางประเทศที่ได๎รับชําระนั้นเป็นเงินตราไทยในเดือนที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคําเพิ่มเกิดขึ้น ให๎
ถือเงินตราไทยจากการขายนั้นเป็นมูลคําของฐานภาษีที่ได๎รับหรือพึงได๎รับจากการขายสินค๎าหรือการให๎บริการ
แล๎วแตํกรณี เว๎นแตํมิได๎มีการขายเงินตราตํางประเทศในเดือนที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคําเพิ่มเกิดขึ้น ให๎
ถือตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อ ซึ่งธนาคารแหํงประเทศไทยได๎คํานวณไว๎ในวันทําการสุดท๎ายของ
เดือนที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคําเพิ่มเกิดขึ้น
(๒) ในกรณี นํ า เข๎ า สิ น ค๎ า ให๎ คํ า นวณราคา ซี . ไอ.เอฟ. ของสิ น ค๎ า นํ า เข๎ า ที่ เ ป็ น เงิ น ตรา
ตํางประเทศเป็นเงินตราไทยตามอัตราที่กรมศุลกากรใช๎คํานวณเพื่อเรียกเก็บอากรขาเข๎าตามกฎหมายวําด๎วย
ศุลกากร
มาตรา ๗๙/๕[๒๖๔] ฐานภาษีสําหรับการนําเข๎าและการขายซึ่ งยาสูบตามประเภทและชนิดที่
อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังตํอไปนี้
(๑) สําหรับการนําเข๎า ให๎เป็นไปตามมาตรา ๗๙/๒
(๒) สําหรับการขาย ได๎แกํมูลคําของยาสูบที่ได๎มาจากการหักจํานวนภาษีมูลคําเพิ่มออกจาก
จํานวนเต็มของราคาขายปลีกของยาสูบ โดยให๎คํานวณจํานวนภาษีมูลคําเพิ่มตามอัตราภาษีมูลคําเพิ่มที่รวมอยูํ
ในจํานวนเต็มของราคาขายปลีก
มาตรา ๗๙/๖[๒๖๕] ฐานภาษีสําหรับการนําเข๎าและการขายซึ่งน้ํามันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ํามัน
ตามความหมายที่กําหนดไว๎ในมาตรานี้ ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังตํอไปนี้
(๑) สําหรับการนําเข๎า ให๎เป็นไปตามมาตรา ๗๙/๒
(๒) สําหรับการขาย
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา

ห น้ า | ๕๒
(ก) กรณีน้ํามันดิบให๎เป็นไปตามมาตรา ๗๙
(ข) กรณีผลิตภัณฑ์น้ํามันแตํละชนิด ได๎แกํ มูลคําของผลิตภัณฑ์น้ํามันชนิดนั้นที่ได๎มาจาก
การหั กจํานวนภาษีมูล คําเพิ่มออกจากจํานวนเต็มของราคาขายปลี กของผลิ ตภัณฑ์น้ํามันดังกลําว โดยให๎
คํานวณจํานวนภาษีมูลคําเพิ่มตามอัตราภาษีมูลคําเพิ่มที่รวมอยูํในจํานวนเต็มของราคาขายปลีก
ราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์น้ํามันแตํละชนิดตามวรรคหนึ่ง ให๎คํานวณตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการทีก่ ําหนดโดยกฎกระทรวง
คําวํา “น้ํามันดิบ” หมายความวํา น้ํามันดิบตามกฎหมายวําด๎วยปิโตรเลียมเว๎นแตํอธิบดีจะ
กําหนดเป็นอยํางอื่น โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยํางใดอยํางหนึ่งตามที่เห็นสมควรก็ได๎
คําวํา “ผลิตภัณฑ์น้ํามัน” หมายความวํา น้ํามันเบนซิน น้ํามันก๏าด น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
เครื่องบินไอพํน น้ํามันดีเซล น้ํามันเชื้อเพลิงหนัก น้ํามันเตา น้ํามันหลํอลื่น ก๏าซปิโตรเลียมเหลว และผลิตภัณฑ์
น้ํามันอื่น ทั้งนี้ เฉพาะสินค๎าที่คณะกรรมการกลางกําหนดราคาสินค๎าและป้องกันการผูกขาดได๎กําหนดราคา
ขายปลีกไว๎
มาตรา ๗๙/๗[๒๖๖] ฐานภาษีสําหรับการขายสินค๎า การให๎บริการ หรือการนําเข๎าสินค๎าที่มิได๎
บัญญัติไว๎ในสํวนนี้ ให๎เป็นไปตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา และในพระราชกฤษฎีกาจะกําหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขใด ๆ เพือ่ การคํานวณมูลคําของฐานภาษีสําหรับกิจการดังกลําวด๎วยก็ได๎
ส่วน ๔
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม[๒๖๗]
มาตรา ๘๐[๒๖๘] ให๎ใช๎อัตราภาษีร๎อยละ ๑๐.๐ ในการคํานวณภาษีมูลคําเพิ่มสําหรับการ
ประกอบกิจการดังตํอไปนี้ ทั้งนี้ เว๎นแตํกรณีที่กําหนดไว๎ในมาตรา ๘๐/๒
(๑) การขายสินค๎า
(๒) การให๎บริการ
(๓) การนําเข๎า
อัตราภาษีตามวรรคหนึ่ง ให๎ลดลงได๎โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา แตํต๎องกําหนดอัตราภาษี
ให๎เป็นอัตราภาษีเดียวกันสําหรับการขายสินค๎า การให๎บริการและการนําเข๎าทุกกรณี
มาตรา ๘๐/๑[๒๖๙] ให๎ใช๎อัตราภาษีร๎อยละ ๐ ในการคํานวณภาษีมูล คําเพิ่ม สํ าหรับการ
ประกอบกิจการประเภทตําง ๆ ดังตํอไปนี้
(๑) การสํงออกสินค๎าที่มิใชํการสํงออกสินค๎าซึ่งได๎รับยกเว๎นภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๑
(๓)
(๒) การให๎บริการที่กระทําในราชอาณาจักรและได๎มีการใช๎บริการนั้นในตํางประเทศ ตาม
ประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
การให๎ บริ การที่กระทําในราชอาณาจักรและได๎มีการใช๎บริการนั้นในตํางประเทศ ให๎
รวมถึงการให๎ บ ริ ก ารที่ กระทํา ในราชอาณาจั กรเพื่อ ใช๎ผ ลิ ตสิ นค๎ าในเขตปลอดอากรเพื่ อสํ งออก และการ
ให๎บริการที่กระทําในเขตดังกลําวเพื่อใช๎ผลิตสินค๎าเพื่อสํงออกด๎วย[๒๗๐]
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(๓)[๒๗๑] การให๎บริการขนสํงระหวํางประเทศโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเลที่กระทําโดย
ผู๎ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล
(๔) การขายสิ น ค๎าหรื อการให๎ บริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการสํ ว นท๎องถิ่นหรือ
รัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู๎หรือเงินชํวยเหลือจากตํางประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
(๕) การขายสินค๎าหรือการให๎บริการกับองค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของ
สหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญํ สถานกงสุล ทั้งนี้ เฉพาะการขายสินค๎าหรือ
การให๎บริการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
(๖)[๒๗๒] การขายสินค๎าหรือการให๎บริการระหวํางคลังสินค๎าทัณฑ์บนกับคลังสินค๎าทัณฑ์บน
หรือระหวํางผู๎ประกอบการกับผู๎ประกอบการที่ประกอบกิจการอยูํในเขตปลอดอากร ไมํวําจะอยูํในเขตเดียวกัน
หรือไมํ หรือระหวํางคลังสินค๎าทัณฑ์บนกับผู๎ประกอบการที่ประกอบกิจการอยูํในเขตปลอดอากร ทั้งนี้ เฉพาะ
การขายสินค๎าหรือการให๎บริการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
คลังสินค๎าทัณฑ์บนตามวรรคหนึ่ง ให๎หมายความถึงคลังสินค๎าทัณฑ์บนตามกฎหมายวําด๎วย
ศุลกากร
มาตรา ๘๐/๒[๒๗๓] ให๎ใช๎อัตราภาษีร๎อยละ ๒.๕ ในการคํานวณภาษีมูลคําเพิ่ม สําหรับการ
ขายสินค๎าหรือการให๎บริการในราชอาณาจักร ซึ่งกิจการดังกลําวต๎องคํานวณเสียภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา
๘๒/๑๖
อัตราภาษีตามวรรคหนึ่ง ให๎ลดลงได๎โดยตราพระราชกฤษฎีกา แตํต๎องกําหนดอัตราภาษีให๎
เป็นอัตราภาษีเดียวกันสําหรับการขายสินค๎าและการให๎บริการทุกกรณี
ส่วน ๕
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม[๒๗๔]
มาตรา ๘๑ [๒๗๕] ให๎ ย กเว๎ น ภาษี มู ล คํ า เพิ่ ม สํ า หรั บ การประกอบกิ จ การประเภทตํ า ง ๆ
ดังตํอไปนี้
(๑) การขายสินค๎าที่มิใชํการสํงออก หรือการให๎บริการ ดังตํอไปนี้
(ก) การขายพืชผลทางการเกษตร ไมํวําจะเป็นลําต๎น กิ่ง ใบ เปลือก หนํอ ราก เหง๎า ดอก
หัว ฝัก เมล็ด หรือสํวนอื่น ๆ ของพืช และวัตถุพลอยได๎จากพืช ทั้งนี้ ที่อยูํในสภาพสดหรือรักษาสภาพไว๎เพื่อมิ
ให๎เสียเป็นการชั่วคราวในระหวํางขนสํงด๎วยการแชํเย็น แชํเย็นจนแข็ง หรือด๎วยการจัดทําหรือปรุงแตํงโดย
วิธีการอื่น หรือรักษาสภาพไว๎เพื่อมิให๎เสียเพื่อการขายปลีกหรือขายสํงด๎วยวิธีการแชํเย็น แชํเย็นจนแข็ง ทําให๎
แห๎ง บด ทําให๎เป็นชิ้น หรือด๎วยวิธีอื่น ข๎าวสารหรือผลิตภัณฑ์ที่ได๎จากการสีข๎าว แตํไมํรวมถึงไม๎ซุง ฟืน หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ได๎จากการเลื่อยไม๎ หรือผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุกระป๋อง ภาชนะหรือหีบหํอ ที่ทําเป็นอุตสาหกรรม
ตามลักษณะ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
(ข) การขายสัตว์ ไมํวําจะมีชีวิตหรือไมํมีชีวิต และในกรณีสัตว์ไมํมีชีวิตไมํวําจะเป็นเนื้อ
สํวนตําง ๆ ของสัตว์ ไขํ น้ํานม และวัตถุพลอยได๎จากสัตว์ ทั้งนี้ ที่อยูํในสภาพสดหรือรักษาสภาพไว๎เพื่อมิให๎
เสียเป็นการชั่วคราวในระหวํางขนสํงด๎วยการแชํเย็น แชํเย็นจนแข็งหรือด๎วยการจัดทําหรือปรุงแตํงโดยวิธีการ
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา

ห น้ า | ๕๔
อื่น หรือรักษาสภาพไว๎เพื่อมิให๎เสียเพื่อการขายปลีกหรือขายสํงด๎วยวิธีการแชํเย็น แชํเย็นจนแข็ง ทําให๎แห๎ง บด
ทําให๎เป็นชิ้น หรือด๎ว ยวิธีอื่น แตํไมํรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุกระป๋อง ภาชนะ หรือหี บหํอ ที่ทําเป็น
อุตสาหกรรม ตามลักษณะ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
(ค) การขายปุ๋ย
(ง) การขายปลาป่น อาหารสัตว์
(จ) การขายยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช๎สําหรับพืชหรือสัตว์ เพื่อบํารุงรักษาป้องกัน ทําลายหรือ
กําจัดศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว์
(ฉ) การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตําราเรียน
(ช) การให๎บริการการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาตามกฎหมายวํา
ด๎วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวําด๎วยโรงเรียนเอกชน
(ซ) การให๎บริการที่เป็นงานทางศิลปะและวัฒนธรรมในสาขา และลักษณะการประกอบ
กิจการที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
(ฌ) การให๎บริการการประกอบโรคศิลปะ การสอบบัญชี การวําความหรือการประกอบ
วิชาชีพอิสระอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ทั้งนี้ เฉพาะวิชาชีพอิสระที่มีกฎหมายควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพอิสระนั้น
(ญ) การให๎บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วยสถานพยาบาล
(ฎ) การให๎บริการวิจัย หรือการให๎บริการทางวิชาการ ทั้งนี้ ในสาขา และลักษณะการ
ประกอบกิจการที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
(ฏ) การให๎บริการห๎องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์
(ฐ) การให๎บริการตามสัญญาจ๎างแรงงาน
(ฑ) การให๎บริการจัดแขํงขันกีฬาสมัครเลํน
(ฒ) การให๎บริการของนักแสดงสาธารณะ ทั้งนี้ เฉพาะบริการในสาขาและลักษณะการ
ประกอบกิจการตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
(ณ) การให๎บริการขนสํงในราชอาณาจักร
(ด) การให๎บริการขนสํงระหวํางประเทศ ซึ่งมิใชํเป็นการขนสํงโดยอากาศยานหรือเรือเดิน
ทะเล
(ต) การให๎บริการเชําอสังหาริมทรัพย์
(ถ) การให๎บริการของราชการสํวนท๎องถิ่น ทั้งนี้ ไมํรวมถึงบริการที่เป็นการพาณิชย์ของ
ราชการสํวนท๎องถิ่น หรือเป็นการหารายได๎หรือผลประโยชน์ไมํวําจะเป็นกิจการสาธารณูปโภคหรือไมํก็ตาม
(ท) การขายสินค๎าหรือการให๎บริการของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งสํงรายรั บทั้งสิ้นให๎แกํ
รัฐโดยไมํหักรายจําย
(ธ) การขายสินค๎าหรือการให๎บริการเพื่อประโยชน์แกํการศาสนาหรือการสาธารณกุศล
ภายในประเทศ ซึ่งไมํนําผลกําไรไปจํายในทางอื่น
(น) การขายสินค๎าหรือการให๎บริการตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
(๒) การนําเข๎าสินค๎าดังตํอไปนี้
(ก) สินค๎าตาม (๑) (ก) ถึง (ฉ)
(ข)[๒๗๖] สินค๎าจากตํางประเทศที่นําเข๎าไปในเขตปลอดอากร ทั้งนี้ เฉพาะสินค๎าที่ได๎รับ
ยกเว๎นอากรขาเข๎าตามกฎหมายวําด๎วยการนั้น
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา

ห น้ า | ๕๕
(ค) สินค๎าที่จําแนกประเภทไว๎ในภาควําด๎วยของที่ได๎รับยกเว๎นอากรตามกฎหมายวําด๎วย
พิกัดอัตราศุลกากร
(ง) สินค๎าซึ่งนําเข๎าและอยูํในอารักของศุลกากร แล๎วได๎สํงกลับออกไปตํางประเทศ โดยได๎
คืนอากรขาเข๎าตามกฎหมายวําด๎วยศุลกากร
(๓) การสํงออกซึ่งสินค๎าหรือบริการของผู๎ประกอบการจดทะเบี ยนซึ่งต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่ม
ตามมาตรา ๘๒/๑๖
การยกเว๎ น ภาษี มู ล คํ า เพิ่ ม สํ า หรั บ การประกอบกิ จ การตามมาตรานี้ อ ธิ บ ดี จ ะเสนอให๎
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรพิจารณากําหนดลักษณะของกิจการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการที่ได๎รับ
การยกเว๎นตามมาตรานี้ก็ได๎ และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรได๎วินิจฉัยแล๎ว ให๎ประกาศคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการดังกลําวในราชกิจจานุเบกษาและหากกิจการนั้นมิได๎เป็นไปตามลักษณะ และเงื่อนไขที่กําหนด
กิจการนั้นจะไมํได๎รับยกเว๎นภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรานี้
มาตรา ๘๑/๑[๒๗๗] ผู๎ประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินค๎าหรือให๎บริการที่อยูํในบังคับ
ต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่ม และกิจการดังกลําวมีมูลคําของฐานภาษีไมํเกินมูลคําของฐานภาษีของกิจการขนาดยํอม
ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให๎ได๎รับยกเว๎นไมํต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่ม
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดจํานวนมูลคําของฐานภาษีของกิจการขนาดยํอม
ให๎ แ ตกตํ า งกั น ในกิ จ การแตํ ล ะประเภทไมํ ไ ด๎ แตํ จํ า นวนมู ล คํ า ของฐานภาษี ที่ กํ า หนดจะต๎ อ งไมํ น๎ อ ยกวํ า
๖๐๐,๐๐๐ บาทตํอปี
มาตรา ๘๑/๒[๒๗๘] กิจการใดได๎รับยกเว๎นภาษีมูลคําเพิ่มตามสํวนนี้ หรือตามกฎหมายอื่น ให๎
ผู๎ประกอบการได๎รับยกเว๎นการปฏิบัติตามหมวดนี้ แตํอธิบดีจะกําหนดให๎ผู๎ประกอบการต๎องจัดทํารายงานตาม
สํวน ๑๑ ก็ได๎
มาตรา ๘๑/๓[๒๗๙] ผู๎ประกอบการซึ่งประกอบกิจการที่ได๎รับยกเว๎นภาษีมูลคําเพิ่มดังตํอไปนี้
มีสิทธิแจ๎งตํออธิบดีตามแบบที่อธิบดีกําหนดเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มและเสียภาษีมูลคําเพิ่มตามหมวด
นี้ได๎ โดยต๎องคํานวณภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๓
(๑) กิจการขายสินค๎าตามที่ระบุไว๎ในมาตรา ๘๑ (๑) (ก) ถึง (ฉ)
(๒) กิจการขนาดยํอมตามมาตรา ๘๑/๑
(๓) กิจการอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
เมื่อผู๎ประกอบการตามวรรคหนึ่ง ได๎จดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๕/๑ (๒) แล๎ว
ผู๎ประกอบการดังกลําวจะเลิกเสียภาษีมูลคําเพิ่มได๎ตํอเมื่อได๎ใช๎สิทธิขอถอนทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา
๘๕/๑๐ (๓) และอธิบดีได๎สั่งถอนทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มแล๎ว
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ส่วน ๖
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและการคานวณภาษี[๒๘๐]
มาตรา ๘๒[๒๘๑] ให๎บุคคลดังตํอไปนี้ เป็นผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีมูลคําเพิ่มตามบทบัญญัติในหมวด
นี้
(๑) ผู๎ประกอบการ
(๒) ผู๎นําเข๎า
มาตรา ๘๒/๑[๒๘๒] เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี มูลคําเพิ่ม ให๎บุคคลดังตํอไปนี้เป็นผู๎มี
หน๎าที่เสียภาษีมูลคําเพิ่มด๎วย
(๑) ในกรณี ที่ ผู๎ ป ระกอบการอยูํ น อกราชอาณาจั ก ร และได๎ ข ายสิ น ค๎ า หรื อ ให๎ บ ริ ก ารใน
ราชอาณาจักรเป็นปกติธุระโดยมีตัวแทนอยูํในราชอาณาจักร ได๎แกํ ตัวแทนดังกลําว
(๒) ในกรณีการขายสินค๎าหรือการให๎บริการที่ได๎เสียภาษีมูลคําเพิ่มในอัตราร๎อยละ ๐ ตาม
มาตรา ๘๐/๑ (๕) ถ๎าภายหลังได๎มีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค๎าหรือโอนสิทธิในบริการนั้นไปให๎กับบุคคลที่มิใชํ
องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุล
ใหญํ สถานกงสุล ได๎แกํ ผู๎รับโอนสินค๎าหรือผู๎รับโอนสิทธิในบริการดังกลําว
(๓) ในกรณีสิ น ค๎า นํ าเข๎ าที่จํ าแนกประเภทไว๎ใ นภาควํา ด๎ว ยของที่ได๎รั บยกเว๎น อากรตาม
กฎหมายวําด๎วยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งได๎รับยกเว๎นภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๑ (๒) (ค) ถ๎าภายหลังสินค๎านั้น
ต๎องเสียอากรตามกฎหมายวําด๎วยพิกัดอัตราศุลกากร ได๎แกํ
(ก) ผู๎ที่มีความรับผิดตามกฎหมายวําด๎วยพิกัดอัตราศุลกากร
(ข) ผู๎รับโอนสินค๎า ถ๎ามีการโอนสินค๎าดังกลําว
(๔) ในกรณีที่มีการควบเข๎ากัน ได๎แกํ ผู๎ที่ควบเข๎ากันและผู๎ประกอบการใหมํ
(๕) ในกรณีโอนกิจการ ได๎แกํ ผู๎โอนและผู๎รับโอน
มาตรา ๘๒/๒[๒๘๓] ในกรณีที่ผู๎ประกอบการอยูํนอกราชอาณาจักร ให๎ผู๎มีหน๎าที่รับผิดชอบใน
การประกอบกิจการ รวมตลอดถึง ลูกจ๎าง หรือผู๎ทําการแทนซึ่งมีอํานาจในการจัดการแทนโดยตรงหรือโดย
ปริยายที่อยูํในราชอาณาจักร เป็นผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีมูลคําเพิ่มรํวมกับบุคคลตามมาตรา ๘๒
มาตรา ๘๒/๓ [๒๘๔] ภายใต๎บังคับมาตรา ๘๒/๗ มาตรา ๘๒/๘ และมาตรา ๘๒/๑๖ ให๎
ผู๎ประกอบการเสียภาษีมูลคําเพิ่มโดยคํานวณจากภาษีขายหักด๎วยภาษีซื้อในแตํละเดือนภาษี
หากภาษีขายมากกวําภาษีซื้อ ให๎ผู๎ประกอบการชําระภาษีเทํากับสํวนตํางนั้น
หากภาษีซื้อมากกวําภาษีขาย ให๎เป็นเครดิตภาษีและให๎ผู๎ประกอบการนั้นมีสิทธิได๎รับคืนภาษี
หรือนําไปชําระภาษีมูลคําเพิ่มได๎ตามสํวน ๘
ภาษีซื้อที่มิได๎นําไปหักในการคํานวณภาษีในเดือนภาษีตามวรรคหนึ่งเพราะมีเหตุจําเป็น
ตามที่อธิบดีกําหนด ให๎มีสิทธินําไปหักในการคํานวณภาษีในเดือนภาษีหลังจากนั้นได๎ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด แตํต๎องไมํเกินสามปีนับจากวันที่ได๎มีการออกใบกํากับภาษี
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา
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มาตรา ๘๒/๔ [๒๘๕] ภายใต๎ บั งคั บมาตรา ๘๓/๕ มาตรา ๘๓/๖ และมาตรา ๘๓/๗ ให๎
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บภาษีมูลคําเพิ่มจากผู๎ ซื้อสินค๎าหรือผู๎รับบริการเมื่อความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลคําเพิ่มเกิดขึ้น โดยคํานวณจากฐานภาษีตามสํวน ๓ และอัตราภาษีตามสํวน ๔
บทบัญญัติมาตรานี้ มิได๎เป็นการห๎ามผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่จะเสนอหรือแสดงราคา
สิ น ค๎าหรื อราคาคําบริ การแกํผู๎ ซื้อสิ น ค๎าหรื อผู๎ รับบริการ ในราคาที่รวมภาษีมูล คําเพิ่มไว๎แล๎ ว ทั้งนี้ ไมํวํ า
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนจะได๎แจ๎งให๎ผู๎ซื้อสินค๎าหรือผู๎รับบริการทราบด๎วยหรือไมํก็ตาม
ภาษีมูล คําเพิ่มที่ผู๎ ป ระกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บจากผู๎ ซื้อสิ นค๎าหรือผู๎ รับบริการตาม
มาตรานี้ ยํอมเป็นภาษีขายของผู๎ประกอบการจดทะเบียนนั้น
ภาษีมูลคําเพิ่มที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนใดถูกผู๎ประกอบการจดทะเบียนอื่นเรียกเก็บตาม
มาตรานี้ เนื่องจากการซื้อสินค๎าหรือรับบริการมาเพื่อใช๎ในการประกอบกิจการของตน ยํอมเป็นภาษีซื้อของ
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู๎ซื้อสินค๎าหรือผู๎รับบริการนั้น
มาตรา ๘๒/๕[๒๘๖] ภาษีซื้อในกรณีดังตํอไปนี้ ไมํให๎นํามาหักในการคํานวณภาษีตามมาตรา
๘๒/๓
(๑) กรณีไมํมีใบกํากับภาษีหรือไมํอาจแสดงใบกํากับภาษีได๎วํามีการชําระภาษี ซื้อ เว๎นแตํเป็น
กรณีมีเหตุอันสมควรตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
(๒) กรณีใบกํ ากับ ภาษีมีข๎อความไมํถูกต๎องหรือไมํส มบูรณ์ ในสํ ว นที่เป็นสาระสํ าคัญตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
(๓) ภาษีซื้อที่ไมํเกี่ยวข๎องโดยตรงกับการประกอบกิจการของผู๎ประกอบการตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
(๔) ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจํายเพื่อการรับรองหรือเพื่อการอันมีลักษณะทํานองเดียวกันตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
(๕) ภาษีซื้อตามใบกํากับภาษีซึ่งออกโดยผู๎ที่ไมํมีสิทธิออกใบกํากับภาษีตามสํวน ๑๐
(๖) ภาษีซื้อตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา ๘๒/๖[๒๘๗] ในกรณีที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต๎องเสีย
ภาษีมูลคําเพิ่มและประเภทที่ไมํต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่ม และผู๎ประกอบการจดทะเบียนได๎นําสินค๎าหรือบริการที่
ได๎มาหรือได๎รับมาในการประกอบกิจการของตนไปใช๎หรือจะใช๎ในกิจการทั้งสองประเภท ให๎ผู๎ประกอบการจด
ทะเบียนนั้นเฉลี่ยภาษีซื้อที่จะนํามาหักออกจากภาษีขายในการคํานวณภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๓ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๘๒/๗[๒๘๘] ในการขายยาสูบตามประเภทและชนิดที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๗๙/๕ ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนเรี ยกเก็บภาษีมูลคําเพิ่มจากผู๎ซื้อ โดยให๎คํานวณจากฐานภาษี
ตามมาตรา ๗๙/๕ (๒) ของสํวน ๓ และอัตราภาษีตามสํวน ๔ สําหรับการขายทุกทอด
มาตรา ๘๒/๘ [๒๘๙] ในการขายน้ํ า มั น ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ํ า มั น ตามมาตรา ๗๙/๖ ให๎
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บภาษีมูลคําเพิ่มจากผู๎ซื้อ โดยให๎คํานวณจากฐานภาษีตามมาตรา ๗๙/๖ (๒)
(ก) หรือ (ข) ของสํวน ๓ และอัตราภาษีตามสํวน ๔ สําหรับการขายทุกทอด
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา
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มาตรา ๘๒/๙[๒๙๐] ในกรณีที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนขายสินค๎าหรือให๎บริการและได๎นํา
ภาษีขายไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๓ แล๎ว ตํอมาหากมีเหตุการณ์อยํางหนึ่งอยํางใด
ดังตํอไปนี้เกิดขึ้นอันเป็นเหตุให๎ภาษีขายที่คํานวณจากมูลคําของสินค๎าหรือบริการมีจํานวนเพิ่มขึ้นไมํวําทั้งหมด
หรือบางสํวน ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนดังกลําวนําภาษีขายที่คํานวณจากมูลคําของสินค๎าหรือบริการที่
เพิ่มขึ้นนั้นมารวมในการคํานวณภาษีมูลคําเพิ่ม โดยให๎ถือเป็นภาษีขายของตนในเดือนภาษีที่ได๎อ อกใบเพิ่มหนี้
ตามมาตรา ๘๖/๙
(๑) มีการเพิ่มราคาสินค๎าที่ขายเนื่องจากสินค๎าเกินกวําจํานวนที่ตกลงซื้อขายกัน คํานวณ
ราคาสินค๎าผิดพลาดต่ํากวําที่เป็นจริง หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกําหนด
(๒) มีการเพิ่มราคาคําบริการเนื่องจากให๎บริการเกินกวําข๎อกําหนดที่ตกลงกัน คํา นวณราคา
คําบริการผิดพลาดต่ํากวําที่เป็นจริง หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกําหนด
ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ได๎รับใบเพิ่มหนี้ นําภาษีมูล คําเพิ่มที่ปรากฏตามใบเพิ่มหนี้
ดังกลําวมาหักออกในการคํานวณภาษีมูลคําเพิ่ม โดยให๎ถือเป็นภาษีซื้อของตนในเดือนภาษีที่ได๎รับใบเพิ่มหนี้นั้น
มาตรา ๘๒/๑๐[๒๙๑] ในกรณีที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนขายสินค๎าหรือให๎บริการและได๎นํา
ภาษีขายไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๓ แล๎ว ตํอมาหากมีเหตุการณ์อยํางหนึ่งอยํางใด
ดังตํอไปนี้เกิดขึ้น อันเป็นเหตุให๎ภาษีขายที่คํานวณจากมูลคําของสินค๎าหรือบริการมีจํานวนลดลงไมํวําทั้งหมด
หรือบางสํวน ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนดังกลําวนําภาษีขายที่คํานวณจากมูลคําของสินค๎าหรือบริการที่
ลดลงนั้นมาหักออกจากภาษีขายของตนในเดือนภาษีที่ได๎ออกใบลดหนี้ตามมาตรา ๘๖/๑๐
(๑) มีการลดราคาสินค๎าที่ขายเนื่องจากสินค๎าผิดข๎อกําหนดที่ตกลงกัน สินค๎าชํารุดเสียหาย
หรือขาดจํานวน คํานวณราคาสินค๎าผิดพลาดสูงกวําที่เป็นจริง หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกําหนด
(๒) มีการลดราคาคําบริ การเนื่อ งจากการให๎บริการผิดข๎อกําหนดที่ตกลงกัน บริการขาด
จํานวน คํานวณราคาคําบริการผิดพลาดสูงกวําที่เป็นจริง หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกําหนด
(๓) ได๎รับสินค๎าที่ขายกลับคืนมาเนื่องจากสินค๎าชํารุดบกพรํอง ไมํตรงตามตัวอยําง ไมํตรง
ตามคําพรรณนา หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกําหนด
(๔) มีการบอกเลิกสัญญาบริการเนื่องจากเหตุและตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
ให๎ ผู๎ ป ระกอบการจดทะเบี ยนที่ ได๎ รับ ใบลดหนี้ นํา ภาษีมู ล คํา เพิ่ มที่ ปรากฏตามใบลดหนี้
ดังกลําวมาหักออกจากภาษีซื้อของตนในเดือนภาษีที่ได๎รับใบลดหนี้นั้น
มาตรา ๘๒/๑๑[๒๙๒] ในกรณีที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนขายสินค๎าหรือให๎บริการและได๎นํา
ภาษีขายไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๓ แล๎ว ตํอมาหากมีหนี้สูญเกิดขึ้นจากการขาย
สินค๎าหรือการให๎บริการ และการจําหนํายหนี้สูญดังกลําวได๎เป็นไปตามจํานวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีกําหนด ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนนําภาษีขายที่คํานวณจากสํวนของหนี้สูญดังกลําวมาหักออกจาก
ภาษีขายของตนในเดือนภาษีที่ได๎มีการจําหนํายหนี้สูญ
การคํานวณสํ ว นของหนี้ สู ญเพื่อนํ ามาหั ก ออกจากภาษีข ายตามวรรคหนึ่ งให๎ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
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หนี้สูญรายใดที่ได๎จําหนํายไปตามวรรคหนึ่งแล๎ว ถ๎าผู๎ประกอบการจดทะเบียนได๎รับชําระใน
ภายหลัง ให๎นําภาษีขายที่คํานวณจากสํวนของหนี้สูญตามวรรคหนึ่ง ที่ได๎รับชําระดังกลําวมารวมเป็นภาษีขาย
ในเดือนภาษีที่ได๎รับชําระ
มาตรา ๘๒/๑๒[๒๙๓] ในการขายสินค๎าหรือการให๎บริการที่ได๎เสียภาษีมูลคําเพิ่มในอัตราร๎อย
ละ ๐ ตามมาตรา ๘๐/๑ (๕) และภายหลังได๎มีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค๎าหรือโอนสิทธิในบริการอันเป็นเหตุให๎
ต๎องเสียภาษีมูล คําเพิ่ม ให๎ผู๎รั บโอนสินค๎าหรือผู๎รับโอนสิทธิในบริการที่มีหน๎าที่ต๎องเสี ยภาษีมูลคําเพิ่มตาม
มาตรา ๘๒/๑ (๒) เสียภาษีมูลคําเพิ่มเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้น โดยให๎คํานวณจากฐานภาษีตาม
มาตรา ๗๙/๓ (๔) ของสํวน ๓ และอัตราภาษีตามมาตรา ๘๐
มาตรา ๘๒/๑๓[๒๙๔] ในกรณีที่ผู๎ประกอบการที่อยูํนอกราชอาณาจักร และได๎เข๎ามาประกอบ
กิจการขายสินค๎าหรือให๎บริการในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยไมํได๎จดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มชั่วคราว
ตามมาตรา ๘๕/๓ หรือในกรณีที่ผู๎ประกอบการที่ได๎ให๎บริการจากตํางประเทศและได๎มีการใช๎บริการนั้นใน
ราชอาณาจักร ให๎ผู๎ประกอบการดังกลําวเสียภาษีมูลคําเพิ่ม และชําระภาษีมูลคําเพิ่มเมื่อความรับผิดในการเสีย
ภาษีเกิดขึ้นโดยให๎คํานวณจากฐานภาษีตามสํวน ๓ และอัตราภาษีตามมาตรา ๘๐ หรือมาตรา ๘๐/๑ แล๎วแตํ
กรณี
มาตรา ๘๒/๑๔[๒๙๕] ให๎ผู๎นําเข๎าเสียภาษีมูลคําเพิ่มและชําระภาษีสําหรับสินค๎านําเข๎าเมื่อ
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคําเพิ่มเกิดขึ้น โดยให๎คํานวณจากฐานภาษีตามสํวน ๓ และอัตราภาษีตามมาตรา
๘๐
มาตรา ๘๒/๑๕[๒๙๖] ในการนําเข๎าสินค๎าที่จําแนกประเภทไว๎ในภาควําด๎วยของที่ได๎รับยกเว๎น
อากรตามกฎหมายวําด๎วยพิกัดอัตราศุลกากร และภายหลังได๎มีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค๎าอันเป็นเหตุให๎ต๎อง
เสียภาษีมูลคําเพิ่ม ให๎ผู๎รับโอนสินค๎าที่มีหน๎าที่ต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๑ (๓) เสียภาษีมูลคําเพิ่ม
และชําระภาษีมูลคําเพิ่ม เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลคําเพิ่มเกิดขึ้นโดยให๎คํานวณจากฐานภาษีตาม
มาตรา ๗๙/๒ (๒) ของสํวน ๓ และอัตราภาษีตามมาตรา ๘๐
มาตรา ๘๒/๑๖[๒๙๗] เพื่ออํานวยความสะดวกให๎แกํผู๎ประกอบการ ซึ่งประกอบกิจการเฉพาะ
การขายสินค๎าหรือการให๎บริการในราชอาณาจักร และกิจการดังกลําวมีมูลคําของฐานภาษีเกินกวํามูลคําของ
ฐานภาษีของกิจการขนาดยํอมตามมาตรา ๘๑/๑ แตํไมํเกินกวํามูลคําของฐานภาษีซึ่งได๎คํานวณตามหลักเกณฑ์
ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให๎ผู๎ประกอบการดังกลําวเสียภาษีมูลคําเพิ่มโดยคํานวณจากฐานภาษีใน
เดือนภาษี ตามอัตราภาษีที่กําหนดไว๎ในมาตรา ๘๐/๒
ในการคํานวณฐานภาษีตามวรรคหนึ่ง มิให๎นํามาตรา ๗๙ วรรคสาม (๓) มาใช๎บังคับ
ห๎ามมิให๎ผู๎ประกอบการตามวรรคหนึ่งซึ่งได๎จดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มเรียกเก็บภาษีมูลคําเพิ่ม
จากผู๎ซื้อสินค๎าหรือบริการตามมาตรา ๘๒/๔ หรือออกใบกํากับภาษี
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มาตรา ๘๒/๑๗[๒๙๘] บทบัญญัติมาตรา ๘๒/๑๖ มิได๎เป็นการห๎ามผู๎ประกอบการที่จะใช๎สิทธิ
เสียภาษีมูลคําเพิ่มตามที่กําหนดในมาตรา ๘๒/๓ แตํเมื่อใช๎สิทธิดังกลําวแล๎วจะขอให๎นํามาตรา ๘๒/๑๖ มาใช๎
บังคับอีกไมํได๎
มาตรา ๘๒/๑๘[๒๙๙] ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนซึ่งได๎เสียภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๒/
๑๖ แจ๎งให๎อธิบดีทราบในกรณีและภายในกําหนดเวลาดังตํอไปนี้
(๑) สําหรับผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ประสงค์จะคํานวณเสียภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา
๘๒/๓ ให๎แจ๎งตํออธิบดีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
(๒) สําหรับผู๎ประกอบการจดทะเบียนซึ่งตํอมามีมูลคําของฐานภาษีเกินกวํามูลคําของฐาน
ภาษีตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา ๘๒/๑๖ ให๎แจ๎งตํออธิบดีภายในสิบห๎าวันนับ
แตํวันที่มีมูลคําของฐานภาษีเกินกวํามูลคําของฐานภาษีตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกลําว
ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง เสียภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๓ และไมํมี
สิทธิคํานวณเสียภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๑๖ อีกตํอไป
ในการคํ านวณภาษี มูล คํ า เพิ่ ม ตามวรรคสอง ห๎ า มมิใ ห๎ นํา ภาษี ซื้ อ ที่ถู ก ผู๎ ป ระกอบการจด
ทะเบียนอื่นเรียกเก็บในขณะที่เป็นผู๎ประกอบการจดทะเบียนซึ่งต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๑๖ มา
หักในการคํานวณภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๓
ส่วน ๗
การยื่นแบบและการชาระภาษี[๓๐๐]
มาตรา ๘๓[๓๐๑] ภายใต๎บังคับมาตรา ๘๓/๑ ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดง
รายการภาษีตามแบบที่อธิ บดีกําหนด โดยให๎ยื่นเป็นรายเดือนภาษีพร๎อมกับชําระภาษีถ๎ามี ไมํวําจะได๎ขาย
สินค๎าหรือให๎บริการในเดือนภาษีนั้นหรือไมํก็ตาม
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชําระภาษีสําหรับเดือนภาษีใดให๎ยื่นภายในวันที่สิบห๎า
ของเดือนถัดไป เว๎นแตํอธิบดีจะกําหนดเป็นอยํางอื่น
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชําระภาษี ให๎ยื่นและชําระ ณ ที่วําการอําเภอท๎องที่ที่
สถานประกอบตั้งอยูํ ทั้งนี้ เว๎นแตํอธิบดีจะกําหนดสถานที่เป็นอยํางอื่น
ถ๎าผู๎ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหํง การยื่นแบบแสดงรายการภาษี
และชําระภาษี ให๎แยกยื่นและชําระเป็นรายสถานประกอบการ ทั้งนี้ เว๎นแตํผู๎ประกอบการจดทะเบียนจะยื่น
คําร๎องตํออธิบดีขออนุมัติยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีรวมกัน ณ ที่วําการอําเภอท๎องที่แหํงใดแหํง
หนึ่ง หรือ ณ สถานที่ที่อธิบดีกําหนดตามวรรคสามก็ได๎ และเมื่อได๎รับอนุมัติจากอธิบดีแล๎ว ให๎ถือปฏิบัติตั้งแตํ
เดือนภาษีที่อธิบดีกําหนดเป็นต๎นไป
ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามวรรคหนึ่ง หากมีเครดิตภาษีหรือมีภาษีที่ต๎องขอคืนให๎
ดําเนินการตามสํวน ๘
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มาตรา ๘๓/๑ [๓๐๒] สํ าหรับกิ จการบางประเภทและหรือบางขนาด ซึ่งผู๎ประกอบการจด
ทะเบียนเป็น บุคคลธรรมดา อาจตราพระราชกฤษฎีกากําหนดให๎ผู๎ ประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดง
รายการภาษีและชําระภาษีตามชํวงเวลาภาษี โดยให๎แตํละชํวงเวลาภาษีมีกําหนดไมํเกินสามเดือนก็ได๎
และเพื่อ ประโยชน์ ใ นการคํ า นวณภาษีมู ล คํ าเพิ่ ม สํ า หรั บกิ จ การตามวรรคหนึ่ ง ให๎ ถื อ วํ า
ชํวงเวลาภาษีแตํละชํวงตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาเป็นเดือนภาษีสําหรับกิจการนั้น ๆ
มาตรา ๘๓/๒[๓๐๓] เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี ให๎ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีตามมาตรา ๘๒/๑
(๑) (๓) (๔) หรื อ (๕) และมาตรา ๘๒/๒ มี ห น๎ า ที่ ยื่ น แบบแสดงรายการและชํ า ระภาษี เ ชํ น เดี ย วกั บ
ผู๎ประกอบการจดทะเบียน
มาตรา ๘๓/๓[๓๐๔] ให๎บุคคลดังตํอไปนี้เป็นผู๎มีหน๎าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีแทน
หรือรํวมกับผู๎ประกอบการจดทะเบียน
(๑) ในกรณี ผู๎ ป ระกอบการจดทะเบี ย นเป็ น คนไร๎ ค วามสามารถ หรื อ คนเสมื อ นไร๎
ความสามารถ ได๎แกํ ผู๎อนุบาลหรือผู๎พิทักษ์ แล๎วแตํกรณี
(๒) ในกรณีผู๎ ป ระกอบการจดทะเบียนหรือผู๎ นําเข๎าเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งถึงแกํความตาย
ได๎แกํ ผู๎จัดการมรดก ทายาทหรือผู๎ครอบครองทรัพย์มรดก
(๓) ในกรณีผู๎ประกอบการจดทะเบียนเป็นคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล ได๎แกํ ผู๎อํานวยการ
ผู๎จัดการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคลนั้น
(๔) ในกรณีผู๎ประกอบการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ได๎แกํ กรรมการ ผู๎อํานวยการ ผู๎จัดการ
หรือผู๎มีหน๎าที่รับผิดชอบในการจัดการ
(๕) ในกรณีผู๎ประกอบการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการชําระบัญชีได๎แกํ ผู๎ชําระ
บัญชีและกรรมการ ผู๎อํานวยการ ผู๎จัดการ หรือผู๎มีหน๎าที่ รับผิดชอบในการจัดการ ซึ่งดํารงตําแหนํงอยูํกํอนวัน
เลิกนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๘๓/๔[๓๐๕] ภายใต๎บังคับสํวน ๑๓ และสํวน ๑๔ ในกรณีที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียน
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว๎ไมํถูกต๎องครบถ๎วน ไมํวําการคลาดเคลื่อนนั้นจะเป็นเหตุให๎จํานวนภาษีในเดือน
ภาษีเปลี่ยนแปลงไปหรือไมํก็ตาม ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
พร๎อมกับชําระภาษีถ๎ามี ให๎ถูกต๎องครบถ๎วน โดยยื่น ณ สถานที่ที่ได๎ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว๎กํอน
มาตรา ๘๓/๕[๓๐๖] ในการขายทอดตลาด ให๎ผู๎ทอดตลาดซึ่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
ผู๎ประกอบการจดทะเบียน มีหน๎าที่นําสํงภาษีมูลคําเพิ่มที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนมีหน๎าที่ต๎องเสีย
ให๎ผู๎มีหน๎าที่นําสํงตามวรรคหนึ่ง นําสํงเงินภาษีมูลคําเพิ่มโดยยื่นรายการตามแบบนําสํงภาษีที่
อธิบดีกําหนด ณ สถานที่และกําหนดเวลาตามที่บัญญัติไว๎ในมาตรา ๕๒ และให๎นํามาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕
มาใช๎บังคับโดยอนุโลม
ให๎ผู๎ทอดตลาดที่เป็นสํวนราชการ ออกใบเสร็จรับเงินให๎ผู๎ซื้อในการขายทอดตลาด และจัดทํา
สําเนาให๎กับผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่มีหน๎าที่ต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่มไว๎เพื่อเป็นหลักฐาน
ในกรณีที่สํวนราชการขายทรัพย์สินของผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ถูกยึดมา ตามกฎหมาย
โดยวิธีอื่นนอกจากการขายทอดตลาด ให๎นําความในมาตรานี้มาใช๎บังคับโดยอนุโลม
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา
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ใบเสร็จรับเงินที่สํวนราชการออกให๎ตามวรรคสาม และวรรคสี่ ให๎ถือเป็นใบกํากับภาษี เว๎น
แตํใบเสร็จรับเงินที่สํวนราชการออกให๎ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ต๎องเสีย
ภาษีตามมาตรา ๘๒/๑๖ ไมํให๎ถือเป็นใบกํากับภาษี
มาตรา ๘๓/๖ [๓๐๗] เมื่อมีการชําระราคาสิ นค๎าหรือราคาคําบริการให๎ กับผู๎ ประกอบการ
ดังตํอไปนี้ ให๎ผู๎จํายเงินคําซื้อสินค๎าหรือคําบริการมีหน๎าที่นําสํ งเงินภาษีมูลคําเพิ่มที่ผู๎ประกอบการมีหน๎าที่เสีย
ภาษี
(๑) ผู๎ ป ระกอบการที่ อ ยูํ น อกราชอาณาจัก รซึ่ง ได๎ เข๎ ามาประกอบกิ จการขายสิ น ค๎า หรื อ
ให๎บริการในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และไมํได๎จดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มเป็นการชั่วคราวตามมาตรา
๘๕/๓
(๒) ผู๎ประกอบการที่ได๎ให๎บริการในตํางประเทศและได๎มีการใช๎บริการนั้นในราชอาณาจักร
(๓) ผู๎ประกอบการอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ให๎นํามาตรา ๘๓/๕ วรรคสอง มาใช๎บังคับ
มาตรา ๘๓/๗[๓๐๘] ในการขายสินค๎าหรือการให๎บริการที่ได๎เสียภาษีมูลคําเพิ่มในอัตราร๎อยละ
๐ ให๎ผู๎รั บโอนสิน ค๎าหรือผู๎รับโอนสิทธิในบริการ มีหน๎าที่นําสํงเงินภาษีมูลคําเพิ่มที่ตนมีห น๎าที่ต๎องเสียตาม
มาตรา ๘๒/๑๒ ภายในสามสิบวันนับแตํวันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคําเพิ่มเกิ ดขึ้น ณ ที่วําการอําเภอ
ท๎องที่ที่บุคคลนั้นมีภูมิลําเนา
ให๎นํามาตรา ๘๓/๕ วรรคสอง มาใช๎บังคับ
มาตรา ๘๓/๘[๓๐๙] ภายใต๎บังคับมาตรา ๘๓/๙ ให๎ผู๎นําเข๎าที่มีหน๎าที่เสียภาษีมูลคําเพิ่ม ยื่นใบ
ขนสิน ค๎าตามแบบที่อธิบดีกรมศุล กากรกําหนดตํอเจ๎าพนักงานศุล กากร ณ ดํานศุลกากรตามที่กําหนดใน
กฎหมายวําด๎วยศุลกากร และชําระภาษีมูลคําเพิ่มตํอเจ๎าพนักงานศุลกากร พร๎อมกับการชําระอากรขาเข๎าตาม
กฎหมายวําด๎วยศุลกากร
ในกรณีนําเข๎าสินค๎าเข๎าไปในคลังสินค๎าทัณฑ์บนตามกฎหมายวําด๎วยศุลกากร หรือในกรณี
นําเข๎าเครื่องจักร หรือวัตถุดิบเพื่อใช๎ในการผลิตเพื่อการสํงออก ของผู๎ได๎รับการสํงเสริมตามกฎหมายวําด๎วย
การสํ ง เสริ ม การลงทุ น ผู๎ นํ า เข๎ า จะวางเงิ น ประกั น หลั ก ประกัน หรื อจั ด ให๎ มี ผู๎ ค้ํ าประกั นเพื่ อเป็น ประกั น
ภาษีมูลคําเพิ่มแทนการชําระภาษีก็ได๎
วิธีการประกันและการถอนประกัน ให๎กระทําได๎ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
ในการนําเข๎าสินค๎าที่จําแนกประเภทไว๎ในภาควําด๎วยของที่ได๎รับยกเว๎นอากรตามกฎหมายวํา
ด๎วยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งได๎รับยกเว๎นภาษีมู ลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๑ (๒) (ค) ถ๎าภายหลังสินค๎านั้นต๎องเสีย
อากรตามกฎหมายวําด๎วยพิกัดอัตราศุลกากรให๎ผู๎ที่มีหน๎าที่เสียภาษีตามมาตรา ๘๒/๑ (๓) ยื่นใบขนสินค๎าและ
ชําระภาษีตามวรรคหนึ่งพร๎อมกับการชําระอากรขาเข๎าตามกฎหมายวําด๎วยศุลกากร
มาตรา ๘๓/๙ [๓๑๐] ในกรณี ที่ มี ก ารนํ า สิ น ค๎ า ที่ นํ า เข๎ า เข๎ า ไปในคลั ง สิ น ค๎ า ทั ณ ฑ์ บ นตาม
กฎหมายวําด๎วยศุลกากรหรือเขตปลอดอากร ถ๎าภายหลังสินค๎านั้นได๎ปลํอยออกจากคลังสินค๎าทัณฑ์บนโดยมิใชํ
เพื่อ สํ ง ออก หรื อได๎ มีก ารนํ า สิ น ค๎า ออกจากเขตปลอดอากรโดยมิใ ชํเ พื่อสํ งออก ให๎ ผู๎ นําเข๎า ที่มี ห น๎ าที่ เสี ย
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ภาษีมูลคําเพิ่มยื่นใบขนสินค๎าและชําระภาษีมูลคําเพิ่มตํอเจ๎าพนักงานศุลกากรพร๎อมกับการชําระอากรขาเข๎า
ตามกฎหมายวําด๎วยศุลกากร
มาตรา ๘๓/๑๐[๓๑๑] ในการเสียภาษีมูลคําเพิ่ม
(๑) สําหรับสินค๎าที่นําเข๎า ให๎กรมศุลกากรเรียกเก็บเพื่อกรมสรรพากร และในกรณีของตกค๎าง
ตามมาตรา ๗๘/๒ (๓) ให๎ ก รมศุล กากรหั กภาษี มูล คําเพิ่ม พร๎ อมเบี้ย ปรั บเงิน เพิ่ ม เพื่ อกรมสรรพากรตาม
หลักเกณฑ์ที่อธิบดีกําหนด
(๒) สําหรับการขายสินค๎าหรือการให๎บริการที่ต๎องเสียภาษีสรรพสามิตด๎วยให๎กรมสรรพสามิต
เรียกเก็บเพื่อกรมสรรพากร
ส่วน ๘
เครดิตภาษีและการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม[๓๑๒]
มาตรา ๘๔[๓๑๓] เครดิตภาษีที่เหลืออยูํในแตํละเดือนภาษีจากการคํานวณภาษีตามมาตรา
๘๒/๓ ให๎ผู๎ ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําไปชําระภาษีมูลคําเพิ่มได๎ ทั้งนี้ ตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือมีสิทธิขอคืนพร๎อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของเดือนภาษี
นั้นตามมาตรา ๘๓ หรือมาตรา ๘๓/๑ เว๎นแตํในกรณีที่มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมเพราะการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีไมํถูกต๎องครบถ๎ว นตามมาตรา ๘๓/๔ ก็ให๎มีสิทธิขอคืนพร๎อมกับการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเพิ่มเติมนั้น
มาตรา ๘๔/๑ [๓๑๔] การขอคืนภาษีมูลคําเพิ่มสําหรับการขายสินค๎าหรือการให๎ บริการให๎
กระทําได๎ตามเงื่อนไขดังตํอไปนี้
(๑) การขายสินค๎าหรือการให๎บริการในกรณีที่มีภาษีต๎องคืน แตํผู๎ประกอบการจดทะเบียน
มิได๎ขอคืนตามมาตรา ๘๔ ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิยื่นคําร๎องขอคืนภาษีภายในสามปี นับแตํวันพ๎น
กําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีสําหรับเดือนภาษีนั้น
(๒) การขายสินค๎าหรือการให๎บริการในกรณีอื่น ให๎ยื่นคําร๎องขอคืนภายในสามปีนับแตํวันที่ได๎
ชําระภาษี
คําร๎องขอคืนภาษีให๎เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด
ในกรณีที่ผู๎ขอคืนภาษีเป็นผู๎ประกอบการจดทะเบียน ให๎ยื่ นคําร๎องขอคืนภาษี ณ ที่วําการ
อําเภอท๎องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยูํ และถ๎าผู๎ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหํง ให๎ยื่น
คําร๎องขอคืนภาษีเป็นรายสถานประกอบการ ทั้งนี้ เว๎นแตํผู๎ประกอบการจดทะเบียนดังกลําวได๎รับอนุมัติจาก
อธิบดีให๎ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีรวมกัน ก็ให๎ยื่นคําร๎องขอคืนภาษีรวมกัน ณ ที่วําการอําเภอ
ท๎องที่ หรือ ณ สถานที่ที่อธิบดีกําหนด ตามมาตรา ๘๓ วรรคสี่ และในกรณีที่ผู๎ขอคืนภาษีมิใชํผู๎ประกอบการจด
ทะเบียน ให๎ยื่นคําร๎องขอคืน ณ ที่วําการอําเภอท๎องที่ที่ผู๎ขอคืนมีภูมิลําเนา
มาตรา ๘๔/๒[๓๑๕] การขอคืนภาษีมูลคําเพิ่มสําหรับการนําเข๎าในกรณีดังตํอไปนี้ให๎กระทําได๎
ตามเงื่อนไขดังนี้
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(๑) ในกรณีผู๎นําเข๎ามีข๎อโต๎แย๎งตามกฎหมายวําด๎วยศุลกากรหรือเป็นคดีในศาล การขอคืน
ภาษีให๎กระทําภายในหกเดือนนับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งคําวินิจฉัยข๎อโต๎แย๎งอากรขาเข๎าเป็นหนังสือ หรือนับแตํวันที่
มีคําพิพากษาถึงที่สุด แล๎วแตํกรณี
(๒) ในกรณีผู๎นําเข๎าที่มิได๎เป็นผู๎ประกอบการจดทะเบียนได๎ชําระภาษีมูลคําเพิ่มแล๎ว และ
ตํอ มาได๎ สํ ง สิ น ค๎ า กลั บ ออกไป การขอคื น ภาษี ให๎ เ ป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธีก าร เงื่อ นไข และอัต ราสํ ว น
เชํนเดียวกับการคืนอากรขาเข๎าตามกฎหมายวําด๎วยศุลกากรที่กําหนดไว๎สําหรับขอคืนอากรขาเข๎า
คําร๎องขอคืนภาษีตามมาตรานี้ ให๎เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด
ในกรณีผู๎ขอคืนภาษีเป็นผู๎ประกอบการจดทะเบียน ให๎ยื่นคํา ร๎องขอคืน ณ ที่วําการอําเภอ
ท๎องที่ตามที่กําหนดในมาตรา ๘๔/๑ วรรคสาม และในกรณีผู๎ขอคืนภาษีมิได๎เป็นผู๎ประกอบการจดทะเบียน ให๎
ยื่นคําร๎องขอคืน ณ ดํานศุลกากรขาเข๎า
มาตรา ๘๔/๓[๓๑๖] การคืนภาษีมูลคําเพิ่ม ให๎ผู๎ได๎รับคืนภาษีได๎รับดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์
ตามมาตรา ๔ ทศ
มาตรา ๘๔/๔[๓๑๗] ให๎อธิบดีมีอํานาจกําหนดหลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให๎ผู๎เดินทาง
ออกไปนอกราชอาณาจักรที่ซื้อสินค๎าจากผู๎ประกอบการจดทะเบียนเพื่อนําออกไปนอกราชอาณาจักรขอคืน
ภาษีมูลคําเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว๎แล๎วได๎
ส่วน ๙
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม[๓๑๘]
มาตรา ๘๕[๓๑๙] ผู๎ประกอบการซึ่งจะเริ่มประกอบกิจการขายสินค๎าหรือให๎บริการ ให๎มีสิทธิ
ยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มกํอนวันเริ่มประกอบกิจการ
คําขอจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มตามวรรคหนึ่ง ให๎เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดและให๎ยื่น
ณ ที่วําการอําเภอท๎องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยูํ
ถ๎าผู๎ประกอบการมีสถานประกอบการหลายแหํง ให๎ยื่นคําขอจดทะเบีย นภาษีมูลคําเพิ่ม ณ
ที่วําการอําเภอท๎องที่ที่สถานประกอบการที่เป็นสํานักงานใหญํตั้งอยูํ
การยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มและการออกใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม ให๎เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด และให๎ผู๎ประกอบการดังกลําวเป็นผู๎ประกอบการจดทะเบียน
นับแตํวันที่ระบุไว๎ในใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม
มาตรา ๘๕/๑[๓๒๐] ผู๎ประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินค๎าหรือให๎บริการต๎องยื่นคําขอ
จดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มภายในกําหนดเวลาดังตํอไปนี้
(๑) สําหรับผู๎ประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินค๎าหรือให๎บริการและมีมูลคําของฐาน
ภาษีในการประกอบกิจการเกินมูลคําของฐานภาษีของกิจการขนาดยํอมตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาที่
ออกตามมาตรา ๘๑/๑ ให๎ยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มภายในสามสิบวันนับแตํ
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(ก) วันที่มูลคําของฐานภาษีในการประกอบกิจการเกินมูลคําของฐานภาษีของกิจการ
ขนาดยํอม สําหรับกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดมูลคําของฐานภาษีของกิจการขนาดยํอมไว๎แล๎ว หรือ
(ข) วันที่พระราชกฤษฎีกาใช๎บังคับ สําหรับกรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
มูลคําของฐานภาษีของกิจการขนาดยํอมขึ้นใหมํ หรือมีการแก๎ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกากําหนดมูลคําของ
ฐานภาษีของกิจการขนาดยํอมน๎อยกวําที่กําหนดไว๎กํอน
(๒) สําหรับผู๎ประกอบการที่ได๎แจ๎งตํออธิบดีเพื่อเสียภาษีมูลคําเพิ่ม ตามมาตรา ๘๑/๓ ให๎ยื่น
คําขอจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มภายในสามสิบวันนับแตํวันที่ได๎แจ๎งตํออธิบดี
ให๎นํามาตรา ๘๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช๎บังคับ
มาตรา ๘๕/๒[๓๒๑] ให๎ตัวแทนตามมาตรา ๘๒/๑ (๑) เป็นผู๎มีหน๎าที่รับผิ ดชอบในการจด
ทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มของผู๎ประกอบการที่อยูํนอกราชอาณาจักรด๎วย
มาตรา ๘๕/๓[๓๒๒] ให๎ผู๎ประกอบการดังตํอไปนี้ไมํต๎องจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม
(๑) ผู๎ ป ระกอบการที่ อ ยูํ น อกราชอาณาจั ก ร และเข๎ า มาประกอบกิ จ การขายสิ น ค๎ า หรื อ
ให๎บริการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว
(๒) ผู๎ประกอบการที่ให๎บริการจากตํางประเทศและได๎มีการใช๎บริการนั้นในราชอาณาจักร
(๓) ผู๎ประกอบการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนดเมื่อมีเหตุอันสมควร
อธิ บ ดี จ ะผํ อ นผั น ให๎ ผู๎ ป ระกอบการตาม (๑) หรื อ (๓) ซึ่ ง การประกอบกิ จ การของ
ผู๎ประกอบการดังกลําวมีลักษณะและวิธีการตามที่อธิบดีกําหนด มีสิทธิขอจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มเป็นการ
ชั่วคราวก็ได๎
การยื่ นคําขอจดทะเบี ย นภาษีมูล คําเพิ่มชั่ว คราว และการออกใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม
ชั่วคราว ให๎เป็นไปตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให๎อธิบดีมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่
จะพิจารณากําหนดวํา การเข๎ามาประกอบกิจการขายสินค๎าหรือให๎บริการในราชอาณาจักรอยํางใด เป็นการ
เข๎ามาประกอบกิจการขายสินค๎าหรือให๎บริการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว
มาตรา ๘๕/๔[๓๒๓] ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนแสดงใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มไว๎ ณ ที่
เปิดเผยซึ่งเห็นได๎งํายในสถานประกอบการเป็นรายสถานประกอบการ
มาตรา ๘๕/๕ [๓๒๔] ในกรณีที่ใบทะเบียนภาษีมูล คําเพิ่มสู ญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดใน
สาระสําคัญ ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนยื่ นคําขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม ณ สถานที่ที่ได๎จด
ทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มไว๎ภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่ทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุด
การยื่นคําขอและการออกใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม ให๎เป็นไปตามแบบหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
ใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม ให๎ถือเป็นใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม
มาตรา ๘๕/๖[๓๒๕] ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ได๎จดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มใน
สาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ ประเภทกิจการ ประเภทสินค๎าหรือบริการ ให๎
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ผู๎ประกอบการจดทะเบียนแจ๎งการเปลี่ยนแปลงนั้น ณ สถานที่ที่ได๎จดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มไว๎ภายในสิบห๎าวัน
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
การแจ๎งการเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ ง และการออกใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มที่
เปลี่ยนแปลงรายการแล๎ว ให๎เป็นไปตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๘๕/๗[๓๒๖] ผู๎ประกอบการจดทะเบียนใดประสงค์จะเปิดสถานประกอบการเพิ่มเติม
ให๎ ผู๎ป ระกอบการจดทะเบี ยนนั้น แจ๎ งการเปลี่ ยนแปลงทะเบียนภาษีมูล คําเพิ่ม ณ สถานที่ที่ได๎จดทะเบียน
ภาษี มู ล คํ า เพิ่ ม ไว๎ กํ อ นวั น เปิ ด สถานประกอบการเพิ่ ม เติ ม ไมํ น๎ อ ยกวํ า สิ บ ห๎ า วั น เพื่ อ ขอรั บ ใบทะเบี ย น
ภาษีมูลคําเพิ่มสําหรับสถานประกอบการนั้น
ในการปิดสถานประกอบการบางแหํง ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนแจ๎งการเปลี่ยนแปลง
ทะเบีย นภาษีมูลคําเพิ่ม ณ สถานที่ที่ได๎จดทะเบียนภาษีมูล คําเพิ่มไว๎ภายในสิบห๎าวัน นับจากวันปิดสถาน
ประกอบการ
ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ปิดสถานประกอบการ คืนใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มของสถาน
ประกอบการนั้ น ณ สถานที่ที่ได๎จ ดทะเบีย นภาษีมูล คําเพิ่มไว๎พร๎อมกับการแจ๎งการเปลี่ ยนแปลงทะเบียน
ภาษีมูลคําเพิ่ม
ให๎นํามาตรา ๘๕/๖ วรรคสอง มาใช๎บังคับ
มาตรา ๘๕/๘ [๓๒๗] ผู๎ ประกอบการจดทะเบียนใดประสงค์จะย๎ายสถานประกอบการ ให๎
ผู๎ ป ระกอบการจดทะเบี ย นนั้ น แจ๎ ง การเปลี่ ย นแปลงทะเบี ย นภาษี มู ล คํา เพิ่ ม ณ สถานที่ ที่ ไ ด๎ จ ดทะเบี ย น
ภาษีมูลคําเพิ่มไว๎กํอนวันย๎ายสถานประกอบการไมํน๎อยกวําสิบห๎าวัน
ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบี ยนที่ย๎ายสถานประกอบการแจ๎งการเปิดสถานประกอบการแหํง
ใหมํ ณ ที่วําการอําเภอท๎องที่ที่สถานประกอบการแหํงใหมํตั้งอยูํกํอนวันเปิดสถานประกอบการแหํงใหมํไมํน๎อย
กวําสิบห๎ าวัน เพื่อขอรั บใบทะเบีย นภาษีมูลคําเพิ่มสําหรับสถานประกอบการแหํงใหมํนั้น พร๎อมกับคืนใบ
ทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มของสถานประกอบการเดิม
ให๎นํามาตรา ๘๕/๖ วรรคสอง มาใช๎บังคับ
มาตรา ๘๕/๙[๓๒๘] ให๎อธิบดีมีอํานาจกําหนดลักษณะและเงื่อนไขของสถานประกอบการที่
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็นการชั่วคราวเป็นสถานประกอบการเฉพาะกิจได๎
สถานประกอบการชั่วคราวที่มีลักษณะและเงื่อนไขเป็นสถานประกอบการเฉพาะกิจตามที่
อธิบดีกําหนด ไมํให๎ถือวําเป็นสถานประกอบการที่อยูํในบังคับของมาตรา ๘๕/๖ มาตรา ๘๕/๗ และมาตรา
๘๕/๘ แตํผู๎ประกอบการจดทะเบียนซึ่งจัดตั้งสถานประกอบการเฉพาะกิจจะต๎องทํารายงานและปฏิบัติตาม
แบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๘๕/๑๐ [๓๒๙] ให๎ผู๎ ประกอบการจดทะเบียนดังตํอไปนี้ มีสิทธิขอให๎อธิบดีสั่ งถอน
ทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มได๎
(๑) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดมูล คําของฐานภาษีของกิจการขนาดยํอมไว๎แล๎ ว
ได๎แกํ ผู๎ประกอบการจดทะเบียนซึ่งกิจการของตนมีมูลคําของฐานภาษีต่ํากวํามูลคําของฐานภาษีของกิจการ
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ขนาดยํอมตามที่กําหนดไว๎ในพระราชกฤษฎีกาเป็นเวลาติดตํอกันไมํน๎อยกวําสามปีกํอนการขอถอนทะเบียน
ภาษีมูลคําเพิ่ม
(๒) ในกรณีที่มีการแก๎ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกากําหนดมูลคําของฐานภาษีของกิจการ
ขนาดยํอมให๎สูงขึ้นกวําที่กําหนดไว๎กํอน ได๎แกํ ผู๎ประกอบการจดทะเบียนซึ่งกิจการของตนมีมูลคําของฐานภาษี
กํอนการแก๎ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา ต่ํากวํามูลคําของฐานภาษีของกิจการขนาดยํอมเป็นเวลาติดตํอกันไมํ
น๎อยกวําสามปี
(๓) ในกรณีที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนได๎แจ๎งตํออธิบดีเพื่อเสียภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา
๘๑/๓ ได๎แกํ ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลคําเพิ่มเป็นเวลาติดตํอกันไมํน๎อยกวําระยะเวลาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง โดยนับวันที่ผู๎นั้นเริ่มเป็นผู๎ประกอบการจดทะเบียน และต๎องมีมูลคําของฐานภาษีของ
กิจ การต่ํากวํ ามูล คําของฐานภาษีของกิ จ การขนาดยํ อมที่กําหนดไว๎ในพระราชกฤษฎีกาตลอดระยะเวลา
ดังกลําว
(๔) ในกรณีที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนซึ่งต๎องเสียภาษีตามมาตรา ๘๒/๑๖ ซึ่งกิจการของตน
มีมูลคําของฐานภาษีต่ํากวํามูลคําของฐานภาษีของกิจการขนาดยํอมตามที่กําหนดไว๎ในพระราชกฤษฎีกาเป็น
เวลาติดตํอกันไมํน๎อยกวําระยะเวลาตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกํอนการขอถอนทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม
การใช๎ สิ ทธิขอให๎ อธิบ ดีสั่ งถอนทะเบี ยนภาษี มูล คําเพิ่มตามวรรคหนึ่งให๎ เ ป็นไปตามแบบ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
กฎกระทรวงตาม (๓) จะกําหนดระยะเวลาให๎แตกตํางกันในกิจการแตํละประเภทก็ได๎ แตํ
ระยะเวลาที่กําหนดจะต๎องไมํน๎อยกวําสองปี
มาตรา ๘๕/๑๑[๓๓๐] กิจการใดที่ผู๎ประกอบการได๎จดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มไว๎แล๎ว และมี
มูลคําของฐานภาษีสูงกวํามูลคําของฐานภาษีของกิจการขนาดยํอมตามที่ได๎กําหนดไว๎ในพระราชกฤษฎีกาที่
ออกตามมาตรา ๘๑/๑ แตํตํอมาได๎มีการแก๎ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกากําหนดมูลคําของฐานภาษีของกิจการ
ขนาดยํอมสูงกวําที่กําหนดไว๎กํอน ซึ่งมีผลทําให๎มูลคําของฐานภาษีของกิจการดังกลําวต่ํากวํามูลคําของฐาน
ภาษีของกิจการขนาดยํอมที่กําหนดขึ้นใหมํให๎การจดทะเบียนของผู๎ประกอบการนั้นยังคงมีผลตํอไป เว๎นแตํ
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนจะได๎ใช๎สิทธิตามมาตรา ๘๕/๑๐ (๒) และ (๔) ขอให๎อธิบดีสั่งถอนการจดทะเบียน
ภาษีมูลคําเพิ่ม
มาตรา ๘๕/๑๒[๓๓๑] ผู๎ประกอบการจดทะเบียนใดประสงค์จะหยุดประกอบกิจการชั่วคราว
เป็นเวลาติดตํอกันเกินกวําสามสิบวัน ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนนั้นแจ๎งการหยุดประกอบกิจการชั่วคราว ณ
ที่วําการอําเภอท๎องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยูํภายในสิบห๎าวันนับจากวันที่หยุดประกอบกิจการชั่วคราว
มาตรา ๘๕/๑๓ [๓๓๒] ผู๎ ป ระกอบการจดทะเบียนใดประสงค์จะโอนกิจการบางสํ ว นหรือ
ทั้ ง หมด ให๎ ผู๎ ป ระกอบการจดทะเบี ย นนั้ น แจ๎ ง การโอนกิ จ การและการเปลี่ ย นแปลงรายการทะเบี ย น
ภาษีมูลคําเพิ่มถ๎ามี หรือแจ๎ งการโอนและแจ๎งการเลิกประกอบกิจการตามมาตรา ๘๕/๑๕ แล๎วแตํกรณี ตาม
แบบที่อธิบดีกําหนด ณ สถานที่ที่ได๎จดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มไว๎กํอนวันโอนกิจการไมํน๎อยกวําสิบห๎าวัน
ในกรณีที่ผู๎รับโอนกิจการเป็นผู๎ประกอบการจดทะเบียน ให๎ผู๎รับโอนแจ๎งการรับโอนกิจการ
และการเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มถ๎ามี ณ สถานที่ที่ผู๎รับโอนได๎จดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มไว๎
ไมํน๎อยกวําสิบห๎าวันกํอนวันรับโอนกิจการ และในกรณีที่ผู๎รับโอนไมํใชํผู๎ประกอบการจดทะเบียนให๎ผู๎รับโอนยื่น
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา
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คําขอจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มไมํน๎อยกวําสิบห๎าวันกํอนวันรับโอนกิจการ และเมื่อได๎ยื่นคําขอแล๎วให๎ผู๎รับโอน
ประกอบกิจการดังกลําวตํอเนื่องไปพลางกํอนได๎
ให๎นํามาตรา ๘๕/๑๕ วรรคสอง มาใช๎บังคับในกรณีที่เป็นการโอนกิจการทั้งหมด
มาตรา ๘๕/๑๔[๓๓๓] ผู๎ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นนิติบุคคลใดประสงค์จะควบเข๎ากัน ให๎
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนนั้นแจ๎งการเลิกประกอบกิจการตามมาตรา ๘๕/๑๕ ตามแบบที่อธิบดีกําหนด และ
ให๎นิติบุคคลใหมํซึ่งได๎ควบเข๎ากันยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มภายในสิบห๎าวันนับแตํ วันที่ได๎จดทะเบียน
นิติบุคคลใหมํ
มาตรา ๘๕/๑๕[๓๓๔] ผู๎ประกอบการจดทะเบียนใดเลิกประกอบกิจการให๎ผู๎ประกอบการจด
ทะเบียนนั้นแจ๎งการเลิกกิจการตามแบบที่อธิบดีกําหนด ณ สถานที่ที่ได๎จดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มไว๎ภายในสิบ
ห๎าวันนับจากวันเลิกประกอบกิจการ
ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่เลิกกิจการคืนใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม ณ สถานที่ที่ได๎จด
ทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มไว๎พร๎อมกับการแจ๎งเลิกประกอบกิจการ
มาตรา ๘๕/๑๖[๓๓๕] ในกรณีที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาถึงแกํความ
ตาย ให๎ ค วามเป็ น ผู๎ ป ระกอบการจดทะเบี ย นของผู๎ ป ระกอบการจดทะเบี ย นดั ง กลํ า วสิ้ น สุ ด ลง และให๎ ผู๎
ครอบครองทรัพย์มรดกที่รับผิดชอบในการดําเนินกิจการของผู๎ตายมีสิทธิประกอบกิจการตํอไปได๎อีกไมํเกินหก
สิบวันนับแตํวันที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนถึงแกํความตาย แตํต๎องแจ๎งให๎นายทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มทราบถึง
ความตายของผู๎ประกอบการจดทะเบียนโดยเร็วที่สุด
ในกรณีที่ผู๎ครอบครองทรัพย์มรดกที่รับผิดชอบในการดําเนินกิจการของผู๎ตายใช๎สิทธิดําเนิน
กิจการตามวรรคหนึ่ง ให๎ผู๎ครอบครองทรัพย์มรดกดังกลําวมีสิทธิและความรับผิดในฐานะผู๎ประกอบการจด
ทะเบีย น และในกรณีที่มีเหตุอัน สมควร ผู๎ ครอบครองทรัพย์มรดกนั้นอาจขอให๎ อธิบดีสั่ งขยายเวลาตามที่
กําหนดไว๎ในวรรคหนึ่ งได๎โ ดยแสดงเหตุผ ลความจําเป็นตํออธิบดี ให๎ อธิบดีมีอํานาจสั่ งขยายเวลาได๎ตามที่
เห็นสมควร โดยจะกําหนดเงื่อนไขไว๎ด๎วยก็ได๎
ในกรณีที่ผู๎ ครอบครองทรั พย์มรดกที่รับผิ ดชอบในการดําเนินกิจการของผู๎ ตายไมํใช๎สิ ทธิ
ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให๎ ผู๎ครอบครองทรัพย์มรดกดังกลํ าวคืนใบทะเบี ยนภาษีมูลคําเพิ่มของผู๎ตาย ณ
สถานที่ที่ได๎จดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนถึงแกํความตาย
หากผู๎จัดการมรดกหรือทายาทประสงค์จะประกอบกิจการของผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ถึง
แกํความตายตํอไป ให๎ผู๎จัดการมรดกหรือทายาทนั้นมีสิทธิข อโอนกิจการของผู๎ประกอบการจดทะเบียนได๎ตาม
แบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดและให๎นํามาตรา ๘๕/๑๓ วรรคสอง มาใช๎บังคับโดย
อนุโลม และเมื่ออธิบดีได๎สั่งให๎โอนกิจการแล๎ว ให๎สิทธิของผู๎ครอบครองทรัพย์มรดกตามมาตรานี้สิ้นสุดลง
ให๎ผู๎ จัดการมรดกหรือทายาทที่รั บโอนกิจการ คืนใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มของผู๎ตาย ณ
สถานที่ที่ได๎จดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มพร๎อมกับการแจ๎งเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มหรือการ
ยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม แล๎วแตํกรณี และในกรณีที่ผู๎ครอบครองทรัพย์มรดกที่รับผิดชอบในการ
ดําเนิน กิจ การของผู๎ตายได๎ใช๎สิ ทธิดําเนิ นกิจการตามวรรคหนึ่ง แตํเมื่อพ๎นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือ
ระยะเวลาที่อธิบดีได๎ขยายให๎ตามวรรคสองแล๎วไมํมีผู๎จัดการมรดกหรือทายาทขอโอนกิจการของผู๎ประกอบการ
จดทะเบียนตามวรรคสี่ ให๎ผู๎ครอบครองทรัพย์มรดกที่รับผิดชอบในการดําเนินกิจการของผู๎ประกอบการจด
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา
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ทะเบียนที่ถึงแกํความตายคืนใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม ณ สถานที่ที่ได๎จดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มไว๎ภายในสิบ
ห๎าวันนับแตํวันพ๎นกําหนดดังกลําว
มาตรา ๘๕/๑๗[๓๓๖] ผู๎ประกอบการจดทะเบียนใดกระทําผิดบทบัญญัติในหมวดนี้ อธิบดีมี
อํานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มของผู๎ประกอบการจดทะเบียนนั้นได๎ และให๎แจ๎งการเพิกถอน
ดังกลําวให๎ผู๎ประกอบการทราบเป็นหนังสือ
ให๎ผู๎ประกอบการที่ได๎รับแจ๎งตามวรรคหนึ่ง คืนใบทะเบีย นภาษีมูลคําเพิ่ม ณ สถานที่ที่ได๎จด
ทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มไว๎ ภายในเจ็ดวันนับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งการเพิกถอน
มาตรา ๘๕/๑๘[๓๓๗] ในกรณีที่อธิบดีสั่งถอนทะเบียนตามมาตรา ๘๕/๑๐ หรือในกรณีที่
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการตามมาตรา ๘๕/๑๕ หรือในกรณีที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนถึง
แกํความตายและผู๎ครอบครองทรัพย์มรดกที่รับผิดชอบในการดําเนินกิจการของผู๎ตายได๎ใช๎สิทธิดําเนินกิจการ
แตํตํอมาสิทธิดําเนินกิจการสิ้นสุดลง โดยไมํ มีผู๎จัดการมรดกหรือทายาทขอโอนกิจการของผู๎ประกอบการจด
ทะเบียนที่ถึงแกํความตายตามมาตรา ๘๕/๑๖ หรือในกรณีที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนถูกสั่งเพิกถอนการจด
ทะเบีย นภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๕/๑๗ ให๎ผู๎ ประกอบการจดทะเบียนหรือผู๎ครอบครองทรัพย์มรดกที่
รับผิดชอบในการดําเนินกิจการของผู๎ตายดังกลําว แล๎วแตํกรณียังคงต๎องรับผิดในฐานะเป็นผู๎ประกอบการจด
ทะเบียนตํอไปจนกวําอธิบดีจะสั่งขีดชื่อผู๎ประกอบการจดทะเบียนนั้นออกจากทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มตาม
มาตรา ๘๕/๑๙
มาตรา ๘๕/๑๙[๓๓๘] ในกรณีดังตํอไปนี้ให๎อธิบดีสั่งขีดชื่อผู๎ประกอบการจดทะเบียนดังกลําว
ออกจากทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม
(๑) เมื่ออธิบดีสั่งถอนทะเบียนตามมาตรา ๘๕/๑๐
(๒) เมื่อผู๎ประกอบการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการตามมาตรา ๘๕/๑๕
(๓) เมื่อผู๎ประกอบการจดทะเบียนตายและไมํมีผู๎จัดการมรดกหรือทายาทยื่นขอโอนกิจการ
ของผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ถึงแกํความตายตามมาตรา ๘๕/๑๖
(๔) เมื่ออธิบดีสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๕/๑๗
ให๎ อ ธิ บ ดี แ จ๎ ง คํ า สั่ ง ขี ด ชื่ อ ให๎ ผู๎ ป ระกอบการจดทะเบี ย น ผู๎ จั ด การมรดก ทายาท หรื อ ผู๎
ครอบครองทรัพย์มรดกทราบเป็นหนังสือโดยไมํชักช๎า
ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนหรือผู๎ครอบครองทรัพย์มรดกที่รับผิดชอบในการดําเนินกิจการ
ของผู๎ตายและได๎ใช๎สิทธิดําเนินกิจการตามมาตรา ๘๕/๑๖ พ๎นความรับผิดในฐานะผู๎ประกอบการจดทะเบียนใน
วันที่อธิบดีมีคําสั่งขีดชื่อออกจากทะเบียน
ถ๎ า ผู๎ ป ระกอบการจดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คล ให๎ อ ธิ บ ดี แ จ๎ ง การขี ด ชื่ อ ออกทะเบี ย น
ภาษีมูลคําเพิ่มนั้นตํอนายทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายนั้น ๆ ภายในสามสิบวัน และให๎นายทะเบียนดังกลําว
จดแจ๎งการเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มไว๎ในทะเบียนโดยไมํชักช๎า
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ส่วน ๑๐
ใบกากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้[๓๓๙]
มาตรา ๘๖ [๓๔๐] ภายใต๎ บั ง คั บ มาตรา ๘๖/๑ มาตรา ๘๖/๒ และมาตรา ๘๖/๘ ให๎
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนจัดทําใบกํากับภาษีและสําเนาใบกํากับภาษีสําหรับการขายสินค๎า หรือการให๎บริการ
ทุกครั้ง และต๎องจัดทําในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคําเพิ่มเกิดขึ้น พร๎อมทั้ งให๎สํงมอบใบกํากับภาษี
นั้นแกํผู๎ซื้อสินค๎าหรือผู๎รับบริการสํวนสําเนาใบกํากับภาษีให๎เก็บรักษาไว๎ตามมาตรา ๘๗/๓
ผู๎ประกอบการที่ได๎รับยกเว๎นการจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มและได๎จดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม
ชั่วคราวตามมาตรา ๘๕/๓ จะออกใบกํากับภาษีได๎ตํอเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนด
ใบกํากับภาษีให๎ออกเป็นรายสถานประกอบการ ทั้งนี้ เว๎นแตํอธิบดีจะกําหนดเป็นอยํางอื่น
การออกใบกํ า กั บ ภาษี โ ดยตั ว แทนในนามของผู๎ ป ระกอบการจดทะเบี ย นให๎ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๘๖/๑[๓๔๑] ห๎ามมิให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนดังตํอไปนี้ออกใบกํากับภาษี
(๑) ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่อยูํนอกราชอาณาจักร และได๎ให๎ตัวแทนของตนออกใบกํากับ
ภาษีแทนตนตามมาตรา ๘๖/๒
(๒) ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ทรัพย์สินถูกนําออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นโดย
บุคคลอื่นตามมาตรา ๘๓/๕
(๓) ผู๎ประกอบการจดทะเบียนตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๘๓/๖
(๓)
มาตรา ๘๖/๒[๓๔๒] ผู๎ประกอบการจดทะเบียนใดที่อยูํนอกราชอาณาจักรและมีตัวแทนทํา
การแทนตน หากประสงค์จะให๎ตัวแทนของตนออกใบกํากับภาษีในนามของตนให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนนั้น
ยื่นคําขออนุมัติตํออธิบดีตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
ให๎ตัวแทนที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนได๎ขอและได๎รับอนุมัติแล๎ว ออกใบกํากับภาษีแทน
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนได๎ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด และให๎ตัวแทนดังกลําวมี
หน๎าที่และความรับผิดชอบเชํนเดียวกับและรํวมกับผู๎ประกอบการจดทะเบียนในสํวนที่เกี่ยวกับใบกํากับภาษี
มาตรา ๘๖/๓ [๓๔๓] ในการขายทอดตลาดตามมาตรา ๘๓/๕ ให๎ ผู๎ ท อดตลาดที่มิ ใชํสํ ว น
ราชการซึ่งขายทรัพย์สินของผู๎ประกอบการจดทะเบียนออกใบกํากับภาษีหรือใบรับตามมาตรา ๑๐๕ แล๎วแตํ
กรณี ในนามของผู๎ประกอบการจดทะเบียนเจ๎าของทรัพย์สิน
มาตรา ๘๖/๔ [๓๔๔] ภายใต๎บังคับมาตรา ๘๖/๕ และมาตรา ๘๖/๖ ใบกํากับภาษีต๎องมี
รายการอยํางน๎อยดังตํอไปนี้
(๑) คําวํา “ใบกํากับภาษี” ในที่ที่เห็นได๎เดํนชัด
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(๒) ชื่อ ที่อยูํ และเลขประจําตัวผู๎เสียภาษีอากรของผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกํากับ
ภาษี และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู๎ออกใบกํากับภาษีในนามของผู๎ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา ๘๖ วรรค
สี่ หรือมาตรา ๘๖/๒ หรือผู๎ ทอดตลาดเป็ นผู๎ออกใบกํากับภาษี ในนามของผู๎ ประกอบการจดทะเบียนตาม
มาตรา ๘๖/๓ ให๎ระบุชื่อ ที่อยูํ และเลขประจําตัวผู๎เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด๎วย
(๓) ชื่อ ที่อยูํ ของผู๎ซื้อสินค๎าหรือผู๎รับบริการ
(๔) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเลํมถ๎ามี
(๕) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคําของสินค๎าหรือของบริการ
(๖) จํานวนภาษีมูลคําเพิ่มที่คํานวณจากมูลคําของสินค๎าหรือของบริการ โดยให๎แยกออกจาก
มูลคําของสินค๎าและหรือของบริการให๎ชัดแจ๎ง
(๗) วัน เดือน ปี ที่ออกใบกํากับภาษี
(๘) ข๎อความอื่นที่อธิบดีกําหนด
รายการในใบกํากับภาษี ให๎ทําเป็นภาษไทย เป็นหนํวยเงินตราไทย และใช๎ตัวเลขไทยหรืออาร
บิ ค เว๎ น แตํ ใ นกิ จ การบางประเภทที่ มี ค วามจํ า เป็ น ต๎ อ งทํ า เป็ น ภาษาตํ า งประเทศหรื อ เป็ น หนํ ว ยเงิ น ตรา
ตํางประเทศ ให๎กระทําได๎เมื่อได๎รับอนุมัติจากอธิบดี
ใบกํากับภาษีอาจออกรวมกันสําหรับการขายสินค๎าหรือการให๎บริการหลายอยํางก็ไ ด๎ เว๎นแตํ
อธิบดีจะได๎กําหนดให๎การออกใบกํากับภาษีสําหรับสินค๎าหรือบริการบางอยํางหรือหลายอยําง ต๎องกระทําแยก
ตํางหาก โดยมิให๎รวมไว๎ในใบกํากับภาษีเดียวกันกับรายการอื่น
มาตรา ๘๖/๕[๓๔๕] ใบกํากับภาษีดังตํอไปนี้ อธิบดีอาจกําหนดให๎มีรายการเป็นอยํางอื่นได๎
(๑) ใบกํากับภาษีของสินค๎าหรือบริการเฉพาะอยํางตามมาตรา ๗๙/๑
(๒) ใบกํากับภาษีของยาสูบตามมาตรา ๗๙/๕ หรือน้ํามันดิบและผลิตภัณฑ์น้ํามันตามมาตรา
๗๙/๖
(๓) ใบกํ า กั บ ภาษี ที่ อ ธิ บ ดี อ นุ มั ติ ใ ห๎ ทํ า เป็ น ภาษาตํ า งประเทศ หรื อ เป็ น หนํ ว ยเงิ น ตรา
ตํางประเทศตามมาตรา ๘๖/๔ วรรคสอง
(๔) ใบกํากับภาษีของสินค๎าหรือบริการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๖/๖[๓๔๖] เพื่ออํานวยความสะดวกแกํผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการ
ขายสินค๎าในลักษณะขายปลีกหรือประกอบกิจการให๎บริการในลักษณะบริการรายยํอยแกํบุคคลจํานวนมาก
อธิบดีมีอํานาจกําหนดลักษณะและหรือเงื่อนไขของการประกอบกิจการดังกลําวให๎เป็นกิจการค๎าปลีก และใน
กิจการค๎าปลีกการแสดงราคาสินค๎าหรือราคาคําบริการจะต๎องเป็นการแสดงราคาที่รวมภาษีมูลคําเพิ่มไว๎แล๎ว
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการค๎าปลีก มีสิทธิออกใบกํากับภาษีอยํางยํอได๎ แตํ
ตัวแทนของผู๎ประกอบการจดทะเบียนจะออกใบกํากับภาษีอยํางยํอไมํได๎
ใบกํากับภาษีอยํางยํอต๎องมีรายการอยํางน๎อยดังตํอไปนี้
(๑) คําวํา “ใบกํากับภาษี” ในที่ที่เห็นได๎เดํนชัด
(๒) ชื่อหรือชื่อยํ อและเลขประจําตัวผู๎เสียภาษีอากรของผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ออก
ใบกํากับภาษี
(๓) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเลํมถ๎ามี
(๔) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคําของสินค๎าหรือของบริการ
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(๕) ราคาสินค๎าหรือราคาคําบริการ โดยต๎องมีข๎อความระบุชัดเจนวําได๎รวมภาษีมูลคําเพิ่มไว๎
แล๎ว
(๖) วัน เดือน ปี ที่ออกใบกํากับภาษี
(๗) ข๎อความอื่นที่อธิบดีกําหนด
ชื่อ ชนิดหรือประเภทของสินค๎าตามวรรคหนึ่ง จะออกเป็นรหัสก็ได๎ โดยผู๎ประกอบการจด
ทะเบียนจะต๎องแจ๎งรหัสให๎อธิบดีทราบลํวงหน๎าอยํางน๎อยสิบห๎าวันกํอนวันใช๎รหัสนั้น
รายการในใบกํากับภาษีอยํางยํอ ให๎ทําเป็นภาษาไทย เป็นหนํวยเงินตราไทยและใช๎ตัวเลข
ไทยหรืออารบิค เว๎นแตํในกิจการบางประเภทที่มีความจําเป็นต๎องทําเป็นภาษาตํางประเทศ ให๎กระทําได๎เมื่อ
ได๎รับอนุมัติจากอธิบดี
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการค๎าปลีก ซึ่งประสงค์จะใช๎เครื่องบันทึกการเก็บ
เงินเพื่อการออกใบกํากับภาษีอยํางยํอ ให๎ยื่นคําขออนุมัติตํออธิบดีและการใช๎เครื่องบันทึกการเก็บเงินดังกลําว
จะต๎องปฏิบัติตามระเบียบวําด๎วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขเกี่ยวกับการใช๎เครื่องบันทึกการเก็บเงินที่
อธิบดีกําหนด
ให๎นํามาตรา ๘๖/๔ วรรคสาม มาใช๎บังคับในการออกใบกํากับภาษีตามมาตรานี้
มาตรา ๘๖/๗[๓๔๗] ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการอยํางอื่นซึ่งมิใชํเป็นกิจการ
ค๎าปลีก ซึ่งมีความประสงค์จะออกใบกํากับภาษีอยํางยํอ และหรือใช๎เครื่องบันทึกการเก็บเงินตามที่กําหนดไว๎
ในมาตรา ๘๖/๖ จะขออนุมัติตํออธิบดีพร๎อมกับแสดงเหตุผลและความจําเป็นก็ได๎ และในการอนุมัติ อธิบดีจะ
กําหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได๎
มาตรา ๘๖/๘ [๓๔๘] เพื่ออํานวยความสะดวกให๎ แกํผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบ
กิจการขายสินค๎าหรือให๎บริการรายยํอย อธิบดีมีอํานาจกําหนดลักษณะ และเงื่อนไขของการประกอบกิจการ
ขายสินค๎าหรือให๎บริการรายยํอยเพื่อประโยชน์แหํงมาตรานี้ได๎
ในการประกอบกิจการรายยํอย ผู๎ประกอบการจดทะเบียนดังกลําวไมํจําต๎องออกใบกํากับ
ภาษี สําหรั บการขายสิ นค๎าหรือการให๎บ ริการที่มีมูล คําครั้งหนึ่งไมํเ กินจํานวนเงินตามที่อธิบดีกําหนด แตํ
จํานวนเงินดังกลํ าวจะต๎องไมํเกิน หนึ่งพันบาท ทั้งนี้ เว๎นแตํผู๎ ซื้อสินค๎าหรือผู๎รับบริการจะเรียกร๎องให๎ออก
ใบกํากับภาษี และให๎อธิบดีมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่จะให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ขาย
สินค๎าหรือให๎บริการรายยํอยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๘๖/๙[๓๔๙] ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ได๎ขายสินค๎าหรือให๎บริการไปแล๎ว แตํต๎อง
คํานวณภาษีมูลคําเพิ่มใหมํเนื่องจากมูลคําของสิ นค๎าหรือบริการมีจํานวนเพิ่มขึ้นเพราะเหตุการณ์ตามที่ระบุไว๎
ในมาตรา ๘๒/๙ ออกใบเพิ่มหนี้ให๎กับผู๎ซื้อสินค๎าหรือผู๎รับบริการในเดือนภาษีที่เหตุการณ์ดังกลําวเกิดขึ้น เว๎น
แตํในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่ไมํสามารถออกใบเพิ่มหนี้ได๎ทันในเดือนภาษีที่มีเหตุการณ์ดังกลําวเกิ ดขึ้น ก็ให๎ออก
ใบเพิ่มหนี้ให๎กับผู๎ซื้อสินค๎าหรือผู๎รับบริการในเดือนภาษีถัดจากเดือนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ใบเพิ่มหนี้ต๎องมีรายการอยํางน๎อยดังตํอไปนี้
(๑) คําวํา “ใบเพิ่มหนี้” ในที่ที่เห็นได๎เดํนชัด
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(๒) ชื่อ ที่อยูํ และเลขประจําตัวผู๎เสียภาษีอากรของผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบเพิ่ม
หนี้ และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู๎ออกใบเพิ่มหนี้ในนามของผู๎ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา ๘๖ วรรคสี่
หรือมาตรา ๘๖/๒ ให๎ระบุชื่อ ที่อยูํ และเลขประจําตัวผู๎เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด๎วย
(๓) ชื่อ ที่อยูํ ของผู๎ซื้อสินค๎าหรือผู๎รับบริการ
(๔) วัน เดือน ปี ที่ออกใบเพิ่มหนี้
(๕) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีเดิมรวมทั้งหมายเลขลําดับของเลํม ถ๎ามี มูลคําของ
สินค๎าหรือบริการที่แสดงไว๎ในใบกํากับภาษีดังกลําว มูลคําที่ถูกต๎องของสินค๎าหรือบริการ ผลตํางของจํานวน
มูลคําทั้งสองและจํานวนภาษีที่เรียกเก็บเพิ่มสําหรับสํวนตํางนั้น
(๖) คําอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบเพิ่มหนี้
(๗) ข๎อความอื่นที่อธิบดีกําหนด
ให๎นํามาตรา ๘๖/๔ วรรคสอง มาใช๎บังคับ และให๎ถือวําใบเพิ่มหนี้ตามมาตรานี้เป็นใบกํากับ
ภาษี
มาตรา ๘๖/๑๐[๓๕๐] ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ได๎ขายสินค๎าหรือให๎บริการไปแล๎ว แตํ
ต๎องคํานวณภาษีมูลคําเพิ่มใหมํเนื่องจากมูลคําของสินค๎าหรือบริการมีจํานวนลดลงเพราะเหตุการณ์ตามที่ระบุ
ไว๎ในมาตรา ๘๒/๑๐ ออกใบลดหนี้ให๎กับผู๎ซื้อสินค๎าหรือผู๎รับ บริการในเดือนภาษีที่เหตุการณ์ดังกลําวเกิดขึ้น
เว๎นแตํในกรณีที่มีเหตุจําเป็นไมํสามารถออกใบลดหนี้ได๎ทันในเดือนภาษีที่มีเหตุการณ์ดังกลําวเกิดขึ้นก็ให๎ออก
ใบลดหนี้ให๎กับผู๎ซื้อสินค๎าหรือผู๎รับบริการในเดือนภาษีถัดจากเดือนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ใบลดหนี้ต๎องมีรายการอยํางน๎อยดังตํอไปนี้
(๑) คําวํา “ใบลดหนี้” ในที่ที่เห็นได๎เดํนชัด
(๒) ชื่อ ที่อยูํ และเลขประจําตัวผู๎เสียภาษีอากรของผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบลดหนี้
และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู๎ออกใบลดหนี้ในนามของผู๎ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา ๘๖ วรรคสี่หรือ
มาตรา ๘๖/๒ ให๎ระบุชื่อ ที่อยูํ และเลขประจําตัวผู๎เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด๎วย
(๓) ชื่อ ที่อยูํ ของผู๎ซื้อสินค๎าหรือผู๎รับบริการ
(๔) วัน เดือน ปี ที่ออกใบลดหนี้
(๕) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลําดับของเลํมถ๎ามี มูลคําของ
สินค๎าหรือบริการที่แสดงไว๎ในใบกํากับภาษีดังกลําว มูลคําที่ถูกต๎องของสินค๎าหรือบริการ ผลตํางของจํานวน
มูลคําทั้งสองและจํานวนภาษีที่ใช๎คืนสําหรับสํวนตํางนั้น
(๖) คําอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบลดหนี้
(๗) ข๎อความอื่นที่อธิบดีกําหนด
ให๎นํามาตรา ๘๖/๔ วรรคสอง มาใช๎บังคับ และให๎ถือวําใบลดหนี้ตามมาตรานี้ เป็นใบกํากับ
ภาษี
มาตรา ๘๖/๑๑ [๓๕๑] ในกรณีที่มีการขีดชื่อผู๎ ประกอบการจดทะเบียนออกจากทะเบียน
ภาษีมูล คําเพิ่ม เพราะผู๎ ประกอบการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ หรือเพราะอธิบดีสั่งเพิกถอนการจด
ทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มของผู๎ประกอบการจดทะเบียน อธิบดีจะอนุญาตให๎ผู๎ประกอบการนั้นออกใบกํากับภาษี
ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ตํอไปเป็นการชั่วคราวจนกวําจะหยุดประกอบกิจการก็ได๎ แตํผู๎รับอนุญาตดังกลําว
จะต๎องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
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มาตรา ๘๖/๑๒[๓๕๒] ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ได๎จัดทําใบกํากับภาษีหรือใบเพิ่มหนี้หรือ
ใบลดหนี้แล๎ว ตํอมาหากได๎รับการร๎องขอจากผู๎ ซื้อสินค๎าหรือผู๎รับบริการซึ่งทําใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบ
ลดหนี้สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนนั้นออกใบแทนใบกํากับภาษี
ใบแทนใบเพิ่มหนี้ หรือใบแทนใบลดหนี้ให๎กับผู๎ซื้อสินค๎าหรือผู๎รับบริการนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
ใบแทนใบกํากับ ภาษี ใบแทนใบเพิ่ มหนี้ หรือใบแทนใบลดหนี้ ให๎ มีรายการเชํนเดียวกั บ
ใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ แล๎วแตํกรณี โดยให๎มีข๎อความระบุไว๎ในที่ที่เห็นได๎ชัดวําเป็นใบแทนและ
ออกเพื่อแทนใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ฉบับใด
มาตรา ๘๖/๑๓[๓๕๓] ห๎ามมิให๎บุคคลซึ่งมิใชํผู๎ประกอบการจดทะเบียนหรือมิใชํผู๎มีสิทธิออก
ใบกํากับภาษีได๎ตามหมวดนี้ ออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้
บุคคลใดออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ โดยไมํมีสิทธิที่จะออกตามกฎหมาย
บุคคลนั้นต๎องรับผิดในภาษีมูลคําเพิ่มตามจํานวนที่ปรากฏในใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้นั้นเสมือน
เป็นผู๎ประกอบการจดทะเบียน
มาตรา ๘๖/๑๔ [๓ ๕ ๔] ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ที่ ก รมสรรพากรออกให๎ สํ า หรั บ การรั บ ชํ า ระ
ภาษี มู ล คํ า เพิ่ ม ตามมาตรา ๘๓/๖ หรื อ ตามมาตรา ๘๓/๗ และใบเสร็ จ รั บ เงิ น ที่ ก รมศุ ล กากรหรื อ กรม
สรรพสามิตออกให๎ในการเรียกเก็บภาษีมูลคําเพิ่ม เพื่อกรมสรรพากรตามมาตรา ๘๓/๑๐ (๑) หรือ (๒) ให๎ถือ
เป็นใบกํากับภาษี
ส่วน ๑๑
การจัดทารายงานและการเก็บรักษาหลักฐานและเอกสาร[๓๕๕]
มาตรา ๘๗ [๓๕๖] ภายใต๎ บัง คั บ มาตรา ๘๗/๑ และมาตรา ๘๗/๒ ให๎ ผู๎ ประกอบการจด
ทะเบียนมีหน๎าที่จัดทํารายงานเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลคําเพิ่มดังตํอไปนี้
(๑) รายงานภาษีขาย
(๒) รายงานภาษีซื้อ
(๓) รายงานสินค๎าและวัตถุดิบ เฉพาะผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินค๎า
ในกรณี ผู๎ ป ระกอบการจดทะเบี ยนที่ต๎ อ งเสี ยภาษี ต ามมาตรา ๘๒/๑๖ ให๎ มีห น๎า ที่ จัด ทํ า
รายงานมูลคําของฐานภาษี และรายงานสินค๎าและวัตถุดิบ
รายงานที่ต๎องจัดทําตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให๎เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด และให๎
จัดทําเป็นรายสถานประกอบการ
วิธีลงรายการในรายงาน ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด และ
การลงรายการให๎ลงภายในสามวันทําการนับแตํวันที่ได๎มาหรือจําหนํายออกไปซึ่งสินค๎าหรือบริการนั้น ทั้งนี้
เว๎นแตํในกรณีจําเป็น อธิบดีจะกําหนดเป็นอยํางอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได๎
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มาตรา ๘๗/๑[๓๕๗] ในกรณีที่มีความจําเป็นหรือเหมาะสม อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจ
ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนจัดทํารายงานแตกตํางไปจากที่กําหนดในมาตรา ๘๗ ก็ได๎
มาตรา ๘๗/๒[๓๕๘] ให๎อธิบดีมีอํานาจกําหนดให๎ตัวแทนของผู๎ประกอบการจดทะเบียนจัดทํา
รายงานเกี่ยวกับกิจการที่ตนทําการแทนได๎ตามที่เห็นสมควร แม๎วําตัวแทนนั้นจะมิได๎เป็นผู๎ประกอบการจด
ทะเบียน
การจั ดทํารายงานของตัว แทนตามมาตรานี้ ให๎เป็นไปตามแบบ หลั กเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๘๗/๓[๓๕๙] ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่มีหน๎าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและ
ชําระภาษี และผู๎ที่มีหน๎าที่ต๎องจัดทํารายงานตามบทบัญญัติในสํวนนี้ เก็บและรักษารายงาน ใบกํากับภาษี
สําเนาใบกํากับภาษี พร๎อมทั้งเอกสารประกอบการลงรายการดังกลําวหรือเอกสารอื่นที่อธิบดีกําหนดไว๎ ณ
สถานประกอบการที่จัดทํารายงานนั้นหรือสถานที่อื่นที่อธิบดีกําหนดเป็นเวลาไมํน๎อยกวําห๎าปีนับแตํวันที่ได๎ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีหรือวันทํารายงาน แล๎วแตํกรณี เว๎นแตํ
(๑) ในกรณีผู๎ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ มชั่วคราวตามมาตรา ๘๕/๓ การเก็บ
รั กษารายงานและเอกสารดั งกลํ าว ให๎ เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีก าร และระยะเวลาที่อธิบดีกํ าหนด แตํ
ระยะเวลาดังกลําวต๎องไมํเกินกวําห๎าปี
(๒) ในกรณีที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียน
หรือผู๎มีหน๎าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษี หรือผู๎มีหน๎าที่ต๎องจัดทํารายงาน เก็บและรักษารายงาน
และเอกสารดังกลําวข๎างต๎นที่ตนมีหน๎าที่ต๎องเก็บรักษาอยูํในวันเลิกประกอบกิจการตํอไปอีกสองปี
(๓) ในกรณีที่เห็นสมควร อธิบดีจะกําหนดให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนเก็บและรักษาไว๎เกิน
ห๎าปีก็ได๎ แตํต๎องไมํเกินเจ็ดปี
การเก็บใบกํากับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช๎ประกอบการลงรายงานภาษีซื้อตามมาตรา
๘๗ (๒) ให๎จัดเก็บเรี ยงตามลําดับและตรงตามรายการในรายงานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
ส่วน ๑๒
อานาจเจ้าพนักงานประเมิน[๓๖๐]
มาตรา ๘๘[๓๖๑] เจ๎าพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษีมูลคําเพิ่ม เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
ตามหมวดนี้ ในเมื่อ
(๑) ปรากฏแกํเจ๎าพนักงานประเมินวํา ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีมิได๎ยื่นแบบแสดงรายการภาษี แบบ
นําสํงภาษี หรือแบบใบขนสินค๎าภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด
(๒) ในกรณีเจ๎าพนักงานประเมินมีหลักฐานแสดงวํา ผู๎มีหน๎ าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการ
ภาษี แบบนําสํงภาษี หรือแบบใบขนสินค๎าโดยแสดงจํานวนภาษีที่ต๎องเสียต่ํากวําความเป็นจริง
(๓) ผู๎มีหน๎ าที่เสี ยภาษีไมํปฏิบัติตามหมายเรียกของเจ๎าพนักงานประเมินหรือไมํยอมตอบ
คําถามของเจ๎าพนักงานประเมินโดยไมํมีเหตุผลอันสมควร
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(๔) ผู๎ประกอบการไมํสามารถแสดงใบกํากับภาษีในกรณีภาษีซื้อ หรือสําเนาใบกํากับภาษีใน
กรณีภาษีขาย พร๎อมทั้งหลักฐานอื่นเพื่อการคํานวณภาษีหรือการเครดิตภาษี
(๕) ผู๎ ป ระกอบการไมํ เ ก็ บ สํ า เนาใบกํ า กั บ ภาษี ใ นกรณี ภ าษี ข ายและหลั ก ฐานตํ า ง ๆ
ประกอบการลงรายงานตามที่กฎหมายกําหนดไว๎ หรือ
(๖) ปรากฏแกํ เ จ๎ า พนั ก งานประเมิ น วํ า ผู๎ ป ระกอบการซึ่ ง ต๎ อ งยื่ น คํ า ขอจดทะเบี ย น
ภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๕/๑ มิได๎จดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม
มาตรา ๘๘/๑[๓๖๒] เจ๎าพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษีมูลคําเพิ่ม เบี้ยปรับและเงิน
เพิ่มตามหมวดนี้ ในเมื่อปรากฏวําบุคคลใดออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ โดยไมํมีสิทธิที่จะออก
ตามกฎหมายตามมาตรา ๘๖/๑๓ โดยให๎เจ๎าพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษีมูลคําเพิ่มตามจํานวนที่
ปรากฏในใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้นั้นได๎
มาตรา ๘๘/๒[๓๖๓] เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามมาตรา ๘๘ และมาตรา ๘๘/๑ เจ๎า
พนักงานประเมินมีอํานาจ
(๑) จัดทํารายการลงในแบบแสดงรายการภาษี แบบนําสํงภาษี หรือแบบใบขนสินค๎าตาม
หลักฐานที่เห็นวําถูกต๎อง เมื่อผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีมิได๎ยื่นแบบแสดงรายการภาษี แบบนําสํงภาษี หรือแบบใบขน
สินค๎า
(๒) แก๎ไขเพิ่มเติมรายการในแบบแสดงรายการภาษี แบบนําสํงภาษี หรือแบบใบขนสินค๎า
เพื่อให๎ถูกต๎อง
(๓) ประเมินภาษีในกรณีที่มีหลักฐานแสดงวํา ผู๎ประกอบการเสียภาษีหรือแสดงมูลคําของ
ฐานภาษีต่ํากวําความเป็นจริง
(๔) กํ า หนดมู ล คํ า ที่ ค วรได๎ รั บ โดยพิ จ ารณาถึ ง ฐานะความเป็ น อยูํ ห รื อ พฤติ ก ารณ์ ข อง
ผู๎ประกอบการหรือสถิติการค๎าของผู๎ประกอบการเองหรือของผู๎ประกอบการที่กระทํากิจการทํานองเดียวกัน
หรือพิจารณาจากหลักเกณฑ์อยํางอื่นอันอาจแสดงมูลคําที่ได๎รับได๎โดยสมควร
(๕) แก๎ไขเปลี่ยนแปลงมูลคําของสินค๎าที่ซื้อหรือของคําบริการจากการรับบริการ แล๎วแตํกรณี
เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๘๘ (๓) (๔) หรือ (๕)
(๖) ประเมินภาษีตามที่รู๎เห็นหรือพิจารณาวําถูกต๎อง เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๘๘ (๓) (๔) หรือ
(๕) โดยไมํจําต๎องปฏิบัติตาม (๑) ถึง (๔) ก็ได๎
ในการใช๎ อํ า นาจของเจ๎ า พนั ก งานประเมิ น เมื่ อ มี ก รณี ต ามมาตรา ๘๘ (๖) ให๎ ถื อ วํ า
ผู๎ประกอบการซึ่งต๎องยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๕/๑ แตํมิได๎จดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม
มีความรับผิดในการเสียภาษีเสมือนเป็นผู๎ประกอบการจดทะเบียน
มาตรา ๘๘/๓ [๓๖๔] เจ๎ า พนั ก งานประเมิ น มี อํ า นาจเข๎ า ไปในสถานประกอบการของ
ผู๎ประกอบการ ไมํวําจะเป็ นผู๎ ประกอบการจดทะเบียนหรือไมํ หรือในสถานที่อื่นที่เกี่ยวข๎อง ระหวํางพระ
อาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือระหวํางเวลาทําการของผู๎ประกอบการ และทําการตรวจสอบเพื่อให๎ทราบ
วําผู๎ประกอบการได๎ปฏิบัติการโดยถูกต๎องตามบทบัญญัติในหมวดนี้หรือไมํ ในการนี้เจ๎าพนักงานประเมินมี
อํานาจสั่งผู๎ประกอบการหรือบุคคลที่อยูํในสถานที่นั้นให๎ปฏิบัติการเทําที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานตําง ๆ อันควรแกํเรื่อง และมีอํานาจหน๎าที่ยึดเอกสารหลักฐานเหลํานั้นมาตรวจสอบไตํสวนได๎
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ในการดํา เนิ น การตามวรรคหนึ่ง ให๎ เจ๎าพนั กงานประเมินแสดงบัตรประจําตัว พร๎อมทั้ ง
หนังสือหรือหลักฐานตํอผู๎ที่เกี่ยวข๎องเมื่อเข๎าไปทําการตรวจสอบ
มาตรา ๘๘/๔[๓๖๕] ในการดําเนินการของเจ๎าพนักงานประเมินในสํวนนี้ เจ๎าพนักงานประเมิน
มีอํานาจออกหมายเรียกผู๎มีหน๎าที่เสียภาษี ผู๎ทําการแทน หรือพยานกับมีอํานาจสั่งบุคคลเหลํานั้นให๎นําบัญชี
เอกสาร หรือหลักฐานอื่นอันควรแกํเรื่องมาตรวจสอบไตํสวนได๎ หรือออกคําสั่งให๎พยานตอบคําถามเป็นหนังสือ
แตํจะต๎องให๎เวลาลํวงหน๎าไมํน๎อยกวําเจ็ดวันนับแตํวันได๎รับหมายเรียก หรือได๎รับคําสั่ง
มาตรา ๘๘/๕[๓๖๖] เมื่อเจ๎าพนักงานประเมินได๎ประเมินภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๘ หรือ
มาตรา ๘๘/๑ แล๎ว ให๎แจ๎งการประเมินเป็นหนังสือไปยังผู๎ มีหน๎าที่เสียภาษี หรือบุคคลตามมาตรา ๘๘/๑ ใน
กรณีนี้ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีหรือบุคคลตามมาตรา ๘๘/๑ จะใช๎สิทธิอุทธรณ์การประเมินตามบทบัญญัติในสํวน ๒
ของหมวด ๒ ลักษณะ ๒ ก็ได๎ เว๎นแตํในกรณีที่เจ๎าพนักงานประเมินได๎ทําการประเมินเพราะเหตุตามมาตรา
๘๘ (๓) ห๎ามมิให๎อุทธรณ์
มาตรา ๘๘/๖[๓๖๗] การประเมินของเจ๎าพนักงานประเมิน ให๎กระทําได๎ภายในกําหนดเวลา
ดังตํอไปนี้
(๑) สําหรับผู๎ประกอบการ
(ก) สองปีนับแตํวันสุดท๎ายแหํงกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือวันสุดท๎ายแหํง
กําหนดเวลาที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลื่อนออกไป แล๎วแตํวันใดจะเป็นวันหลัง ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ผู๎มี
หน๎าที่เสียภาษีได๎ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในกําหนดเวลาดังกลําว
(ข) สองปีนับแตํวันที่ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษี ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีหลังวันสุดท๎ายแหํงกําหนดเวลาดังกลําวใน (ก) แตํต๎องไมํเกินสิบปี
นับแตํวันสุดท๎ายแหํงกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี
(ค) สิบปีนับแตํวันสุดท๎ายแหํงกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี ในกรณีที่ ผู๎มีหน๎าที่
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมิได๎ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีโดยแสดงฐานภาษีต่ํา
กวํามูลคําที่ผู๎ประกอบการได๎รับหรือพึงได๎รับเป็นจํานวนเกินกวําร๎อยละยี่สิบห๎าของฐานภาษีที่แสดงในแบบ
แสดงรายการภาษี
(๒) สําหรับผู๎นําเข๎าซึ่งมิใชํผู๎ประกอบการสองปีนับแตํวันยื่นใบขนสินค๎า เว๎นแตํกรณีที่ผู๎นําเข๎า
มีข๎อโต๎แย๎งตามกฎหมายวําด๎วยศุลกากรหรือเป็นคดีในศาลสองปีนับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งคําวินิจฉัยข๎อโต๎แย๎งอากร
ขาเข๎าเป็นหนังสือ หรือนับแตํวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด แล๎วแตํกรณี
(๓) สําหรับผู๎ที่มีหน๎าที่นําสํงภาษีมู ลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๓/๕ มาตรา ๘๓/๖ หรือมาตรา
๘๓/๗ สองปีนับแตํวันพ๎นกําหนดเวลานําสํงเงินภาษีมูลคําเพิ่ม
ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวําผู๎ประกอบการ ผู๎นําเข๎าหรือผู๎มีหน๎าที่นําสํงภาษีมูลคําเพิ่มแสดง
รายการตามแบบแสดงรายการภาษี แบบใบขนสินค๎าหรือแบบนําสํงภาษีไมํถูกต๎องตามความเป็นจริงหรือไมํ
สมบูรณ์ ให๎เจ๎าพนักงานประเมินโดยอนุมัติอธิบดีประเมินภาษีได๎ภายในกําหนดเวลาห๎าปีนับแตํกําหนดเวลา
ตาม (๑) (ก) (๒) และ (๓) แล๎วแตํกรณี
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ส่วน ๑๓
เบี้ยปรับ - เงินเพิ่ม[๓๖๘]
มาตรา ๘๙[๓๖๙] ให๎ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษี หรือบุคคลตามมาตรา ๘๖/๑๓ เสียเบี้ยปรับในกรณี
และตามอัตราดังตํอไปนี้
(๑) ประกอบกิจการโดยมิได๎จดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๕/๑
หรือประกอบกิจการเมื่อถูกสั่งเพิกถอนใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๕/๑๗ แล๎ว ให๎เสียเบี้ยปรับอีก
สองเทําของเงินภาษีที่ต๎องเสียในเดือนภาษีตลอดระยะเวลาที่ไมํปฏิบัติตามบทบั ญญัติดังกลําวหรือเป็นเงินหนึ่ง
พันบาทตํอเดือนภาษีแล๎วแตํอยํางใดจะมากกวํา
(๒) มิได๎ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือแบบนําสํงภาษีภายในกําหนดเวลาให๎เสียเบี้ยปรับอีก
สองเทําของเงินภาษีที่ต๎องเสียหรือนําสํงในเดือนภาษี
(๓) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือแบบนําสํงภาษีไว๎ไมํถูกต๎องหรือมีข๎อผิดพลาดอันเป็นเหตุ
ให๎จํานวนภาษีที่ต๎องเสียหรือนําสํงในเดือนภาษีคลาดเคลื่อนไป ให๎เสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทําของเงินภาษีที่เสีย
คลาดเคลื่อนหรือที่นําสํงคลาดเคลื่อน
(๔) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว๎ไมํถูกต๎องหรือมีข๎อผิดพลาดอันเป็นเหตุให๎จํานวนภาษีขาย
หรือจํานวนภาษีซื้อในเดือนภาษีที่แสดงไว๎คลาดเคลื่อนไป ให๎เสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทําของจํานวนภาษีขายที่
แสดงไว๎ขาดไปหรือจํานวนภาษีซื้อที่แสดงไว๎เกินไป
(๕) มิได๎จัดทําใบกํากับภาษีและสํงมอบให๎แกํผู๎ซื้อสินค๎าหรือผู๎รับบริการตามที่กําหนดในสํวน
๑๐ ให๎เสียเบี้ยปรับอีกสองเทําของจํานวนภาษีตามใบกํากับภาษี
(๖) ออกใบกํากับ ภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ โดยไมํมีสิทธิที่จะออกตามกฎหมายตาม
มาตรา ๘๖/๑๓ ให๎เสียเบี้ยปรับอีกสองเทําของจํานวนภาษีตามใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้นั้น
(๗) นําใบกํากับภาษีปลอม ไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนมาใช๎ในการคํานวณภาษีให๎เสียเบี้ยปรับ
อีกสองเทําของจํานวนภาษีตามใบกํากับภาษีนั้น
ในกรณีใบกํากับภาษีที่ผู๎ได๎รับประโยชน์ไมํสามารถนําพิสูจน์ได๎วําบุคคลใดเป็นผู๎ออกใบกํากับ
ภาษี ให๎ถือวําเป็นใบกํากับภาษีปลอม
(๘) มิได๎เก็บสําเนาใบกํากับภาษีในกรณีภาษีขายไว๎ตามที่กฎหมายกําหนดให๎เสียเบี้ยปรับอี ก
ร๎อยละสองของจํานวนภาษีตามใบกํากับภาษี
(๙) มิได๎เก็บใบกํากับภาษีในกรณีภาษีซื้อที่ใช๎เครดิตภาษีในการคํานวณภาษีไว๎ตามที่กฎหมาย
กําหนด ให๎เสียเบี้ยปรับอีกร๎อยละสองของจํานวนภาษีที่นํามาเครดิตนั้น
(๑๐) มิได๎ทํารายงานตามที่กฎหมายกําหนด หรือรายงานอื่นตามที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา
๘๗/๑ หรือสินค๎าขาดจากรายงานสินค๎าและวัตถุดิบให๎เสียเบี้ยปรับอีกสองเทําของเงินภาษีซึ่งคํานวณจากฐาน
ภาษีที่มิได๎ทํารายงานหรือมิได๎ลงรายการในรายงานให๎ถูกต๎อง
เบี้ยปรับตามมาตรานี้อาจงดหรือลดลงได๎ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา ๘๙/๑[๓๗๐] บุคคลใดไมํชําระภาษีหรือนําสํงภาษีให๎ครบถ๎วนภายในกําหนดเวลาตาม
บทบัญญัติในหมวดนี้ ให๎เสียเงินเพิ่มอีกร๎อยละ ๑.๕ ตํอเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต๎องชําระหรือ
นําสํงโดยไมํรวมเบี้ยปรับ
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ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให๎ขยายเวลาเสียภาษีตามที่กําหนดในมาตรา ๓ อัฏฐ และได๎มีการชําระ
ภาษีหรือนําสํงภาษีภายในกําหนดเวลาที่ขยายให๎นั้น เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งให๎ลดลงเหลือร๎อยละ ๐.๗๕ ตํอ
เดือนหรือเศษของเดือน
การคํานวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให๎เริ่มนับเมื่อพ๎นกําหนดเวลายื่นแบบแสดง
รายการภาษีหรือยื่นแบบนําสํงภาษีตามสํวน ๗ จนถึงวันชําระภาษีหรือนําสํงภาษี แตํเงินเพิ่มที่คํานวณได๎มิให๎
เกินจํานวนภาษีที่ต๎องชําระหรือนําสํง
มาตรา ๘๙/๒[๓๗๑] เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร เบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามหมวดนี้
ให๎ถือเป็นภาษีมูลคําเพิ่ม
ส่วน ๑๔
บทกาหนดโทษ[๓๗๒]
มาตรา ๙๐[๓๗๓] บุคคลดังตํอไปนี้ ฝ่าฝืนหรือไมํปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุไว๎ต๎องระวางโทษ
ปรับไมํเกินสองพันบาท
(๑) ผู๎ไมํจัดสํงสําเนาสัญญาหรือเอกสารตามมาตรา ๗๗/๔ (๒)
(๒) ผู๎ประกอบการจดทะเบียนไมํยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามมาตรา ๘๓ หรือมาตรา ๘๓/
๑
(๓) ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีไมํยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามมาตรา ๘๓/๒
(๔) ผู๎มีหน๎าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไมํยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามมาตรา ๘๓/๓
(๕) ผู๎มีหน๎าที่นําสํงเงินภาษีมูลคําเพิ่มไมํนําสํงภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๓/๕ มาตรา ๘๓/
๖ หรือมาตรา ๘๓/๗
(๖) ผู๎นําเข๎าไมํยื่นใบขนสินค๎าตามมาตรา ๘๓/๘ หรือมาตรา ๘๓/๙
(๗) ผู๎ประกอบการจดทะเบียนไมํแจ๎งการเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มตาม
มาตรา ๘๕/๖
(๘) ผู๎ประกอบการจดทะเบียนไมํคืนใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๕/๗ วรรคสาม
มาตรา ๘๕/๘ วรรคสอง มาตรา ๘๕/๑๕ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๕/๑๗ วรรคสอง
(๙) ผู๎ประกอบการจดทะเบียนไมํแจ๎งการย๎ายสถานประกอบการตามมาตรา ๘๕/๘ วรรค
หนึ่ง
(๑๐) ผู๎ประกอบการจดทะเบียนไมํแจ๎งการหยุดประกอบกิจการชั่วคราวตามมาตรา ๘๕/๑๒
(๑๑) ผู๎ครอบครองทรัพย์มรดก ผู๎จัดการมรดก หรือทายาทของผู๎ประกอบการจดทะเบียนไมํ
คืนใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๕/๑๖ วรรคสามหรือวรรคห๎า
(๑๒) ผู๎ประกอบการจดทะเบียนออกใบกํากับภาษี ใบกํากับภาษีอยํางยํอ ใบเพิ่มหนี้ หรือใบ
ลดหนี้ โดยมีรายการในสํวนที่เป็นสาระสําคัญไมํครบถ๎วนตามมาตรา ๘๖/๔ มาตรา ๘๖/๕ มาตรา ๘๖/๖
มาตรา ๘๖/๗ มาตรา ๘๖/๙ มาตรา ๘๖/๑๐ หรือมาตรา ๘๖/๑๑
(๑๓) ผู๎ประกอบการจดทะเบียนไมํออกใบแทนใบกํากับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ หรือใบแทน
ใบลดหนี้ ตามมาตรา ๘๖/๑๒
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(๑๔) ผู๎ประกอบการจดทะเบียนมีสินค๎าเกินจากรายงานสินค๎าและวัตถุดิบตามมาตรา ๘๗
(๑๕) ผู๎ป ระกอบการจดทะเบียนจัดทํารายงานโดยไมํเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา ๘๗ หรือตามที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๘๗/๑
(๑๖) ผู๎ประกอบการจดทะเบียนจงใจไมํเก็บและรักษาใบกํากับภาษีหรือสําเนาใบกํา กับภาษี
หรือเก็บรักษาเอกสารดังกลําวโดยไมํเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา ๘๗/๓
มาตรา ๙๐/๑[๓๗๔] บุคคลดังตํอไปนี้ ฝ่าฝืนหรือไมํปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุไว๎ ต๎องระวาง
โทษปรับไมํเกินห๎าพันบาท
(๑) ตั ว แทนละเลยไมํ ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจดทะเบี ย นของผู๎ ป ระกอบการที่ อ ยูํ น อก
ราชอาณาจักรตามมาตรา ๘๕/๒
(๒) ผู๎ประกอบการจดทะเบียนไมํแสดงใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๕/๔
(๓) ผู๎ ป ระกอบการจดทะเบี ยนไมํ แจ๎ งการเปิด สถานประกอบการเพิ่ มเติม หรื อปิ ดสถาน
ประกอบการตามมาตรา ๘๕/๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
(๔) ผู๎ ประกอบการจดทะเบียนไมํแจ๎งการโอนกิจการบางสํ วนหรือการรับโอนกิจการตาม
มาตรา ๘๕/๑๓
(๕) ผู๎ประกอบการจดทะเบียนไมํแจ๎งการเลิกหรือการโอนกิจการทั้งหมดตามมาตรา ๘๕/๑๓
หรือมาตรา ๘๕/๑๕ วรรคหนึ่ง
(๖) ตัวแทนผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่อยูํนอกราชอาณาจักรจัดทํารายงานโดยไมํเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา ๘๗/๒
มาตรา ๙๐/๒[๓๗๕] บุคคลดังตํอไปนี้ ฝ่าฝืนหรือไมํปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุไว๎ ต๎องระวาง
โทษจําคุกไมํเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมํเกินห๎าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๑) ผู๎ประกอบการจดทะเบียนไมํปฏิบัติตามมาตรา ๘๒/๑๘ (๒)
(๒) ผู๎ประกอบการใดซึ่งมีหน๎าที่จดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มประกอบกิจการโดยไมํจดทะเบียน
ภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๕/๑ มาตรา ๘๕/๑๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๕/๑๔
(๓) ผู๎ประกอบการจดทะเบียนไมํจัดทําใบกํากับภาษีหรือสําเนาใบกํากับภาษี หรือจัดทําแล๎ว
ไมํสํงมอบให๎ผู๎ซื้อหรือผู๎รับบริการตามมาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง หรือไมํจัดทําใบกํากับภาษีหรือสําเนาใบกํากับภาษี
และไมํสํงมอบให๎ผู๎ซื้อหรือผู๎รับบริการตามที่ผู๎ซื้อหรือผู๎รับบริการเรียกร๎องตามมาตรา ๘๖/๘ วรรคสอง
(๔) ผู๎ประกอบการที่จ ดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มชั่วคราวออกใบกํากับภาษีที่ไมํเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๘๖ วรรคสอง
(๕) ตัวแทนออกใบกํากับภาษีในนามของผู๎ประกอบการจดทะเบียนไมํเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๘๖ วรรคสี่
(๖) ผู๎ประกอบการจดทะเบียนไมํปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการใช๎เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
ตามมาตรา ๘๖/๖ วรรคหก
(๗) ผู๎ไมํปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งของเจ๎าพนักงานประเมินตามมาตรา ๘๘/๔
มาตรา ๙๐/๓[๓๗๖] บุคคลดังตํอไปนี้ ฝ่าฝืนหรือไมํปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุไว๎ ต๎องระวาง
โทษจําคุกไมํเกินหกเดือน หรือปรับไมํเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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(๑) ตัวแทนผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่อยูํนอกราชอาณาจักรออกใบกํากับภาษีโดยไมํมีสิทธิ
ตามมาตรา ๘๖/๒ วรรคสอง
(๒) ผู๎ประกอบการจดทะเบียนใช๎เครื่องบันทึกการเก็บเงินโดยไมํได๎รับอนุมัติตามมาตรา ๘๖/
๖ วรรคหก หรือมาตรา ๘๖/๗
(๓) ผู๎ประกอบการจดทะเบียนไมํจัดทํารายงานตามมาตรา ๘๗ หรือตามที่อธิบดีกําหนดตาม
มาตรา ๘๗/๑
(๔) ตัวแทนผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่อยูํนอกราชอาณาจักรไมํจัดทํารายงานตามมาตรา
๘๗/๒
(๕) ผู๎ขัดขวางหรือไมํอํานวยความสะดวกแกํการปฏิบัติงานของเจ๎าพนักงานประเมินหรือขัด
คําสั่งของเจ๎าพนักงานประเมินตามมาตรา ๘๘/๓ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๙๐/๔[๓๗๗] บุคคลดังตํอไปนี้ ฝ่าฝืนไมํปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุไว๎ ต๎องระวางโทษ
จําคุกตั้งแตํสามเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแตํสองพันบาทถึงสองแสนบาท
(๑) ผู๎ประกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลคําเพิ่ม
ออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้โดยไมํมีสิทธิที่จะออกเอกสารดังกลําวตามมาตรา ๘๖ วรรคสอง
หรือมาตรา ๘๖/๑
(๒) ตัว แทนผู๎ ป ระกอบการจดทะเบียนที่อยูํนอกราชอาณาจักรโดยเจตนาหลี กเลี่ ยงหรือ
พยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลคําเพิ่ม ออกใบกํากับภาษีโดยไมํมีสิทธิตามมาตรา ๘๖/๒ วรรคหนึ่ง
(๓) ผู๎ออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้โดยไมํมีสิทธิจะออกเอกสารดังกลําวตาม
มาตรา ๘๖/๑๓
(๔) ผู๎ประกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลคําเพิ่ม ไมํ
ลงรายการหรือลงรายการเป็นเท็จในรายงานตามมาตรา ๘๗ หรือตามที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๘๗/๑
(๕) ผู๎ประกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลคําเพิ่ม ไมํ
ออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ หรือใบแทนเอกสารดังกลําว
(๖) ผู๎ประกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลคําเพิ่ม
กระทําการใด ๆ โดยความเท็จ โดยฉ๎อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดทํานองเดียวกัน
(๗) ผู๎ประกอบการโดยเจตนานําใบกํากับภาษีปลอมหรือใบกํากั บภาษีที่ออกโดยไมํชอบด๎วย
กฎหมายไปใช๎ในการเครดิตภาษี
มาตรา ๙๐/๕ [๓๗๘] ในกรณีที่ผู๎ กระทําความผิ ดซึ่งต๎องรับโทษตามหมวดนี้เป็นนิติบุคคล
กรรมการผู๎จัดการ ผู๎ จัดการ หรือผู๎แทนของนิติบุคคลนั้น ต๎องรับโทษตามที่บัญญัติไว๎สําหรับความผิดนั้น ๆ
ด๎วย เว๎นแตํจะพิสูจน์ได๎วําตนมิได๎ยินยอมหรือมีสํวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
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หมวด ๕
ภาษีธุรกิจเฉพาะ[๓๗๙]
มาตรา ๙๑[๓๘๐] ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีอากรประเมิน
มาตรา ๙๑/๑[๓๘๑] ในหมวดนี้
(๑) “รายรับ” หมายความวํา เงิน ทรัพย์สิน คําตอบแทน หรือประโยชน์ใด ๆ อันมีมูลคําที่
ได๎รับหรือพึงได๎รับไมํวําในหรือนอกราชอาณาจักรอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการ
(๒) “มูลคํา” หมายความวํา ราคาตลาดของทรัพย์สินของกิจการของคําตอบแทนหรือของ
ประโยชน์ใด ๆ
(๓) “ราคาตลาด” หมายความวํา ราคาที่ซื้อขายกันหรือที่คิดคําบริการกันตามความเป็นจริง
ทั่วไปในขณะใดขณะหนึ่ง
ในกรณีที่ราคาตลาดมีหลายราคาหรือไมํอาจทราบราคาตลาดได๎แนํนอนให๎อธิบ ดีโดยอนุมัติ
รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศใช๎เกณฑ์คํานวณเพื่อให๎ได๎ราคาตลาดเป็นมูลคําของสินค๎าหรือบริการได๎
(๔) “ขาย” หมายความรวมถึงสัญญาจะขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให๎ ให๎เชําซื้อหรือจําหนําย
จํายโอนไมํวําจะมีประโยชน์ตอบแทนหรือไมํ
ให๎นําบทนิยามคําวํา “บุคคล” “บุคคลธรรมดา” “คณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล” “นิติบุคคล”
“ตัวแทน” “สถานประกอบการ” และ “เดือนภาษี” ตามมาตรา ๗๗/๑ มาใช๎บังคับ
มาตรา ๙๑/๒ [๓๘๒] ภายใต๎ บั ง คั บ มาตรา ๙๑/๔ การประกอบกิ จ การดั ง ตํ อ ไปนี้ ใ น
ราชอาณาจักร ให๎อยูํในบังคับต๎องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามบทบัญญัติในหมวดนี้
(๑) การธนาคารตามกฎหมายวําด๎วยการธนาคารพาณิชย์หรือกฎหมายเฉพาะ
(๒) การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายวําด๎วย
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(๓)[๓๘๓] การรับประกันชีวิตตามกฎหมายวําด๎วยการประกันชีวิต
(๔) การรับจํานําตามกฎหมายวําด๎วยโรงรับจํานํา
(๕) การประกอบกิ จ การโดยปกติ เ ยี่ ยงธนาคารพาณิ ช ย์ เชํน การให๎ กู๎ยื ม เงิน ค้ํ า ประกั น
แลกเปลี่ยนเงินตรา ออก ซื้อ หรือขายตั๋วเงิน หรือรับสํงเงินไปตํางประเทศด๎วยวิธีตําง ๆ
(๖) การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค๎าหรือหากําไร ไมํวําอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได๎มาโดยวิธี
ใดก็ตาม ทัง้ นี้ เฉพาะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
(๗) การขายหลั กทรั พ ย์ ต ามกฎหมายวํ าด๎ ว ยตลาดหลั กทรั พย์ แหํ งประเทศไทยในตลาด
หลักทรัพย์
(๘) การประกอบกิจการอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ในกรณีที่บุ ค คลอยูํ น อกราชอาณาจัก รประกอบกิจการ โดยผํ านสถานประกอบการหรื อ
ตัวแทนของตนที่อยูํในราชอาณาจักร ให๎ถือวําประกอบกิจการในราชอาณาจักรตามมาตรานี้
ในกรณีที่มีปัญหาวํากิจการใดเป็นกิจการตาม (๕) หรือไมํ อธิบดีจะเสนอให๎คณะกรรมการ
วินิจฉัยภาษีอากรพิจารณากําหนดขอบเขต และเงื่อนไขของการประกอบกิจการที่อยูํภายใต๎ บังคับตามมาตรานี้
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ก็ได๎ และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรได๎วินิจฉัยแล๎ว ให๎ประกาศคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย
ภาษีอากรในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๙๑/๓[๓๘๔] ให๎ยกเว๎นภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับกิจการดังตํอไปนี้
(๑) กิจการของธนาคารแหํงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(๒) กิจการของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย
(๓) กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ เฉพาะการให๎กู๎ยืมแกํสมาชิกหรือแกํสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
(๔) กิจการของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวําด๎วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(๕) กิจการของการเคหะแหํงชาติ เฉพาะการขายหรือให๎เชําซื้ออสังหาริมทรัพย์
(๖) กิจการรับจํานําของกระทรวง ทบวง กรม และราชการสํวนท๎องถิ่น
(๗) กิจการอื่นตามมาตรา ๙๑/๒ ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๙๑/๔ [๓๘๕] กิ จ การเฉพาะอยํ า งของกิ จ การตามที่ กํ า หนดไว๎ ใ นมาตรา ๙๑/๒
ดังตํอไปนี้ ให๎เสียภาษีมูลคําเพิ่มตามหมวด ๔
(๑) กิจการเฉพาะอยํางที่มิใชํกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการตามมาตรา ๙๑/๒
(๒) กิจการเฉพาะอยํางที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการตามมาตรา ๙๑/๒ ซึ่งพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให๎เป็นกิจการที่เสียภาษีมูลคําเพิ่ม
ในกรณีที่มีปัญหาวํากิจการใดเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการตามมาตรา ๙๑/๒
หรื อไมํ อธิบดีจ ะเสนอให๎ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรพิจารณากําหนดขอบเขต และเงื่อนไขของการ
ประกอบกิจ การก็ได๎ และเมื่อคณะกรรมการวิ นิจฉั ยภาษีอ ากรได๎ วินิจ ฉัย แล๎ ว ให๎ ประกาศคํา วินิ จฉัย ของ
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๙๑/๕[๓๘๖] ฐานภาษีสํ าหรับการประกอบกิจการตามบทบัญญัติในหมวดนี้ได๎แกํ
รายรับดังตํอไปนี้ ที่ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีได๎รับหรือพึงได๎รับเนื่องจากการประกอบกิจการ
(๑) สําหรับกิจการธนาคาร ตามมาตรา ๙๑/๒ (๑) รายรับจากการประกอบกิจการ คือ
(ก) ดอกเบี้ย สํวนลด คําธรรมเนียม คําบริการ หรือกําไรกํอนหักรายจํายใด ๆ จากการ
ซื้อหรือขายหรือที่ได๎จากตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ และ
(ข) กําไรกํอนหักรายจํายใด ๆ จากการแลกเปลี่ย นหรือซื้อขายเงินตรา การออกตั๋วเงิน
หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ หรือการสํงเงินไปตํางประเทศ
(๒) สําหรับกิจการธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตามมาตรา ๙๑/
๒ (๒) รายรับจากการประกอบกิจการ คือ
(ก) รายรับตาม (๑) (ก) และ
(ข) รายรับตาม (๑) (ข)
[๓๘๗]
(๓) สําหรับกิจการรับประกันชีวิตตามมาตรา ๙๑/๒ (๓) รายรับจากการประกอบกิจการ
ได๎แกํ ดอกเบี้ย คําธรรมเนียม หรือคําบริการ
(๔) สําหรับกิจการโรงรับจํานําตามมาตรา ๙๑/๒ (๔) รายรับจากการประกอบกิจการ คือ
(ก) ดอกเบี้ย คําธรรมเนียม และ
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(ข) เงิน ทรัพย์สิน คําตอบแทน หรือประโยชน์ใด ๆ อันมีมูลคําที่ได๎รับหรือพึงได๎รับจาก
การขายของที่จํานําหลุดเป็นสิทธิ
(๕) สําหรับกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ตามมาตรา ๙๑/๒ (๕) รายรับจากการประกอบ
กิจการ คือ
(ก) รายรับตาม (๑) (ก) และ
(ข) รายรับตาม (๑) (ข)
(๖) สําหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค๎าหรือหากําไรตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) รายรับ
จากการประกอบกิจการ คือ รายรับกํอนหักรายจํายใด ๆ ทั้งสิ้น
(๗) สําหรับกิจการขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายวําด๎วยตลาดหลักทรัพ ย์แหํงประเทศไทยใน
ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๙๑/๒ (๗) รายรับจากการประกอบกิจการคือ รายรับกํอนหักรายจํายใด ๆ ทั้งสิ้น
(๘) สําหรับกิจการอื่นตามมาตรา ๙๑/๒ (๘) รายรับจากการประกอบกิจการ ให๎เป็นไปตามที่
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๙๑/๖[๓๘๘] อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะมีดังตํอไปนี้
(๑) ร๎อยละ ๐.๑ สําหรับรายรับตามมาตรา ๙๑/๕ (๗)
(๒) ร๎อยละ ๒.๕ สําหรับรายรับตามมาตรา ๙๑/๕ (๓) (ก) และมาตรา ๙๑/๕ (๔)
(๓) ร๎อยละ ๓.๐ สําหรับรายรับตามมาตรา ๙๑/๕ นอกจากกรณีตาม (๑) และ (๒)
มาตรา ๙๑/๗[๓๘๙] ให๎บุคคลซึ่งประกอบกิจการที่อยูํภายใต๎บังคับของหมวดนี้มีหน๎าที่เสีย
ภาษีตามบทบัญญัติในหมวดนี้
ในกรณีผู๎ ป ระกอบกิจ การอยูํนอกราชอาณาจักร ให๎ ผู๎ มี ห น๎าที่รับ ผิ ดชอบในการประกอบ
กิจการ รวมตลอดถึงลูกจ๎าง ตัวแทนหรือผู๎ทําการแทน ซึ่งมีอํานาจในการจัดการแทนโดยตรงหรือโดยปริยายที่
อยูํในราชอาณาจักร เป็นผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีรํวมกับบุคคลตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๙๑/๘[๓๙๐] ให๎ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เสียภาษีโดยคํานวณจากฐานภาษีตาม
มาตรา ๙๑/๕ ในเดือนภาษีของผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามอัตราภาษีที่กําหนดไว๎ตามมาตรา ๙๑/๖
แตํผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีมีสิทธิอุทธรณ์การประเมินภาษีตามบทบัญญัติวําด๎วยการอุทธรณ์ในสํวน ๒ หมวด ๒
ลักษณะ ๒
การคํานวณรายรับตามวรรคหนึ่ง ให๎เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์และการปฏิบัติทางบัญชี
และเพื่อประโยชน์ในการคํานวณรายรับ เมื่อได๎เลือกปฏิบัติเป็นอยํางใดแล๎ว ให๎ถือปฏิบัติเป็นอยํางเดียวกัน
ตลอดไป เว๎นแตํจะได๎รับอนุมัติจากอธิบดีให๎เปลี่ยนแปลงได๎
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให๎ใช๎บังคับแกํผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับกิจการ
ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค๎าหรือหากําไรตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) และให๎ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีกรณีดังกลําวเสีย
ภาษี โ ดยคํ า นวณจากฐานภาษี ต ามมาตรา ๙๑/๕ (๖) ในขณะที่ จ ดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมเกี่ ย วกั บ
อสังหาริมทรัพย์นั้น ตามอัตราภาษีที่กําหนดไว๎ในมาตรา ๙๑/๖ รวมทั้งมีสิทธิอุทธรณ์การประเมินภาษีตาม
บทบัญญัติวําด๎วยการอุทธรณ์ในสํวน ๒ หมวด ๒ ลักษณะ ๒[๓๙๑]
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มาตรา ๙๑/๙[๓๙๒] ในกรณีกิจการขายหลักทรัพย์ตามมาตรา ๙๑/๒ (๗) ให๎สมาชิกที่เป็น
ตัวแทนของผู๎ขายหักภาษีธุรกิจเฉพาะจากเงินที่ขาย และยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีตามมาตรา
๙๑/๑๐ แทนผู๎ขายในนามของตนเอง โดยผู๎ขายไมํต๎องยื่นแบบแสดงรายการภาษีอีก และให๎ถือวําสมาชิกเป็นผู๎
มีหน๎าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะในกรณีนี้ด๎วย
มาตรา ๙๑/๑๐ [๓๙๓] ให๎ ผู๎ มี ห น๎ าที่ เสี ยภาษียื่ นแบบแสดงรายการภาษี ตามแบบที่อ ธิบ ดี
กําหนด โดยให๎ยื่นเป็นรายเดือนภาษี พร๎อมกับชําระภาษีถ๎ามี ไมํวําผู๎มีหน๎าที่เสี ยภาษีจะมีรายรับในเดือนภาษี
หรือไมํก็ตาม
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชําระภาษีสําหรับเดือนภาษีใด ให๎ยื่นภายในวันที่สิบห๎า
ของเดือนถัดไป เว๎นแตํอธิบดีจะกําหนดเป็นอยํางอื่น
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชําระภาษี ให๎ยื่น ณ ที่วําการอําเภอท๎องที่ที่สถาน
ประกอบการตัง้ อยูํ ทั้งนี้ เว๎นแตํอธิบดีจะกําหนดเป็นอยํางอื่น
ถ๎ามีผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีมีสถานประกอบการหลายแหํง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการ
ชําระภาษีตามวรรคหนึ่ง ให๎แยกยื่นเป็นรายสถานประกอบการ ทั้งนี้ เว๎นแตํผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีจะยื่นคําร๎องตํอ
อธิบดีขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีรวมกัน ณ ที่วําการอําเภอท๎องที่แหํงใดแหํงหนึ่ง หรือ ณ สถานที่ที่อธิบดี
กําหนดตามวรรคสามก็ได๎ และเมื่ออธิบดีพิจารณาเห็นสมควรจะอนุมัติก็ได๎
ความในวรรคหนึ่งถึงวรรคสี่มิให๎ใช๎บังคับแกํการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชําระภาษี
ของผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค๎าหรือหากําไรตามมาตรา ๙๑/๒
(๖) และให๎ ผู๎ มีห น๎ าที่เสีย ภาษีกรณีดังกลํ าวยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีกําหนดในขณะจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ พร๎อมกับชําระภาษีตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมนั้น[๓๙๔]
ในการชําระภาษีตามวรรคห๎า ให๎กรมที่ดินเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อกรมสรรพากรและ
ห๎ามพนักงานเจ๎าหน๎าที่ลงนามรับรู๎ ยอมให๎ทําหรือบันทึ กไว๎จนกวําจะได๎รับเงินภาษีที่ต๎องชําระให๎ครบถ๎วน
ถูกต๎องแล๎ว[๓๙๕]
ภาษีที่ให๎ชําระแล๎วตามวรรคห๎า ให๎สํงเป็นรายได๎แผํนดินตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด[๓๙๖]
มาตรา ๙๑/๑๑[๓๙๗] การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ ให๎กระทําได๎ตามเงื่อนไขดังตํอไปนี้
(๑) ให๎ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีมีสิทธิยื่นคําร๎องขอคืนภาษีภายในสามปีนับแตํวันพ๎นกําหนดเวลายื่น
แบบแสดงรายการภาษี
(๒) คําร๎องขอคืนภาษีให๎เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด และให๎ยื่น ณ ที่วําการอําเภอท๎องที่
ที่สถานประกอบการตั้งอยูํ เว๎นแตํในกรณีที่ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีได๎รับอนุมัติจากอธิบดีให๎ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีรวมกัน ณ ที่วําการอําเภอท๎องที่แหํงใดแหํงหนึ่งหรือ ณ สถานที่อื่นตามมาตรา ๙๑/๑๐ วรรคสี่ ก็ให๎ยื่นคํา
ร๎องขอคืนภาษี ณ ที่แหํงนั้น
มาตรา ๙๑/๑๒[๓๙๘] บุคคลซึ่งประกอบกิจการที่อยูํในบังคับต๎องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตาม
มาตรา ๙๑/๒ โดยกิจการนั้นไมํได๎รับยกเว๎นตามมาตรา ๙๑/๓ และผู๎ประกอบกิจการไมํได๎รับยกเว๎นการจด
ทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๑๓ ต๎องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยให๎ยื่นคําขอจดทะเบียน
ภาษีธุรกิจเฉพาะภายในสามสิบวันนับแตํวันเริ่มประกอบกิจการ
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คําขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะตามวรรคหนึ่ง ให๎เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด และให๎
ยื่น ณ ที่วําการอําเภอท๎องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยูํ
ถ๎าผู๎กระทํากิจการมีสถานประกอบการหลายแหํง ให๎ยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ณ
ที่วําการอําเภอท๎องที่ที่สถานประกอบการที่เป็นสํานักงานใหญํตั้งอยูํ
หลั กเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขในการขอจดทะเบีย นภาษี ธุรกิจ เฉพาะ และการออกใบ
ทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ให๎เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนด
ในกรณีผู๎ประกอบการนอกราชอาณาจักร ให๎บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของผู๎ประกอบการดังกลําว
เป็นผู๎มีหน๎าที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะของผู๎ประกอบกิจการที่อยูํนอกราชอาณาจักรด๎วย
มาตรา ๙๑/๑๓[๓๙๙] ผู๎ประกอบกิจการดังตํอไปนี้ไมํต๎องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
(๑) ผู๎ประกอบกิจการขายหลักทรัพย์ตามมาตรา ๙๑/๒ (๗)
(๒) ผู๎ประกอบกิจการที่ประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว
(๓) ผู๎ประกอบกิจการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนดเมื่อมีเหตุอันสมควร
ให๎อธิบดีมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่จะพิจารณากําหนดวําการประกอบกิจการ
ในลักษณะใดเป็นการประกอบกิจการชั่วคราวตาม (๒)
มาตรา ๙๑/๑๔[๔๐๐] ให๎ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีหน๎าที่ทํารายงานแสดงรายรับกํอน
หักรายจํายที่ต๎องเสียภาษี และรายรับที่ไมํต๎องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี
รายงานที่ต๎องจัดทําตามวรรคหนึ่ง ให๎เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด และให๎จัดทําเป็นราย
สถานประกอบการ
วิธีลงรายการในรายงาน ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด และ
การลงรายการในรายงานให๎ ล งภายในสามวั น ทํ า การนั บ แตํ วั น ที่ มี ร ายรั บ ทั้ ง นี้ เว๎ น แตํ ใ นกรณี ที่ อ ธิ บ ดี
เห็นสมควรสําหรับการประกอบกิจการบางประเภทหรือในกรณีจําเป็นเฉพาะราย อธิบดีจะกําหนดเป็นอยําง
อื่นตามที่เห็นสมควรก็ได๎
มาตรา ๙๑/๑๕[๔๐๑] เจ๎าพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มตาม
หมวดนี้ ในเมื่อ
(๑) ปรากฏแกํเจ๎าพนักงานประเมินวําผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีมิได๎ยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลา
ที่กฎหมายกําหนด
(๒) ในกรณีเจ๎าพนักงานประเมินมีหลักฐานแสดงวํา ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการ
ไมํถูกต๎อง หรือมีข๎อผิดพลาดทําให๎จํานวนภาษีที่ต๎องเสียคลาดเคลื่อนไป หรือ
(๓) ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีหรือผู๎มีหน๎าที่ยื่นแบบแสดงรายการแทนผู๎ประกอบกิจการไมํปฏิบัติตาม
หมายเรียกของเจ๎าพนักงานประเมิน หรือไมํยอมตอบคําถามของเจ๎าพนักงานประเมินโดยไมํมีเหตุผลอันสมควร
หรือไมํสามารถแสดงหลักฐานเพื่อการคํานวณภาษี
มาตรา ๙๑/๑๖[๔๐๒] เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามมาตรา ๙๑/๑๕ เจ๎าพนักงาน
ประเมินมีอํานาจ
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(๑) จัดทํารายการลงในแบบแสดงรายการตามหลักฐานที่เห็นวําถูกต๎อง เมื่อผู๎ประกอบกิจการ
มิได๎ยื่นแบบแสดงรายการ
(๒) แก๎ไขเพิ่มเติมรายการในแบบแสดงรายการหรือในเอกสารอื่นประกอบแบบแสดงรายการ
เพื่อให๎ถูกต๎อง
(๓) กําหนดราคาขายสินค๎าโดยเทียบเคียงกับราคาขายในวันเดียวกัน หรือใกล๎เคียงกันของ
สินค๎าประเภทหรือชนิดเดียวกันตามราคาตลาดที่อาจเทียบเคียงกันได๎
(๔) กําหนดดอกเบี้ย สํวนลด คําธรรมเนียม คําบริการ กําไรกํอนหักรายจํายใด ๆ จากการซื้ อ
หรือขายตั๋วเงินหรือแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตรา การออกตั๋วเงิน หรือการสํงเงินไปตํางประเทศตามราคา
ตลาดที่อาจเทียบเคียงได๎
(๕) กําหนดรายรั บ ซึ่งผู๎ ป ระกอบกิจการควรได๎รับ เพราะผู๎ ประกอบกิจการกับผู๎ซื้อมีการ
ควบคุมหรือความสัมพันธ์กันในด๎านทุนหรือด๎านการจัดการ
(๖) กําหนดดอกเบี้ย ราคาทรัพย์สิน หรือคําบริการตามราคาตลาดในวันให๎กู๎ยืมเงิน วันที่โอน
หรือให๎บริการ ในกรณีที่การให๎กู๎ยืมเงิน การโอนทรัพย์สิน หรือการให๎บริการนั้นไมํมีดอกเบี้ย คําตอบแทน หรือ
คําบริการ หรือมีดอกเบี้ย คําตอบแทน หรือคําบริการต่ํากวําราคาตลาดโดยไมํมีเหตุอันสมควร
(๗) กําหนดรายรับโดยพิจารณาถึงฐานะความเป็นอยูํหรือพฤติการณ์ของผู๎ประกอบกิจการ
หรือสถิติการค๎าของผู๎ประกอบกิจการเองหรือของผู๎ประกอบกิจการอื่น ที่กระทํากิจการทํานองเดียวกัน หรือ
พิจารณาจากหลักเกณฑ์อยํางอื่นอันอาจแสดงรายรับได๎โดยสมควร
(๘) ประเมินภาษีตามที่รู๎เห็นหรือพิจารณาวําถูกต๎องเมื่อมีกรณีตามมาตรา ๙๑/๑๕ (๓) โดย
ไมํต๎องปฏิบัติตาม (๑) ถึง (๗) ก็ได๎
มาตรา ๙๑/๑๗[๔๐๓] ภาษีตามหมวดนี้ ถ๎าในเดือนภาษีใดมีจํานวนไมํถึงหนึ่งร๎อยบาทเป็นอัน
ไมํต๎องเสียสําหรับเดือนภาษีนั้น
มาตรา ๙๑/๑๘[๔๐๔] บุคคลใดประกอบกิจการที่อยูํภายใต๎บังคับต๎องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประกอบกิจการโดยไมํจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๑๒ ต๎องระวางโทษจําคุกไมํเกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไมํเกินห๎าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บุคคลตามมาตรา ๙๑/๑๒ วรรคห๎ า ละเลยไมํดําเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนของผู๎
ประกอบกิจการที่อยูํนอกราชอาณาจักร ต๎องระวางโทษเชํนเดียวกับวรรคหนึ่ง
มาตรา ๙๑/๑๙[๔๐๕] ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะผู๎ใด ไมํจัดทํารายงานตามมาตรา ๙๑/
๑๔ ต๎องระวางโทษจําคุกไมํเกินหกเดือน หรือปรับไมํเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๑/๒๐[๔๐๖] ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะผู๎ใด จัดทํารายงานโดยไมํเป็นไปตาม
แบบหรือไมํจัดทําเป็นรายสถานประกอบการ หรือลงรายการในรายงานไมํเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา ๙๑/๑๔ วรรคสองหรือวรรคสาม ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินสองพันบาท
มาตรา ๙๑/๒๑[๔๐๗] ให๎นําบทบัญญัติในหมวด ๔ ดังตํอไปนี้ มาใช๎บังคับโดยอนุโลม
(๑) สํวน ๗ การยื่นแบบและการชําระภาษี มาตรา ๘๓/๒ และมาตรา ๘๓/๓
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(๒) สํวน ๘ เครดิตภาษีและการขอคืนภาษีมูลคําเพิ่ม มาตรา ๘๔/๓
(๓) สํวน ๙ การจดทะเบี ยนภาษีมูล คําเพิ่ม มาตรา ๘๕/๔ มาตรา ๘๕/๕ มาตรา ๘๕/๖
มาตรา ๘๕/๗ มาตรา ๘๕/๘ มาตรา ๘๕/๙ มาตรา ๘๕/๑๒ มาตรา ๘๕/๑๓ มาตรา ๘๕/๑๔ มาตรา ๘๕/๑๕
มาตรา ๘๕/๑๖ มาตรา ๘๕/๑๗ มาตรา ๘๕/๑๘ และมาตรา ๘๕/๑๙
(๔) สํวน ๑๑ การจัดทํารายงาน และการเก็บรักษาหลักฐานและเอกสารมาตรา ๘๗/๓
(๕) สํวน ๑๒ อํานาจเจ๎าพนักงานประเมิน มาตรา ๘๘/๓ มาตรา ๘๘/๔ และมาตรา ๘๘/๕
(๖) สํวน ๑๓ เบี้ยปรับ - เงินเพิ่ม ทุกมาตรา
(๗) สํวน ๑๔ บทกําหนดโทษที่เกี่ยวข๎องกับบทบัญญัติมาตราดังกลําวข๎างต๎น รวมทั้งมาตรา
๙๐/๕
หมวด ๖
อากรแสตมป์
มาตรา ๑๐๓ ในหมวดนี้ เว๎นแตํข๎อความจะแสดงให๎เห็นเป็นอยํางอื่น
“ตราสาร” หมายความวํา เอกสารที่ต๎องเสียอากรตามหมวดนี้
“กระดาษ” หมายความตลอดถึงแผํนหนังฟอกหรือสิ่งอื่น ๆ ซึ่งใช๎เขียนตราสาร
“แสตมป์”[๔๐๘] หมายความวํา แสตมป์ปิดทับหรือแสตมป์ดุนบนกระดาษ และแสตมป์ดุนบน
กระดาษนี้ ให๎หมายความรวมถึงแสตมป์พิมพ์ทับบนกระดาษด๎วย ทั้งนี้ ตามที่กําหนดลักษณะโดยกฎกระทรวง
“กระทํา” เมื่อใช๎เกี่ยวกับตราสาร หมายความวําการลงลายมือชื่อตามบทบัญญัติแหํ ง
ประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์
“ปิดแสตมป์” หมายความวําการปิดแสตมป์ทับกระดาษ หรือการมีแสตมป์ดุนบนกระดาษ
“ขีดฆํา”[๔๐๙] หมายความวํา การกระทําเพื่อมิให๎ใช๎แสตมป์ได๎อีก โดยในกรณีแสตมป์ปิดทับ
ได๎ลงลายมือชื่อ หรือลงชื่อห๎างร๎านบนแสตมป์ หรือขีดเส๎นครํอมฆําแสตมป์ที่ปิดทับกระดาษ และลงวัน เดือน
ปีที่กระทําสิ่งเหลํานี้ด๎วย ในกรณีแสตมป์ดุนได๎เขียนบนตราสารหรือยื่นตราสาร ให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่ประทับ
แสตมป์ดุนให๎แสตมป์ดุนปรากฏอยูํในด๎านหน๎าของตราสารนั้น
“ปิดแสตมป์บริบูรณ์”[๔๑๐] หมายความวํา
(๑) ในกรณีแสตมป์ปิดทับ คือ การได๎เสียอากรโดยปิดแสตมป์ทับกระดาษกํอนกระทําหรือ
ในทันทีที่ทําตราสารเป็นราคาไมํน๎อยกวําอากรที่ต๎องเสียและได๎ขีดฆําแสตมป์นั้นแล๎ว หรือ
(๒) ในกรณีแสตมป์ดุน คือ การได๎เสียอากรโดยใช๎กระดาษมีแสตมป์ดุนเป็นราคาไมํน๎อยกวํา
อากรที่ต๎องเสียและขีดฆําแล๎ว หรือโดยยื่นตราสารให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่ประทับแสตมป์ดุน และชําระเงินเป็น
จํานวนไมํน๎อยกวําอากรที่ต๎องเสียและขีดฆําแล๎ว หรือ
(๓) ในกรณีชําระเป็นตัวเงิน คือ การได๎เสียอากรเป็นตัวเงิน เป็นราคาไมํน๎อยกวําอากรที่ต๎อง
เสียตามบทบัญญัติในหมวดนี้ หรือตามระเบียบซึ่งอธิบดีจะได๎กําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
การปิ ด แสตมป์ บริ บู ร ณ์ ตามที่ กํ า หนด ใน (๑ ) และ (๒) ดั ง กลํ าว ข๎ า ง ต๎ น นั้ น
ให๎อธิบดีมีอํานาจสั่งให๎ปฏิบัติตามที่กําหนดใน (๓) แทนได๎
“ใบรับ” หมายความวํา
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(ก) บันทึก หรือหนังสือใด ๆ ที่เป็นหลักฐานแสดงวําได๎รับ ได๎รับฝากหรือได๎รับชําระเงินหรือ
ตั๋วเงิน หรือ
(ข) บันทึก หรือหนังสือใด ๆ ที่เป็นหลักฐานแสดงวําหนี้หรือสิทธิเรียกร๎องได๎ชําระหรื อปลดให๎
แล๎ว
บันทึก หรือหนังสือที่กลําวนั้นจะมีลายมือชื่อของบุคคลใด ๆ หรือไมํ ไมํสําคัญ
“พนักงานเจ๎าหน๎าที่” หมายความวํา เจ๎าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตํงตั้ง
“นายตรวจ”[๔๑๑] หมายความวํา เจ๎าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตํงตั้ง
ส่วน ๑
การเสียอากร
มาตรา ๑๐๔ ตราสารที่ระบุไว๎ในบัญชีท๎ายหมวดนี้ ต๎องปิดแสตมป์บริบูรณ์ตามอัตราที่
กําหนดไว๎ในบัญชีนั้น
มาตรา ๑๐๕[๔๑๒] ในกรณีตํอไปนี้ ผู๎ขาย ผู๎ให๎เชําซื้อ ผู๎รับเงิน หรือผู๎รับชําระราคาต๎องออกใบ
รับให๎แกํผู๎ซื้อ ผู๎เชําซื้อ ผู๎จํายเงินหรือผู๎ชําระราคา ในทันทีทุกคราวที่รับเงินหรือรับชําระราคาไมํวําจะมีการ
เรียกร๎องให๎ออกใบรับหรือไมํก็ตาม
(๑) การรับเงินหรือรับชําระราคาจากการขายสินค๎าหรือการให๎บริการของผู๎ประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มตามหมวด ๔ และการรับเงินหรือรับชําระราคาจากการกระทํากิจการของผู๎ประกอบ
กิจการที่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะที่ต๎องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด ๕ ซึ่งรวมเงินหรือราคาที่ได๎รับชําระ
แตํละครั้งเกินจํานวนเงินตามที่อธิบดีกําหนด แตํอธิบดีจะกําหนดเกินหนึ่งพันบาทไมํได๎
(๒) การรับเงินหรือรับชําระราคาในกรณีอื่นซึ่งรวมเงินหรือราคาที่ได๎รับชําระแตํละครั้งเกิน
จํานวนเงินตามที่อธิบดีกําหนด แตํอธิบดีจะกําหนดเกินหนึ่งหมื่นบาทไมํได๎
ถ๎าการรับเงินหรือรับชําระราคาในกรณีเดียวกันมีจํานวนเกินกวําที่อธิบดีกําหนดตาม (๑)
หรือ (๒) แตํมีเงื่อนไขให๎รับเงินหรือรับชําระราคาในภายหลังเป็นหลายงวด ให๎ออกใบรับทุกคราวในทันทีที่รับ
เงินหรือรับชําระราคานั้น
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มซึ่งได๎ออกใบกํากับภาษีที่มีข๎อความแสดงวําได๎รับเงิน
หรือรับชําระราคาแล๎ว จะถือเอาใบกํากับภาษีนั้นเป็นใบรับที่ต๎องออกตามมาตรานี้ก็ได๎
มาตรานี้ไมํใช๎บังคับแกํการจําหนํายแสตมป์อากร หรือแสตมป์อื่นของรัฐบาลที่ยังมิได๎ใช๎
มาตรา ๑๐๕ ทวิ[๔๑๓] ในการออกใบรับ ให๎ผู๎มีหน๎าที่ออกใบรับตามมาตรา ๑๐๕ (๑) หรือผู๎มี
หน๎าที่ออกใบรับตามมาตรา ๑๐๕ (๒) เฉพาะผู๎ซึ่งกระทําเป็นปกติธุระ ทําต๎นขั้วหรือสําเนาใบรับ และเก็บต๎น
ขั้วหรือสําเนาใบรับดังกลําวไว๎เป็นเวลาไมํน๎อยกวําห๎าปีนับแตํวันที่ออกใบรับ[๔๑๔]
ถ๎าปรากฏวําการรับเงินหรือรับชําระราคาที่ต๎องทําต๎นขั้วหรือสําเนาใบรับตามวรรคหนึ่ง ไมํมี
ต๎นขัว้ หรือสําเนาใบรับให๎สันนิษฐานวําไมํได๎ออกใบรับ
ใบรับและต๎นขั้ว หรือสําเนาใบรับตามวรรคหนึ่ง อยํางน๎อยต๎องมีตัวเลขไทยหรืออารบิค และ
อักษรไทยให๎ปรากฏข๎อความตํอไปนี้
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(๑)[๔๑๕] เลขประจําตัวผู๎เสียภาษีอากรของผู๎ออกใบรับ
(๒) ชื่อหรือยี่ห๎อของผู๎ออกใบรับ
(๓) เลขลําดับของเลํมและของใบรับ
(๔) วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับ
(๕) จํานวนเงินที่รับ
(๖) ชนิด ชื่อ จํานวนเงินและราคาสินค๎าในกรณีการขายหรือให๎เชําซื้อสินค๎าเฉพาะชนิดที่มี
ราคาตั้งแตํหนึ่งร๎อยบาทขึ้นไป
ในกรณีผู๎ผลิต ผู๎นําเข๎าหรือผู๎ขายสํง ขายสินค๎าให๎แกํผู๎ซึ่งทําการค๎าสินค๎าประเภทเดียวกับ
สินค๎าที่ขายนั้นให๎แสดงชื่อหรือยี่ห๎อและที่อยูํของผู๎ซื้อไว๎ในใบรับที่ต๎องออกตามวรรคหนึ่งด๎วยทุกคราวที่ได๎รับ
ชําระเงินหรือชําระราคา ข๎อความในใบรับเชํนวํานี้ ถ๎าทําเป็นภาษาตํางประเทศให๎มีภาษาไทยกํากับไว๎ด๎วย
ความในวรรคหนึ่งมิให๎ใช๎บังคับแกํกิจการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐๕ ตรี[๔๑๖] ในกรณีที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มหรือผู๎ประกอบ
กิจ การที่จดทะเบี ยนภาษีธุรกิจเฉพาะ รับ เงินหรือรับชําระราคามีจํานวนครั้งหนึ่ง ๆ ไมํถึงจํานวนที่อธิบดี
กําหนดตามมาตรา ๑๐๕ (๑) ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มหรือผู๎ประกอบกิจการที่จดทะเบียน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมเงินที่รับมาเฉพาะในกรณีดังกลําวทุกครั้งและเมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ ได๎จํานวนเทําใด ให๎ทํา
บันทึกจํานวนเงินนั้นรวมขึ้นเป็นวัน ๆ ตามแบบที่อธิบดีกําหนดและเก็บไว๎เป็นเวลาไมํน๎อยกวําห๎าปีนับแตํวันทํา
บันทึก
มาตรา ๑๐๕ จัตวา[๔๑๗] ในการขายสินค๎าให๎ผู๎ประกอบการตามหมวด ๔ ที่เป็นผู๎ผลิต ผู๎นํา
เข๎า ผู๎สํงออกหรือผู๎ขายสํง เมื่อมีการขายสินค๎าให๎ออกใบสํงของให๎แกํผู๎ซื้อและให๎ทําสําเนาเก็บไว๎เป็นเวลาไมํ
น๎อยกวําห๎าปี นับแตํวันที่ออกใบสํงของ
ใบสํงของและสําเนาตามความในวรรคกํอน อยํางน๎อยต๎องมีตัวเลขและอักษรไทยให๎ปรากฏ
ข๎อความตํอไปนี้
(๑) ชื่อ หรือยี่ห๎อและเลขประจําตัวผู๎เสียภาษีอากรของผู๎ขาย
(๒) ชื่อ หรือยี่ห๎อของผู๎ซื้อ
(๓) เลขลําดับของเลํม (ถ๎ามี) และของใบสํงของ
(๔) วัน เดือน ปี ที่ออกใบสํงของ
(๕) ชนิด ชื่อ จํานวน และราคาของสินค๎าที่ขาย
ตัวเลขไทยนั้นจะใช๎เลขอารบิคแทนก็ได๎
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มตามหมวด ๔ ซึ่งได๎ออกใบกํากับภาษีที่มีข๎อความ
แสดงวําได๎สํงสินค๎าให๎แกํผู๎ซื้อแล๎ว จะถือเอาใบกํากับภาษีนั้นเป็นใบสํงของที่ต๎องออกตามมาตรานี้ก็ได๎
มาตรา ๑๐๖[๔๑๘] ใบรับที่ต๎องปิดแสตมป์บริบูรณ์ แม๎ไมํอยูํในบังคับให๎จําต๎องออกใบรับตาม
ความในมาตรา ๑๐๕ เมื่อผู๎มีสํวนได๎เสียเรียกร๎อง ผู๎มีหน๎าที่ออกใบรับต๎องออกให๎ในทันทีที่ถูกเรียกร๎อง
มาตรา ๑๐๗ เว๎นแตํที่บัญญัติในมาตรา ๑๑๑ ถ๎าไมํมีข๎อตกลงเป็นอยํางอื่นผู๎มีหน๎าที่เสีย
อากรและผู๎มีหน๎าที่ขีดฆําให๎เป็นไปตามบัญชีท๎ายหมวดนี้
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ถ๎าผู๎มีหน๎าที่ขีดฆําเขียนหนังสือไมํเป็น จะให๎ผู๎อื่นเขียนวันเดือนปีแทนก็ได๎
ถ๎าผู๎มีหน๎าที่ขีดฆําไมํยอมขีดฆํา หรือไมํมีตัวอยูํที่จะทําการขีดฆําได๎ ให๎ผู๎ทรงตราสารหรือผู๎
ถือเอาประโยชน์ขีดฆําแทนได๎
มาตรา ๑๐๘ ถ๎าทําตราสารหลายลักษณะตามที่ระบุในบัญชีท๎ายหมวดนี้บนกระดาษแผํน
เดีย วกัน หรือเป็น ฉบั บเดียวกัน เชํนเชําและกู๎ยืมรวมกัน ไว๎หรือทําตราสารลั กษณะเดียวกันหลายเรื่องบน
กระดาษแผํนเดียวกัน หรือเป็นฉบับเดียวกัน เชํนขายของสิ่งหนึ่งให๎แกํคนหนึ่ง และขายอีกสิ่งหนึ่งให๎แกํอีกคน
หนึ่ง ซึ่งตามสภาพควรจะแยกกัน ต๎องปิ ดแสตมป์บริบูรณ์ให๎ ครบทุกลั กษณะหรือทุกเรื่อง โดยปิดแสตมป์
บริบูรณ์เป็นรายตราสารแยกไว๎ให๎ปรากฏวําตราสารใดอยูํที่ใด และแสตมป์ดวงใดสําหรับตราสารลักษณะหรือ
เรื่องใด
มาตรา ๑๐๙ สัญญาใดเป็นตราสาร ซึ่งเกิดขึ้นโดยมีหนังสือโต๎ตอบกันและมิได๎ปิดแสตมป์
บริบูรณ์ ถ๎าพิสูจน์ ได๎วํา หนังสือฉบั บหนึ่งฉบับใดที่จําเป็นในการทําให๎ เกิดสัญญานั้นขึ้น ได๎ปิดแสตมป์ ครบ
จํานวนอากรและขีดฆําแสตมป์แล๎ว ให๎ถือวําสัญญานั้นได๎ปิดแสตมป์บริบูรณ์แล๎ว
มาตรา ๑๑๐ คูํฉบับหรือคูํฉีกแหํงตราสารใด แม๎จะได๎ปิดแสตมป์สําหรับคูํฉบับหรือคูํฉีกนั้น
ตามอัตราในบัญชีท๎ายหมวดนี้แล๎วก็ดี ถ๎ามิได๎นําตราสารต๎นฉบับหรือพยานหลักฐานมาแสดงให๎เป็นที่พอใจวํา
ตราสารต๎นฉบับนั้นได๎ปิดแสตมป์บริบูรณ์แล๎ว มิให๎ถือวําคูํฉบับหรือคูํฉีกนั้นได๎ปิดแสตมป์บริบูรณ์ จนกวําจะได๎
เสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจํานวนอากรสําหรับตราสารต๎นฉบับและขีดฆําแล๎ว
มาตรา ๑๑๑ ถ๎าตราสารที่ต๎องเสียอากรได๎ทําขึ้นนอกสยาม ให๎เป็นหน๎าที่ของผู๎ทรงตราสาร
คนแรกในสยามต๎องเสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจํานวนอากรและขีดฆําภายใน ๓๐ วัน นับแตํวันที่ได๎รับตรา
สารนั้น ถ๎าไมํปฏิบัติตามนี้ให๎ถือวําเป็นตราสารที่มิได๎ปิดแสตมป์บริบูรณ์
ถ๎ามิได๎ปฏิบัติตามความในวรรคกํอน ผู๎ทรงคนใดคนหนึ่งแหํงตราสารต๎องเสียอากรโดยปิด
แสตมป์ครบจํานวนอากรและขีดฆํากํอน แล๎วจึงจะยื่นตราสารเพื่อให๎จํายเงิน รับรอง สลักหลัง โอน หรือถือเอา
ประโยชน์ได๎
ผู๎ทรงตราสารคนใดได๎ตราสารตามความในมาตรานี้มาไว๎ในครอบครองกํอนพ๎นกําหนดเวลาที่
กลําวไว๎ในวรรค ๑ ผู๎ทรงคนนั้นจะเสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจํานวนอากรและขีดฆําก็ได๎ โดยมีสิ ทธิไลํเบี้ย
จากผู๎ทรงคนกํอน ๆ
มาตรา ๑๑๒ ถ๎าตั๋วเงินที่ยื่นให๎ชําระเงินมิได๎ปิดแสตมป์บริบูรณ์ ผู๎รับตั๋วจะเสียอากรโดยปิด
แสตมป์ครบจํานวนอากรและขีดฆํา และใช๎สิทธิไลํเบี้ยจากผู๎มีหน๎าที่เสียอากร หรือหักคําอากรจากเงินที่จะ
ชําระก็ได๎
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ส่วน ๒
เบ็ดเตล็ด
มาตรา ๑๑๓ ตราสารใดมิได๎ปิดแสตมป์บริบูรณ์ ผู๎มีหน๎าที่เสียอากร หรือผู๎ทรงตราสารหรือผู๎
ถือเอาประโยชน์ชอบที่จะยื่นตราสารนั้นตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่เพื่อขอเสียอากรได๎ เมื่อพนักงานเจ๎าหน๎าที่ได๎รับ
ตราสารแล๎ว ให๎อนุมัติให๎เสียอากรภายในบังคับแหํงบทบัญญัติตํอไปนี้
๑.[๔๑๙] ถ๎าตราสารที่มิได๎ปิดแสตมป์บริบูรณ์นั้น เป็นตราสารที่กระทําขึ้นในประเทศไทย เมื่อผู๎
ขอเสี ยอากรได๎ยื่นตราสารนั้นตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่เ พื่อเสียอากรภายใน ๑๕ วันนับแตํวันต๎องปิดแสตมป์
บริบูรณ์ ก็ให๎อนุมัติให๎เสียเพียงอากรตามอัตราในบัญชีท๎ายหมวดนี้
๒. ถ๎ากรณีเป็นอยํางอื่น ก็ให๎อนุมัติให๎เสียอากร และให๎เรียกเก็บเงินเพิ่มอากรดังตํอไปนี้อีก
ด๎วย
(ก) ถ๎าปรากฏตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่วํา ตราสารมิได๎ปิด แสตมป์บริบูรณ์เป็นเวลาไมํพ๎น
กําหนด ๙๐ วันนับแตํวันต๎องปิดแสตมป์บริบูรณ์ ให๎เรียกเก็บเงินเพิ่มอากรเป็น ๒ เทําจํานวนอากร หรือเป็น
เงิน ๔ บาทแล๎วแตํอยํางใดจะมากกวํา
(ข) ถ๎า ปรากฏตํ อพนั ก งานเจ๎า หน๎ าที่ วํา ตราสารมิไ ด๎ปิ ดแสตมป์ บริ บูร ณ์เ ป็น เวลาพ๎ น
กําหนด ๙๐ วันนับแตํวันต๎องปิดแสตมป์บริบูรณ์แล๎ว ให๎เรียกเก็บเงินเพิ่มอากรเป็น ๕ เทําจํานวนอากร หรือ
เป็นเงิน ๑๐ บาทแล๎วแตํอยํางใดจะมากกวํา
มาตรา ๑๑๔[๔๒๐] โดยการตรวจสอบตามความในมาตรา ๑๒๓ ก็ดี โดยการกลําวหาแจ๎ง
ความของบุคคลใด ไมํวําจะเป็นเจ๎าพนักงานรัฐบาลหรือมิใชํก็ดี ถ๎าปรากฏวํา
(๑) มิได๎มีการออกใบรับในกรณีที่ต๎องออกใบรับตามความในมาตรา ๑๐๕ หรือมาตรา ๑๐๖
ให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่มีอํานาจเรียกเก็บเงินอากรจนครบ และเงินเพิ่มอากรอีกเป็ นจํานวน ๖ เทําของเงินอากร
หรือเป็นเงิน ๒๕ บาท แล๎วแตํอยํางใดจะมากกวํา
(๒) ตราสารมิได๎ปิดแสตมป์บริบูรณ์ โดย
(ก) มิได๎ปิดแสตมป์เลย ให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่มีอํานาจเรียกเก็บเงินอากรจนครบ และเงิน
เพิ่มอากรอีกเป็นจํานวน ๖ เทําของเงินอากรที่ต๎องเสีย หรือเป็นเงิน ๒๕ บาท แล๎วแตํอยํางใดจะมากกวํา
(ข) ปิดแสตมป์น๎อยกวําอากรที่ต๎องเสีย ให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่มีอํานาจเรียกเก็บเงินอากร
จนครบ และเงินเพิ่มอีกเป็น จํานวน ๖ เทําของเงินอากรที่ขาด หรือเป็นเงิน ๒๕ บาท แล๎ วแตํอยํางใดจะ
มากกวํา
(ค) ในกรณีอื่น ให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่มีอํานาจเรียกเก็ บเงินเพิ่มอากร เป็นจํานวน ๑ เทํา
ของเงินอากรที่ต๎องเสีย หรือเป็นเงิน ๒๕ บาท แล๎วแตํอยํางใดจะมากกวํา
วรรคท๎าย[๔๒๑] (ยกเลิก)
มาตรา ๑๑๕[๔๒๒] เงินอากรและเงินเพิ่มอากรที่กลําวในมาตรา ๑๑๓ และ มาตรา ๑๑๔ นั้น
ให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่จัดการเรียกเก็บจากผู๎มีหน๎าที่เสียอากรกํอน ถ๎าไมํได๎เงินจากผู๎มีหน๎าที่เสียอากร จึงให๎
จัดการเรียกเก็บจากผู๎ทรงตราสารหรือผู๎ถือเอาประโยชน์แหํงตราสารนั้น
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ผู๎ถูกเรียกเก็บเงินอากรและเงินเพิ่มอากรตามความในวรรคกํอนจะอุทธรณ์คําสั่งก็ได๎ ทั้งนี้ ให๎
นําบทบัญญัติวําด๎วยการอุทธรณ์ตามสํวน ๒ หมวด ๒ ลักษณะ ๒ มาใช๎บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๖[๔๒๓] วิธีเสียเงินอากรและเงินเพิ่มอากรดังบัญญัติไว๎ในมาตรา ๑๑๓ หรือมาตรา
๑๑๔ ให๎เสียโดยวิธีชําระเป็นตัวเงินตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ เมื่อได๎รับชําระเงินแล๎ว ให๎ พนักงานเจ๎าหน๎าที่ออกใบ
รับเงินและสลักหลังตราสาร หรือทําหลักฐานขึ้นในกรณีไมํมีตราสาร ทั้งนี้ เพื่อแสดงการรับเงินอากรและเงิน
เพิ่มอากรถ๎ามี ตลอดทั้งชื่อและตําบลที่อยูํของผู๎เสียเงิน แล๎วลงชื่อพนักงานเจ๎าหน๎าที่และวันเดือนปีไว๎เป็น
สําคัญ
มาตรา ๑๑๗[๔๒๔] ตราสารหรือหลักฐานตามความในมาตรา ๑๑๖ ที่มีผู๎เสียอากร หรือเสีย
อากรและเงินเพิ่มอากรถ๎ามี ตามความในมาตรา ๑๑๓ หรือมาตรา ๑๑๔ แล๎ว ให๎ ถือวําเป็นตราสารที่ปิด
แสตมป์บริบูรณ์ สํวนเงินเพิ่มอากรที่เรียกเก็บให๎ถือเป็นเงินอากร
มาตรา ๑๑๘ ตราสารใดไมํปิดแสตมป์บริบูรณ์ จะใช๎ต๎นฉบับคูํฉบับคูํฉีกหรือสําเนาตราสาร
นั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพํงไมํได๎ จนกวําจะได๎เสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจํานวนตามอัตราในบัญชีท๎าย
หมวดนี้ และขีดฆําแล๎ว แตํทั้งนี้ไมํเป็นการเสื่อมสิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มอากรตามมาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔
มาตรา ๑๑๙ ตราสารซึ่งเจ๎าพนักงานรัฐบาลหรือเทศบาลต๎องลงนามหรือรับรู๎ก็ดี ตราสารซึ่ง
ต๎องทําตํอหน๎าเจ๎าพนักงานรัฐบาลหรือเทศบาลก็ดี ตราสารซึ่งต๎องให๎เจ๎าพนักงานรัฐบาลหรือเทศบาลลงบั นทึก
ก็ดี ห๎ามมิให๎เจ๎าพนักงานลงนามรับรู๎ ยอมให๎ทําหรือบันทึกไว๎จนกวําจะได๎เสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจํานวน
ตามอัตราในบัญชีท๎ายหมวดนี้ และขีดฆําแล๎ว แตํทั้งนี้ไมํเป็นการเสื่อมสิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มอากรตามมาตรา
๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔
มาตรา ๑๒๐ ผู๎ใดได๎เสียอากรหรือคําเพิ่มอากรโดยมิใชํเป็นผู๎มีหน๎าที่เสีย ผู๎นั้นมีสิทธิไลํเบี้ย
เอาคําอากรหรือคําเพิ่มอากรซึ่งตนได๎เสียไปจากบุคคลผู๎มีหน๎าที่เสียได๎
มาตรา ๑๒๑[๔๒๕] ถ๎าฝ่ายที่ต๎องเสียอากรเป็นรัฐบาล เจ๎าพนักงานผู๎กระทํางานของรัฐบาล
โดยหน๎าที่ บุคคลผู๎กระทําการในนามของรัฐบาล องค์การบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น สภากาชาดไทย วัดวา
อาราม และองค์การศาสนาใด ๆ ในราชอาณาจักรซึ่งเป็นนิติบุคคล อากรเป็นอันไมํต๎องเสีย แตํข๎อยกเว๎นนี้มิให๎
ใช๎แกํองค์การของรัฐ บาลที่ใช๎ทุน หรื อทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบการพาณิช ย์ หรือการพาณิช ย์ซึ่งองค์การ
บริหารราชการสํวนท๎องถิ่นเป็นผู๎จัดทํา
มาตรา ๑๒๒ ผู๎ใดได๎เสียคําอากรหรือคําเพิ่มอากรเกินไปไมํน๎อยกวํา ๒ บาท สําหรับตราสาร
ลักษณะเดียวหรือเรื่องเดียว ผู๎นั้นชอบที่จะทํา คําร๎องเป็นหนังสือยื่นตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ เมื่ออธิบดีเห็นวํา
เกินไปจริงก็ให๎คืนคําอากรหรือคําเพิ่มอากรที่เกินไปนั้นแกํผู๎เสียอากรได๎ แตํคําร๎องที่กลําวนั้นต๎องยื่นภายใน
เวลา ๖ เดือน นับแตํวันเสียอากรหรือคําเพิ่มอากรและต๎องประกอบด๎วยคําชี้แจงหรือเอกสารซึ่งพนั กงาน
เจ๎าหน๎าที่หรืออธิบดีเห็นควรให๎ยื่นสนับสนุนคําร๎อง
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มาตรา ๑๒๓[๔๒๖] เมื่อมีเหตุสมควร พนักงานเจ๎าหน๎าที่หรือนายตรวจมีอํานาจเข๎าไปในสถาน
การค๎า หรือสถานที่ที่เกี่ยวข๎องระหวํางพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาที่เปิดทําการของสถาน
การค๎าหรือสถานที่นั้น เพื่อทําการตรวจสอบตราสารวํา ได๎ปิดแสตมป์บริบูรณ์ตามความในมาตรา ๑๐๔ หรือไมํ
หรือทําการตรวจสอบเพื่อทราบวําได๎ออกใบรับตามความในมาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ หรือทํา หรือเก็บต๎นขั้ว
สําเนาใบรับ ใบรับตามความในมาตรา ๑๐๕ ทวิ หรือทํา หรือเก็บบันทึกตามความในมาตรา ๑๐๕ ตรี หรือไมํ
กับมีอํานาจเรียกและยึดตราสาร หรือเอกสาร และออกหมายเรียกตัวผู๎มีหน๎าที่เสียอากร ผู๎ทรงตราสาร หรือผู๎
ถือเอาประโยชน์แหํงตราสาร และพยานหลักฐานอื่นอันควรแกํเรื่องมาไตํสวนได๎
มาตรา ๑๒๓ ทวิ[๔๒๗] เพื่อให๎การเสียอากรในหมวดนี้เป็นไปโดยรัดกุม ให๎อธิบดีโดยอนุมัติ
รัฐมนตรี มีอํานาจกําหนดวิธีการให๎ผู๎มีหน๎าที่เสี ยอากรปฏิบัติ การกําหนดวิธีการเชํนวํานี้เมื่อได๎ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล๎วให๎ใช๎บังคับได๎
เพื่อความสะดวกของผู๎มีหน๎าที่เสียอากร การปฏิบัติในการขีดฆําตามความในมาตรา ๑๐๓
หรือการปฏิบัติตามความในมาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๕ ทวิ มาตรา ๑๐๕ ตรี และมาตรา ๑๐๕ จัตวา นั้น
อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดวิธีการให๎ปฏิบัติเป็นอยํางอื่น หรือจะยกเว๎นไมํให๎ต๎องปฏิบัติก็ได๎
มาตรา ๑๒๓ ตรี[๔๒๘] ถ๎าพนักงานเจ๎าหน๎าที่มีเหตุอันควรเชื่อวําจํานวนเงินที่แสดงไว๎ในใบรับ
ตามลักษณะแหํงตราสาร ๒๘. (ข) และ (ค) แหํงบัญชีอัตราอากรแสตมป์ต่ําไป พนักงานเจ๎าหน๎าที่มีอํานาจ
กําหนดจํานวนเงินที่แสดงไว๎ในใบรับนั้นตามจํานวนเงินที่สมควรได๎รับตามปกติ และให๎ผู๎ออกใบรับมีหน๎าที่เสีย
คําอากรจากจํานวนเงินที่กําหนดนั้น
ผู๎ออกใบรับซึ่งถูกกําหนดจํานวนเงินตามวรรคหนึ่งจะอุทธรณ์การกําหนดจํานวนเงินนั้นก็
ได๎ ทั้งนี้ ให๎นําบทบัญญัติวําด๎วยการอุทธรณ์ตามสํวน ๒ หมวด ๒ ลักษณะ ๒ มาใช๎บังคับโดยอนุโลม
ส่วน ๓
บทลงโทษ
มาตรา ๑๒๔[๔๒๙] ผู๎ใดมีหน๎าที่เสียอากร หรือขีดฆําแสตมป์ เพิกเฉยหรือปฏิเสธไมํเสียอากร
หรือไมํขีดฆําแสตมป์ ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินห๎าร๎อยบาท
มาตรา ๑๒๕[๔๓๐] ผู๎ใดออกใบรับไมํถึง ๑๐ บาท สําหรับมูลคําตั้งแตํ ๑๐ บาทขึ้นไป หรือ
แบํงแยกมูลคําที่ได๎ชําระนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียอากรก็ดี จงใจกระทํา หรือทําตราสารให๎ผิดความจริง เพื่อ
หลีกเลี่ยงไมํปฏิบัติตามบทบัญญัติแหํงหมวดนี้ก็ดี มีความผิดต๎องระวางโทษปรับไมํเกินสองร๎อยบาท
มาตรา ๑๒๖[๔๓๑] ผู๎ใดจงใจลงวันเดือนปีที่ขีดฆําแสตมป์เป็นเท็จ ต๎องระวางโทษปรับไมํเกิ น
ห๎าร๎อยบาท หรือจําคุกไมํเกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา
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มาตรา ๑๒๗[๔๓๒] ผู๎ใดไมํทําหรือไมํเก็บบันทึกตามมาตรา ๑๐๕ ตรี หรือไมํออกใบรับให๎
ในทันทีที่ถูกเรียกร๎องตามมาตรา ๑๐๖ หรือออกใบรับซึ่งไมํปิดแสตมป์ตามจํานวนอากรที่ต๎องเสีย ต๎องระวาง
โทษปรับไมํเกินห๎าร๎อยบาท
มาตรา ๑๒๗ ทวิ[๔๓๓] ผู๎ใดโดยตนเองหรือโดยสมคบกับผู๎อื่นทําให๎ไมํมีการออกใบรับ หรือไมํ
ออกใบรับให๎ในทันทีที่รับเงินหรือรับชําระราคาตามมาตรา ๑๐๕ หรือออกใบรับเป็นจํานวนเงินน๎อยกวําที่รับ
เงินหรือรับชําระราคาจริง ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินห๎าร๎อยบาท หรือจําคุกไมํเกินหนึ่งเดือนหรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา ๑๒๘ [๔๓๔] ผู๎ ใ ดโดยรู๎ อ ยูํ แ ล๎ ว ไมํ อํ า นวยความสะดวกแกํ พ นั ก งานเจ๎ า หน๎ า ที่ ห รื อ
นายตรวจ ในการปฏิบัติตามหน๎าที่ หรือโดยรู๎อยูํแล๎ว หรือจงใจไมํปฏิบัติตามคําเรียก หรือไมํย อมให๎ยึดตราสาร
หรือเอกสาร หรือไมํปฏิบัติตามหมายของพนักงานเจ๎าหน๎าที่หรือ นายตรวจ ตามความในมาตรา ๑๒๑ หรือไมํ
ยอมตอบคําถามเมื่อซักถามหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๕ ทวิ มาตรา ๑๐๕ จัตวา หรือมาตรา ๑๒๓ ทวิ
มีความผิดต๎องระวางโทษปรับไมํเกินห๎าร๎อยบาท
มาตรา ๑๒๙[๔๓๕] ผู๎ใดโดยเจตนาทุจริตมีแสตมป์ซึ่งรู๎อยูํวํา เป็นแสตมป์ปลอมก็ดี หรือค๎า
แสตมป์ที่ใช๎แล๎ว หรือที่มีกฎกระทรวงประกาศให๎เลิกใช๎เสียแล๎วก็ดี ผู๎นั้นมีความผิดต๎ องระวางโทษปรับไมํเกิน
ห๎าพันบาท หรือจําคุกไมํเกินสามปี หรือทั้งปรับทั้งจํา
บัญชีอัตราอากรแสตมป์
ลักษณะแห่งตราสาร
๑.[๔๓๖] เชําที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นหรือ
แพ
ทุกจํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษของ
๑,๐๐๐ บาท แหํงคําเชําหรือเงินกินเปลํา หรือทั้งสอง
อยํางรวมกัน ตลอดอายุการเชํา
หมายเหตุ
(๑) ถ๎าสัญญาเชํามิได๎กําหนดอายุการเชํา ให๎ถือ
วํามีกําหนด ๓ ปี
(๒) ถ๎าสัญญาเชําฉบับใดครบกําหนดอายุการเชํา
หรือครบกําหนด ๓ ปี ตาม (๑) แล๎ว ผู๎เชํายังคงครอง
ทรัพย์สินอยูํ และผู๎ให๎เชํารู๎ความนั้นแล๎วไมํทักท๎วง ทั้ง
มิได๎ทําสัญญาใหมํให๎ถือวําสัญญาเชําเดิมนั้นได๎เริ่มทํา
กันใหมํโดยไมํมีกําหนดอายุการเชํา และต๎องเสียอากร
ภายในสามสิบวัน นับแตํวันที่ถือวําเริ่มทําสัญญาใหมํ
นั้น
ยกเว๎นไมํต๎องเสียอากร

ค่าอากร
แสตมป์

ผู้ที่ต้องเสียอากร

ผู้ที่ต้องขีดฆ่า
แสตมป์

๑ บาท

ผู๎ให๎เชํา

ผู๎เชํา
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เชําทรัพย์สินใช๎ในการทํานา ไรํ สวน
๒. โอนใบหุ๎น ใบหุ๎นกู๎ พันธบัตรและใบรับรองหนี้
ซึ่งบริษัท สมาคม คณะบุคคลหรือองค์การใด ๆ เป็นผู๎
ออก
คิดตามราคาหุ๎นที่ชําระแล๎วหรือตามราคาในตรา
สาร แล๎วแตํอยํางใดจะมากกวําทุกจํานวนเงิน ๑,๐๐๐
บาท หรือเศษของ ๑,๐๐๐ บาท
ยกเว๎นไมํต๎องเสียอากร
(ก) โอนพันธบัตรของรัฐบาลไทย
(ข) โอนใบหุ๎น ใบหุ๎นกู๎ และใบรับรองหนี้ซึ่ง
สหกรณ์หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร เป็นผู๎ออก
๓.[๔๓๘] เชําซื้อทรัพย์สิน
ทุกจํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาทหรือเศษของ
๑,๐๐๐ บาทแหํงราคาทั้งหมด
ยกเว๎นไมํต๎องเสียอากร
เชําซื้อทรัพย์สินใช๎ในการทํานา ไรํ สวน

ค่าอากร
แสตมป์

ผู้ที่ต้องเสียอากร

ผู้ที่ต้องขีดฆ่า
แสตมป์

๑ บาท

ผู๎โอน

ผู๎รับโอน

๑ บาท

ผู๎ให๎เชํา

ผู๎เชํา

๑ บาท

ผู๎รับจ๎าง

ผู๎รับจ๎าง

[๔๓๗]

๔.[๔๓๙] จ๎างทําของ
ทุกจํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษของ
๑,๐๐๐ บาท แหํงสินจ๎างที่กําหนดไว๎
หมายเหตุ
(๑) ถ๎าในเวลากระทําสัญญาจ๎างทําของ ไมํทราบ
จํานวนสินจ๎างวําเป็นราคาเทําใด ให๎ประมาณจํานวน
สินจ๎างตามสมควรแล๎วเสียอากรตามจํานวนสินจ๎างที่
ประมาณนั้น
(๒) ถ๎ามีการรับเงินสินจ๎างเป็นคราว ๆ และอากร
ที่เสียไว๎เดิมยังไมํครบให๎เสียอากรเพิ่มเติมให๎ครบตาม
จํานวนที่ต๎องเสียทุกครั้งในทันทีที่มีการรับเงิน
(๓) เมื่อการรับจ๎างทําของได๎สิ้นสุดลงแล๎วและ
ปรากฏวําได๎เสียอากรเกินไปให๎ขอคืน
ตามมาตรา
๑๒๒ ได๎
ยกเว๎นไมํต๎องเสียอากร
สัญญาที่ทําขึ้นนอกประเทศไทยและการปฏิบัติ
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา
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ค่าอากร
แสตมป์

ผู้ที่ต้องเสียอากร

ผู้ที่ต้องขีดฆ่า
แสตมป์

๑ บาท

ผู๎ให๎กู๎

ผู๎กู๎

๑ บาท

ผู๎รับประกันภัย

ผู๎รับประกันภัย

๑ บาท

ผู๎รับประกันภัย

ผู๎รับประกันภัย

๑ บาท

ผู๎รับประกันภัย

ผู๎รับประกันภัย

๑ บาท

ผู๎รับประกันภัย

ผู๎รับประกันภัย

ตามข๎อสัญญานั้นมิได๎ทําในประเทศไทย

๕.[๔๔๐] กู๎ยืมเงินหรือการตกลงให๎เบิกเงินเกินบัญชีจาก
ธนาคาร
ทุกจํานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท หรือเศษของ
๒,๐๐๐ บาท แหํงยอดเงินให๎กู๎ยืม หรือตกลงให๎เบิกเงิน
เกินบัญชี

คําอากรตามลักษณะแหํงตราสารนี้ เมื่อคํานวณ
แล๎วถ๎าเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให๎เสีย ๑๐,๐๐๐ บาท
ยกเว๎นไมํต๎องเสียอากร
การกู๎ยืมเงินซึ่งสมาชิกกู๎ยืมจากสหกรณ์หรือ
สหกรณ์กู๎ยืมจากสหกรณ์หรือจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๖.[๔๔๑] กรมธรรม์ประกันภัย
(ก) กรมธรรม์ประกันวินาศภัย
ทุก ๒๕๐ บาท หรือเศษของ ๒๕๐ บาท แหํงเบี้ย
ประกันภัย
(ข) กรมธรรม์ประกันชีวิต
ทุก ๒,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๒,๐๐๐ บาท
แหํงจํานวนเงินที่เอาประกันภัย
(ค) กรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ
ทุก ๒,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๒,๐๐๐ บาท
แหํงจํานวนเงินที่เอาประกันภัย
(ง) กรมธรรม์เงินปี
ทุก ๒,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๒,๐๐๐ บาท
แหํงต๎นทุนเงินปีนั้น หรือถ๎าไมํปรากฏต๎นทุน ให๎คิดทุก
๒,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๒,๐๐๐ บาท แหํง ๓๓ ๑/
๓ เทําของรายได๎ประจําปี

ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา

ห น้ า | ๙๘
ลักษณะแห่งตราสาร

ค่าอากร
แสตมป์

(จ) กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู๎รับประกันภัยนําไป
ให๎ผู๎อื่นประกันอีกตํอหนึ่ง
๑ บาท
(ฉ) บันทึกการตํออายุกรมธรรม์ประกันภัยเดิม กึ่งอัตราซึ่ง
เรียกเก็บ
สําหรับ
กรมธรรม์
เดิม
ยกเว๎นไมํต๎องเสียอากร
(ก)
การประกันภัยสัตว์พาหนะซึ่งใช๎ใน
การเกษตรกรรม
(ข) บันทึกประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัย
ชั่วคราว ซึ่งรับรองจะออกกรมธรรม์ประกันภัยตัวจริง
แตํถ๎าผู๎ทรงจะเรียกร๎องเอาสิทธิอยํางอื่นนอกจากให๎สํง
มอบกรมธรรม์ประกันภัยตัวจริงแล๎วต๎องปิดแสตมป์
เสียกํอน เชํนเดียวกับที่จะต๎องปิดสําหรับประกันภัยตัว
จริง
๗.[๔๔๒] ใบมอบอํานาจ คือ ใบตั้งตัวแทน ซึ่งมิได๎กระทํา
ในรูปลักษณะตราสารสัญญา
รวมทั้งใบตั้ง
อนุญาโตตุลาการ
(ก) มอบอํานาจให๎บุคคลคนเดียว หรือหลายคน
กระทําการครั้งเดียว
๑๐ บาท
(ข) มอบอํานาจให๎บุคคลคนเดียว หรือหลายคน
รํวมกระทําการมากกวําครั้งเดียว
๓๐ บาท

ผู้ที่ต้องเสียอากร

ผู้ที่ต้องขีดฆ่า
แสตมป์

ผู๎รับประกันภัย

ผู๎รับประกันภัย

ผู๎รับประกันภัย

ผู๎รับประกันภัย

ผู๎มอบอํานาจ

ผู๎รับมอบอํานาจ

ผู๎มอบอํานาจ

ผู๎รับมอบอํานาจ

ผู๎มอบอํานาจ

ผู๎รับมอบอํานาจ

(ค) มอบอํานาจให๎กระทําการมากกวําครั้งเดียว
โดยให๎บุคคลหลายคนตํางคนตํางกระทํากิจการแยกกัน
ได๎คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบคนละ
๓๐ บาท
หมายเหตุ
ถ๎าผู๎มอบอํานาจมีหลายคน
แตํมิได๎เป็นผู๎มี
อํานาจรํวมกันแล๎วมอบอํานาจในตราสารฉบับเดียวกัน
ต๎องคิดตามรายตัวบุคคลผู๎มอบคนหนึ่ง เป็นเรื่องหนึ่ง
ตามมาตรา ๑๐๘
ยกเว๎นไมํต๎องเสียอากร
(๑)
ใบแตํงทนายและใบมอบอํานาจซึ่ง
ทนายความให๎แกํเสมียนของตน
เพื่อเป็นตัวแทน
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ค่าอากร
แสตมป์

ผู้ที่ต้องเสียอากร

ผู้ที่ต้องขีดฆ่า
แสตมป์

๒๐ บาท
๑๐๐ บาท

ผู๎มอบฉันทะ
ผู๎มอบฉันทะ

ผู๎มอบฉันทะ
ผู๎มอบฉันทะ

๓ บาท

ผู๎สั่งจําย

ผู๎สั่งจําย

๓ บาท

ผู๎ออกตั๋ว

ผู๎ออกตั๋ว

ดําเนินคดีในศาล
(๒) ใบมอบอํานาจให๎โอน หรือให๎กระทําการใด
ๆ เกี่ยวด๎วยสัตว์พาหนะ ตามกฎหมายวําด๎วยสัตว์
พาหนะ
(๓) ใบมอบอํานาจให๎รับเงินหรือสิ่งของแทน
(๔) ใบมอบอํานาจซึ่งสหกรณ์เป็นผู๎มอบ และใบ
มอบอํานาจตั้งสหกรณ์เป็นตัวแทนจัดการให๎สหกรณ์
ได๎รับสิทธิในอสังหาริมทรัพย์
๘.[๔๔๓] ใบมอบฉันทะสําหรับให๎ลงมติในที่ประชุมของ
บริษัท
(ก) มอบฉันทะสําหรับการประชุมครั้งเดียว
(ข) มอบฉันทะสําหรับการประชุมกวําครั้งเดียว
๙. (๑) ตั๋วแลกเงินหรือตราสารทํานองเดียวกับที่ใช๎
อยํางตั๋วแลกเงิน ฉบับละ
(๒) ตั๋วสัญญาใช๎เงินหรือตราสารทํานอง
เดียวกับที่ใช๎อยํางตั๋วสัญญาใช๎เงิน ฉบับละ
ยกเว๎นไมํต๎องเสียอากร
ถ๎าตั๋วออกเป็นสํารับและฉบับแรกในสํารับนั้น
ปิดแสตมป์บริบูรณ์แล๎ว ฉบับอื่น ๆ ไมํต๎องปิดอีก แตํ
ต๎องสลักหลังฉบับนั้น ๆ ไว๎วํา ได๎เสียอากรแล๎ว
๑๐.[๔๔๕] บิลออฟเลดิง
หมายเหตุ
ถ๎าออกเป็นสํารับให๎ปิดแสตมป์ตามอัตราทุกฉบับ
๑๑.[๔๔๖] (๑)[๔๔๗] ใบหุ๎นหรือใบหุ๎นกู๎ หรือใบรับรองหนี้
ของบริษัท สมาคม คณะบุคคล หรือองค์การใด ๆ
(๒) พันธบัตรของรัฐบาลใด ๆ ที่ขายในประเทศ
ไทย
ทุกจํานวนเงิน ๑๐๐ บาทหรือเศษของ ๑๐๐
บาท
ยกเว๎นไมํต๎องเสียอากร
ใบหุ๎น ใบหุ๎นกู๎ หรือใบรับรองหนี้ของสหกรณ์
[๔๔๘]
๑๒. เช็ค หรือหนังสือคําสั่งใด ๆ ซึ่งใช๎แทนเช็ค
ฉบับละ
๑๓.[๔๔๙] ใบรับฝากเงินประเภทประจําของธนาคาร
[๔๔๔]

๒ บาท

ผู๎กระทําตราสาร ผู๎กระทําตราสาร

๕ บาท

ผู๎ทรงตราสาร

ผู๎ทรงตราสาร

๑ บาท

ผู๎ทรงตราสาร

ผู๎ทรงตราสาร

๓ บาท
๕ บาท

ผู๎สั่งจําย
ผู๎รับฝาก

ผู๎สั่งจําย
ผู๎รับฝาก
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ค่าอากร
แสตมป์

ผู้ที่ต้องเสียอากร

ผู้ที่ต้องขีดฆ่า
แสตมป์

๒๐ บาท
๓๐ บาท

ผู๎ออกตราสาร
ผู๎ออกตราสาร

ผู๎ออกตราสาร
ผู๎ออกตราสาร

๒๐ บาท

ผู๎ทรงคนแรกใน
ประเทศไทย

ผู๎ทรงคนแรกใน
ประเทศไทย

ผู๎ออกเช็ค
ผู๎ทรงคนแรกใน
ประเทศไทย

ผู๎ออกเช็ค
ผู๎ทรงคนแรกใน
ประเทศไทย

ผู๎ออกใบรับ

ผู๎ออกใบรับ

ผู๎ค้ําประกัน
ผู๎ค้ําประกัน

ผู๎ค้ําประกัน
ผู๎ค้ําประกัน

ผู๎ค้ําประกัน
ผู๎ค้ําประกัน

ผู๎ค้ําประกัน
ผู๎ค้ําประกัน

โดยมีดอกเบี้ย
๑๔.[๔๕๐] เลตเตอร์ออฟเครดิต
(ก) ออกในประเทศไทย
- เงินต่ํากวํา ๑๐,๐๐๐ บาท
- เงินตั้งแตํ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
(ข) ออกในตํางประเทศ และให๎ชําระเงินใน
ประเทศไทยคราวละ

หมายเหตุ
ตราสารเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกในประเทศ
ไทย และให๎ชําระเงินในตํางประเทศ ต๎องทําสําเนาเก็บ
ไว๎ในประเทศไทย
สํวนการเสียอากรให๎ปิดแสตมป์
บริบูรณ์ เฉพาะในฉบับสําเนาดังกลําวนั้น
๑๕.[๔๕๑] เช็คสําหรับผู๎เดินทาง
(ก) ออกในประเทศไทย ฉบับละ
๓ บาท
(ข) ออกในตํางประเทศ แตํให๎ชําระในประเทศ
ไทย ฉบับละ
๓ บาท
[๔๕๒]
๑๖. ใบรับของ ซึ่งออกให๎เนื่องในกิจการรับขนสํง
สินค๎าโดยทางน้ํา ทางบก และทางอากาศ คือ ตราสาร
ซึ่งลงลายมือชื่อพนักงานหรือนายสินค๎าของ
ยานพาหนะรับขนสํง ซึ่งออกรับของดังระบุไว๎ในใบรับ
นั้นเมื่อไมํได๎ออกบิลออฟเลดิง ฉบับละ
๑ บาท
หมายเหตุ
ถ๎าออกเป็นสํารับให๎ปิดแสตมป์ตามอัตราทุก
ฉบับ
๑๗.[๔๕๓] ค้ําประกัน
(ก) สําหรับกรณีที่มิได๎จํากัดจํานวนเงินไว๎
๑๐ บาท
(ข) สําหรับจํานวนเงินไมํเกิน ๑,๐๐๐ บาท
๑ บาท
(ค) สําหรับจํานวนเงินเกิน ๑,๐๐๐ บาท แตํไมํ
เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๕ บาท
(ง) สําหรับจํานวนเงินเกิน ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ๑๐ บาท
ยกเว๎นไมํต๎องเสียอากร
(ก)
ค้ําประกันหนี้เนื่องแตํการที่รัฐบาลให๎
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ลักษณะแห่งตราสาร
ราษฎรกู๎ยมื หรือยืมเพื่อการบริโภคหรือการ
เกษตรกรรม
(ข)
ค้ําประกันหนี้เนื่องแตํการที่สหกรณ์ให๎
สมาชิกกู๎ยืมหรือยืม
๑๘.[๔๕๔] จํานํา
จํานวนหนี้ทุก ๒,๐๐๐ บาท หรือเศษของ
๒,๐๐๐ บาท
ถ๎าการจํานํามิได๎จํากัดจํานวนหนี้ไว๎
ยกเว๎นไมํต๎องเสียอากร
(ก) ตั๋วจํานําของโรงจํานําที่ได๎รับอนุญาตตาม
กฎหมาย
(ข)
จํานําอันเกี่ยวกับกู๎ยืมซึ่งได๎ปิดแสตมป์
บริบูรณ์แล๎วตามข๎อ ๕
๑๙.[๔๕๕] ใบรับของคลังสินค๎า
๒๐.[๔๕๖] คําสั่งให๎สํงมอบของ คือตราสารซึ่งบุคคลผู๎
ปรากฏชื่อในตราสารนั้น หรือซึ่งบุคคลผู๎นั้นตราชื่อไว๎
หรือผู๎ทรงมีสิทธิที่จะรับมอบสินค๎าอันอยูํในอูํหรือเมือง
ทําหรือคลังสินค๎า ซึ่งรับเก็บหรือรับฝาก โดยเรียกเก็บ
คําเชํา หรือรับสินค๎าอันอยูํที่ทําสินค๎าโดยที่เจ๎าของลง
ลายมือชื่อหรือมีผู๎อื่นลงลายมือชื่อแทนในเมื่อขายหรือ
โอนทรัพย์สินอันปรากฏในตราสารนั้น
๒๑.[๔๕๗] ตัวแทน
(ก) มอบอํานาจเฉพาะการ
(ข) มอบอํานาจทั่วไป
ยกเว๎นไมํต๎องเสียอากร
การตั้งตัวแทนในกรณีสหกรณ์เป็นตัวการ
[๔๕๘]
๒๒. คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
(ก) ในกรณีซึ่งพิพาทกันด๎วยจํานวนเงินหรือ
ราคาทุกจํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษของ
๑,๐๐๐ บาท
(ข) ในกรณีอื่นซึ่งไมํกลําวถึงจํานวนเงินหรือ
ราคา
๒๓.[๔๕๙] คูํฉบับหรือคูํฉีกแหํงตราสาร
คือ
ตราสารซึ่งมีข๎อความอยํางเดียวกันกับ
ต๎นฉบับหรือต๎นสัญญา
และผู๎กระทําตราสารได๎ลง
ลายมือชื่อไว๎อยํางเดียวกับต๎นฉบับ

ค่าอากร
แสตมป์

ผู้ที่ต้องเสียอากร

ผู้ที่ต้องขีดฆ่า
แสตมป์

๑ บาท
๑ บาท

ผู๎รับจํานํา
ผู๎รับจํานํา

ผู๎รับจํานํา
ผู๎รับจํานํา

๑ บาท

นายคลังสินค๎า

นายคลังสินค๎า

๑ บาท

ผู๎ออกคําสั่ง

ผู๎ออกคําสั่ง

๑๐ บาท
๓๓๐ บาท

ตัวการ
ตัวการ

ตัวการ
ตัวการ

๑ บาท

อนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการ

๑๐ บาท

อนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการ
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ลักษณะแห่งตราสาร

ค่าอากร
แสตมป์

ผู้ที่ต้องเสียอากร

ผู้ที่ต้องขีดฆ่า
แสตมป์

๑ บาท

(๑) ถ๎าไมํมีบุคคล คนเดียวกับผู๎ขีด
อีกฝ่ายหนึ่งเป็น ฆําต๎นฉบับ
คูํสัญญาคนที่เสีย
อากรสําหรับ
ต๎นฉบับเป็นผู๎เสีย
(๒) ถ๎ามีบุคคล
อีกฝ่ายหนึ่งเป็น
คูํสัญญา บุคคล
อีกฝ่ายหนึ่งนั้น
ต๎องเป็นผู๎เสีย
อากร

(ก) ถ๎าต๎นฉบับเสียอากรไมํเกิน ๕ บาท

(ข) ถ๎าเกิน ๕ บาท

ยกเว๎นไมํต๎องเสียอากร
ถ๎าฝ่ายที่ต๎องเสียอากรเป็นสหกรณ์
[๔๖๐]
๒๔. หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจํากัดที่สํงตํอ
นายทะเบียน
๒๕.[๔๖๑] ข๎อบังคับของบริษัทจํากัด
ที่สํงตํอนาย
ทะเบียน
๒๖.[๔๖๒] ข๎อบังคับใหมํหรือสําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
หรือข๎อบังคับของบริษัทจํากัด ซึ่งเปลี่ยนแปลงใหมํ ที่
สํงตํอนายทะเบียน
๒๗.[๔๖๓] หนังสือสัญญาห๎างหุ๎นสํวน
(ก) หนังสือสัญญาจัดตั้งห๎างหุ๎นสํวน
(ข)
หนังสือสัญญาที่แก๎ไขสัญญาจัดตั้งห๎าง
หุ๎นสํวน
๒๘.[๔๖๔] ใบรับ เฉพาะตามที่ระบุตํอไปนี้
(ก) ใบรับรางวัลสลากกินแบํงของรัฐบาล
(ข) ใบรับสําหรับการโอน หรือกํอตั้งสิทธิใด ๆ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ในเมื่อนิติกรรมที่เป็นเหตุให๎
ออกใบรับนั้นมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย
(ค) ใบรับสําหรับการขาย ขายฝาก ให๎เชําซื้อ
หรือโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะ ทั้งนี้ เฉพาะ
ยานพาหนะซึ่งมีการจดทะเบียนตามกฎหมายวําด๎วย
ยานพาหนะนั้น ๆ
ถ๎าใบรับตาม (ก) (ข) หรือ (ค) มีจํานวนเงิน
ตั้งแตํ ๒๐๐ บาทขึ้นไปทุก ๒๐๐ บาท หรือเศษของ

๕ บาท

๒๐๐ บาท

ผู๎เริ่มกํอการ

ผู๎เริ่มกํอการ

๒๐๐ บาท

กรรมการ

กรรมการ

๕๐ บาท

กรรมการ

กรรมการ

๑๐๐ บาท

ผู๎เป็นหุ๎นสํวน

ผู๎เป็นหุ๎นสํวน

๕๐ บาท

ผู๎เป็นหุ๎นสํวน

ผู๎เป็นหุ๎นสํวน

๑ บาท

ผู๎ออกใบรับ

ผู๎ออกใบรับ
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ค่าอากร
แสตมป์

ลักษณะแห่งตราสาร

ผู้ที่ต้องเสียอากร

ผู้ที่ต้องขีดฆ่า
แสตมป์

๒๐๐ บาท
ยกเว๎นไมํต๎องเสียอากร[๔๖๕]
ใบรับ
สําหรับจํานวนเงินที่ผู๎รับต๎องเสีย
ภาษีมูลคําเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ
๒๙.[๔๖๖] (ยกเลิก)
๓๐.[๔๖๗] (ยกเลิก)
หมวด ๗
อากรมหรสพ[๔๖๘]
มาตรา ๑๓๐ ถึง มาตรา ๑๔๓ และบัญชีอัตราอากรมหรสพ (ยกเลิก)
ลักษณะ ๓
ภาษีบารุงท้องที่[๔๖๙]
มาตรา ๑๔๔ ถึง มาตรา ๑๖๖ (ยกเลิก)
ลักษณะ ๔
เงินช่วยการประถมศึกษา[๔๗๐]
มาตรา ๑๖๗ ถึง มาตรา ๑๗๙ (ยกเลิก)

ลักษณะ ๔
ภาษีการซื้อโภคภัณฑ์[๔๗๑]
มาตรา ๑๖๕ ถึง มาตรา ๑๙๙ ทวิ (ยกเลิก)
ลักษณะ ๕
ภาษีการซื้อข้าว[๔๗๒]
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มาตรา ๑๘๐ ถึง มาตรา ๒๑๒ (ยกเลิก)
ลักษณะ ๖
ภาษีการซื้อน้าตาล[๔๗๓]
มาตรา ๒๑๓ ถึง มาตรา ๒๔๗ (ยกเลิก)
ลักษณะ ๗
ภาษีโรงแรมภัตตาคาร[๔๗๔]
มาตรา ๒๔๘ ถึง มาตรา ๒๖๒ (ยกเลิก)
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ห น้ า | ๑๐๕
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๒[๔๗๕]
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓[๔๗๖]
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕[๔๗๗]
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๕[๔๗๘]
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๘๙[๔๗๙]
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันและเวลาประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต๎นไป เว๎นแตํ
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๓ ถึงมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๙ ให๎ใช๎สําหรับการจัดเก็บ
ภาษีเงินได๎ ซึ่งพึงประเมินเรียกเก็บในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นต๎นไป
(๒) บทบัญญัติมาตรา ๒๐ ถึงมาตรา ๒๒ ให๎ใช๎สําหรับการจัดเก็บภาษีโรงค๎า ซึ่งพึงประเมิน
เรียกเก็บในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นต๎นไป
(๓) บทบัญญัติมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ ให๎ใช๎สําหรับการจัดเก็บภาษีการธนาคาร การ
เครดิตฟองซิเอร์ การออมสิน และการประกันภัย ซึ่งพึงประเมินเรียกเก็บในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นต๎นไป
(๔) บทบัญญัติมาตรา ๓๐ (๑) และ (๒) ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น
ต๎นไป
(๕) บทบั ญญัติตั้งแตํมาตรา ๓๑ ถึงมาตรา ๓๕ ให๎ ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.
๒๔๙๐ เป็นต๎นไป
(๖) บทบัญญัติมาตรา ๓๖ ให๎ใช๎สําหรับการจัดเก็บเงินชํวยการประถมศึกษาจํานวนปี พ.ศ.
๒๔๙๐ - ๒๔๙๑ เป็นต๎นไป
(๗) บทบัญญัติมาตรา ๓๙ สําหรับภาษีโรงแรมภัตตาคาร ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นต๎นไป
มาตรา ๔๐ บรรดาบทบั ญ ญั ติ แ หํ ง ประมวลรั ษ ฎากรที่ ย กเลิ ก หรื อ แก๎ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัตินี้ ให๎ยังคงใช๎ได๎ในการจัดเก็บภาษีหรือเงินชํวยปีพุทธศักราชตําง ๆ หรืออากรที่ยังค๎างอยูํหรือที่
พึงชําระกํอนวันใช๎บังคับบทบัญญัติแหํงพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๐[๔๘๐]
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๙๐[๔๘๑]
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔[๔๘๒]
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต๎นไป เว๎นแตํ
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๑๗ ถึงมาตรา ๓๒ แหํงพระราชบัญญัตินี้และบัญชีอัตราภาษีเงินได๎
(๑) ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๔ แหํงพระราชบัญญัตินี้ ให๎ใช๎บังคับในการจัดเก็บภาษีเงินได๎สําหรับเงินได๎พึง
ประเมินตั้งแตํในปีภาษี พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นต๎นไป
(๒) บทบัญญัติมาตรา ๓๓ แหํงพระราชบัญญัตินี้และบัญชีอัตราภาษีเงินได๎ (๒) ซึ่งแก๎ไข
เพิ่ ม เติ ม โดยมาตรา ๓๔ แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให๎ ใ ช๎ บั ง คั บ แกํ บ ริ ษั ท และห๎ า งหุ๎ น สํ ว นนิ ติ บุ ค คล ซึ่ ง รอบ
ระยะเวลาบั ญชีสิ้ นสุ ดลงในหรื อหลั งวัน ใช๎บังคับพระราชบัญญัตินี้ เว๎นแตํบทบัญญัติม าตรา ๗๖ ตรี แหํ ง
ประมวลรั ษฎากรตามที่แก๎ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๓ แหํ งพระราชบัญญัตินี้ ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันใช๎บังคับ
พระราชบัญญัตินี้
(๓) บทบั ญญัติมาตรา ๓๕ ถึงมาตรา ๓๗ แหํ งพระราชบัญญัตินี้ ให๎ ใช๎บังคับสํ าหรับการ
จัดเก็บภาษีโรงค๎าตั้งแตํในปีภาษี พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นต๎นไป
(๔) บทบัญญัติมาตรา ๓๘ ถึงมาตรา ๔๕ แหํงพระราชบัญญัตินี้วําด๎วยอากรแสตมป์ ให๎ใช๎
บังคับเมื่อพ๎นหกสิบวันนับแตํวันใช๎บังคับพระราชบัญญัตินี้
(๕) บทบัญญัติมาตรา ๔๖ ถึงมาตรา ๔๘ แหํงพระราชบัญญัตินี้วําด๎วยอากรมหรสพ ให๎ใช๎
บังคับเมื่อพ๎นสามสิบวันนับแตํวันใช๎บังคับพระราชบัญญัตินี้
(๖) บทบัญญัติมาตรา ๔๙ แหํงพระราชบัญญัตินี้วําด๎วยภาษีโรงแรมภัตตาคาร ให๎ใช๎บังคับ
เมื่อพ๎นสามสิบวันนับแตํวันใช๎บังคับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๐ บรรดาบทบั ญ ญั ติ แ หํ ง ประมวลรั ษ ฎากรที่ ย กเลิ ก หรื อ แก๎ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให๎ ยั ง คงใช๎ ไ ด๎ ใ นการปฏิ บั ติ จั ด เก็ บ ภาษี อ ากรที่ ค๎ า งอยูํ ห รื อ ที่ พึ ง ชํ า ระกํ อ นวั น ใช๎ บั ง คั บ
บทบัญญัติแหํงพระราชบัญญัตินี้ เว๎นแตํ
(๑) มาตรา ๑๙ ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๒ แหํงพระราชบัญญัตินี้ ให๎ใช๎บังคับแกํการยื่น
รายการซึ่งได๎ยื่นไว๎แล๎วไมํเกินห๎าปีนับแตํวันใช๎บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๙
(๒) มาตรา ๕๐ ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๖ แหํงพระราชบัญญัตินี้ ให๎ใช๎บังคับแกํกรณี
ความผูกพันที่ต๎องจํายเงินซึ่งได๎เกิดขึ้นกํอนวันใช๎บังคับบทบัญญัติมาตรา ๕๐ และความผูกพันเชํนวํานี้ยังคงมี
อยูํหลังวันใช๎บังคับนั้น ในกรณีเชํนนี้เมื่อมีการจํายเงินตามข๎อผูกพันครั้งสุดท๎าย ให๎ผู๎จํายเงินหักภาษีตามมาตรา
๕๐ สําหรับเงินซึ่งได๎จํายไปแล๎วในครั้งกํอน ๆ กํอนวันใช๎บังคับบทบัญญัติมาตรา ๕๐ ด๎วย
(๓) มาตรา ๗๔ ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๓ แหํงพระราชบัญญัตินี้ ให๎ใช๎บังคับแกํบริษัท
หรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลซึ่งเลิกกันกํอนวั นใช๎บังคับบทบัญญัติมาตรา ๗๔ แตํยังชําระบัญชีอยูํในวันใช๎บังคับ
พระราชบัญญัตินี้ ในกรณีเชํนวํานี้ เพื่อประโยชน์ในการคํานวณภาษี ให๎ถือวําวันใช๎บังคับพระราชบัญญัตินี้เป็น
วันสุดท๎ายของรอบระยะเวลาบัญชีและให๎นํามาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓ มาใช๎บังคับ
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๙๕[๔๘๓]
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให๎ ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และให๎ใช๎สําหรับการจัดเก็บภาษีบํารุงท๎องที่ประจําปี ๒๔๙๕ เป็นต๎นไป
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา

ห น้ า | ๑๐๗
มาตรา ๔ บรรดาบทบัญญัติแหํงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ ให๎บังคับ
ใช๎ ไ ด๎ ใ นการปฏิ บั ติ จั ด เก็ บ เงิ น ชํ ว ยบํ า รุ ง ท๎ อ งที่ ที่ ค๎ า งอยูํ หรื อ ที่ พึ ง ชํ า ระกํ อ นวั น ใช๎ บั ง คั บ บทบั ญ ญั ติ แ หํ ง
พระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖[๔๘๔]
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต๎นไป เว๎นแตํ
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๑๔ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗ แหํงพระราชบัญญัตินี้วําด๎วยการ
เก็บภาษีเงินได๎จากบุคคลธรรมดา ให๎ใช๎บังคับสําหรับเงินได๎พึงประเมินตั้งแตํปีภาษี ๒๔๙๖ เป็นต๎นไป
(๒) บทบัญญัติมาตรา ๓๑ ถึงมาตรา ๓๖ แหํงพระราชบัญญัตินี้วําด๎วยการเก็บภาษีเงินได๎จาก
บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดลงในหรือหลังวันใช๎บังคับพระราชบัญญัตินี้ ให๎ใช๎
บังคับตั้งแตํวันใช๎บังคับพระราชบัญญัตินี้เป็นต๎นไป
(๓) บทบัญญัติมาตรา ๔๐ แหํงพระราชบัญญัตินี้วําด๎วยภาษีการค๎า ให๎ใช๎บังคับเมื่อพ๎นสี่สิบ
ห๎าวันนับแตํวันใช๎บังคับพระราชบัญญัตินี้เป็นต๎นไป
(๔) บทบัญญัติมาตรา ๔๐ แหํงพระราชบัญญัตินี้วําด๎วยภาษีป้าย ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํปีภาษี
๒๔๙๖ เป็นต๎นไป
(๕) บทบัญญัติมาตรา ๔๑ ถึงมาตรา ๕๑ แหํงพระราชบัญญัตินี้วําด๎วยอากรแสตมป์ ให๎ใช๎
บังคับเมื่อพ๎นสี่สิบห๎าวันนับแตํวันใช๎บังคับพระราชบัญญัตินี้เป็นต๎นไป
(๖) บทบัญญัติมาตรา ๕๓ แหํงพระราชบัญญัตินี้วําด๎วยภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ ให๎ใช๎บังคับเมื่อ
พ๎นสี่สิบห๎าวันนับแตํวันใช๎บังคับพระราชบัญญัตินี้เป็นต๎นไป
มาตรา ๕๔ บรรดาบทบั ญ ญั ติ แ หํ ง ประมวลรั ษ ฎากรที่ ย กเลิ ก หรื อ แก๎ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบั ญ ญัติ นี้ ให๎ ยั ง คงใช๎ไ ด๎ ในการปฏิบั ติจั ด เก็ บ ภาษี อากรที่ ค๎า งอยูํ หรื อ ที่พึ ง ชํา ระกํ อนวั นใช๎ บัง คั บ
บทบัญญัติแหํงพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๔๙๗[๔๘๕]
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต๎นไป เว๎นแตํ
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แหํงพระราชบัญญัตินี้วําด๎วยการเก็บภาษี
เงินได๎จากบุคคลธรรมดา ให๎ใช๎บังคับสําหรับเงินได๎พึงประเมินประจําปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นต๎นไป
(๒) บทบัญญัติมาตรา ๖ ถึงมาตรา ๑๓ แหํงพระราชบัญญัตินี้วําด๎วยภาษีบํารุงท๎องที่ ให๎ใช๎
บังคับสําหรับภาษีบํารุงท๎องที่ประจําปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นต๎นไป
มาตรา ๑๔ บทบัญญัติแหํงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ ให๎บังคับใช๎ได๎ใน
การปฏิบัติจัดเก็บเงินที่ค๎างอยูํ หรือที่พึงชําระกํอนวันใช๎บังคับบทบัญญัติแหํงพระราชบัญญัตินี้
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา

ห น้ า | ๑๐๘
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องด๎วยเงินได๎พึงประเมินได๎มีการถูกหักภาษี
ณ ที่จํายไว๎ ยังน๎อยประเภทอยูํ และการใช๎จํ ายเงินบํารุงท๎องที่ การลดหยํอน อัตราภาษี และวิธีปฏิบัติจัดเก็บ
ยังไมํเหมาะสมตามกาลสมัย ได๎แก๎ไขเพิ่มเติมให๎รัดกุมยิ่งขึ้น เฉพาะเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จําย และวําด๎วย
ภาษีบํารุงท๎องที่ที่เกี่ยวกับการจํายเงินบํารุงท๎องที่ การหักลดหยํอนอัตราภาษีและวิธีปฏิบัติจัดเก็บ
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗[๔๘๖]
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต๎นไป เว๎นแตํ
(๑) บทบั ญ ญั ติม าตรา ๖ ถึง มาตรา ๑๒ แหํ งพระราชบัญ ญัติ นี้ วํา ด๎ว ยภาษี เ งิน ได๎ บุค คล
ธรรมดา ให๎ใช๎บังคับสําหรับเงินได๎พึงประเมินตั้งแตํปีภาษี ๒๔๙๗ เป็นต๎นไป
(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แหํงพระราชบัญญัตินี้วําด๎วยอากรแสตมป์ ให๎ใช๎
บังคับตั้งแตํวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นต๎นไป
มาตรา ๒๕ บรรดาบทบั ญ ญั ติ แ หํ ง ประมวลรั ษ ฎากรที่ ย กเลิ ก หรื อ แก๎ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัตินี้ ให๎ยังคงใช๎ได๎ในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค๎างอยูํ หรือที่พึงชําระกํอนวันที่บทบัญญัติแหํง
พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องด๎วยวิธีการเสียภาษีอากรกับวิธีปฏิบัติ
จัดเก็บภาษีอากรเกี่ยวกับภาษีเงินได๎, ภาษีการค๎า, ภาษีป้าย, อากรแสตมป์, อากรมหรสพ และภาษีการซื้อโภค
ภัณฑ์ ควรได๎แก๎ไขเพิ่มเติมเพื่อให๎สะดวกและรัดกุมยิ่งขึ้นตามกาลสมัย จึงเห็นควรแก๎ไขเพิ่มเติมดังตํอไปนี้ คือ
:๑. ภาษีเงินได๎, ภาษีการค๎า, ภาษีป้าย เพิ่มให๎มีการเรียกเก็บภาษีและการขอเสียภาษีกํอนถึง
กําหนดเวลาได๎ ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชน์ของรัฐ และเพื่อความสะดวกแกํผู๎เสียภาษีในบางกรณี
๒. ภาษีเงินได๎
(ก) แก๎ไขเพิ่มเติมให๎หักคําใช๎จํายเป็นการเหมาสําหรับเงินได๎พึงประเมินบางประเภท เพื่อให๎
สะดวกแกํการคํานวณภาษีของผู๎เสียภาษีและเจ๎าพนักงานประเมินด๎วย
(ข) แก๎ไขเพิ่มเติมการเสียภาษีให๎ชําระพร๎อมกับยื่นรายการ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการ
ชําระภาษีของผู๎เสียภาษีและการปฏิบัติของเจ๎าพนักงานด๎วย
๓. อากรแสตมป์
แก๎ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําใบรับ เพื่อให๎การควบคุมการจัดเก็บอากรรัดกุมยิ่งขึ้น กับทั้งให๎มี
การผํอนผันการปฏิบัติในบางกรณีได๎ เพื่อความสะดวกของผู๎เสียอากร
๔. อากรมหรสพ
(ก) เพิ่มวิธีเสียอากรให๎เป็นตัวเงินได๎ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกแกํผู๎เสียอากร
(ข) กําหนดให๎มีการจํ ายเงินสินบนรางวัลไว๎ด๎วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นทางควบคุมการหลีกเลี่ยง
อากรได๎อีกทางหนึ่ง
๕. ภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ เพิ่มให๎มีการชําระภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ลํวงหน๎าได๎ ทั้งนี้ เพื่อความ
สะดวกในการเสียภาษีของผู๎ค๎าโภคภัณฑ์
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา

ห น้ า | ๑๐๙
พระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๐๑[๔๘๗]
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ เนื่องด๎วยประเภทการค๎าและโภคภัณฑ์ที่
บัญญัติไว๎ในปัจจุบันยังไมํรัดกุม และอัตราภาษีการค๎ากับอัตราภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ที่จัดเก็บอยูํในขณะนี้ยังไมํ
เหมาะสมกับ สถานการณ์ จึ งควรแก๎ไขเพิ่มเติมให๎ รัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น และจําเป็นจะต๎องได๎รับการ
พิจารณาโดยดํวนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผํนดินเพราะเป็นกฎหมายเกี่ยวด๎วยการภาษีอากร
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๐๑[๔๘๘]
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ภาษีการค๎าสําหรับการรับจ๎างทําของ
การขายของ และการขายผลิตภัณฑ์ และภาษีการซื้อโภคภัณฑ์สําหรับน้ํามันเชื้อเพลิง และอุปกรณ์ของเครื่อง
บรรเลง รถยนต์ และรถอื่น ๆ ตามพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๐๑ ยังไมํเหมาะสม
บางประการ จึงเห็นควรแก๎ไขใหมํ และเพื่อแบํงเบาภาระของประชาชน
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๐๑[๔๘๙]
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นต๎นไป
มาตรา ๖ บัญชีอัตราภาษีบํารุงท๎องที่ท๎ายลักษณะ ๓ แหํงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกโดย
พระราชบัญญัตินี้ ให๎ใช๎บั งคับ ได๎ในการปฏิบัติจัดเก็บเงินที่ค๎างอยูํหรือที่พึงชําระกํอนวันใช๎บทบัญญัติแหํ ง
พระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช๎ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ ป ระชาชนผู๎ มี ร ายได๎ น๎ อ ย คื อ
ผู๎ประกอบการกสิกรรมประเภทไม๎ล๎มลุก ได๎แบกภาษีทั้งทางตรงและทางอ๎อมเกินกวําอัตภาพในขณะนี้ เงินที่
นํามาชําระภาษีก็ได๎จากการจําหนํายผลิตผลที่เกิดจากการกสิกรรมในที่ดินของตน ปกติพืชที่ปลูกมากก็คือข๎าว
ในปั จ จุ บั น ราคาข๎าวไมํดี การทํานาได๎ ผ ลน๎ อยอยูํแล๎ ว ฉะนั้น สมควรยิ่งที่จะลดภาระภาษีบํ ารุงท๎องที่ จึ ง
จําเป็นต๎องแก๎ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประมวลรัษฎากร
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๑[๔๙๐]
มาตรา ๓ ให๎อนุมัติพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๐๑
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มีพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร พ.ศ ๒๕๐๑ ประกาศใช๎เป็นกฎหมายตั้งแตํวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๐๑ ไปแล๎ว รัฐบาลจึงขอเสนอรําง
พระราชบัญญัตินี้เพื่อให๎เป็นไปตามมาตรา ๘๙ ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕
แก๎ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช ๒๔๙๕
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา

ห น้ า | ๑๑๐
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๐๒[๔๙๑]
มาตรา ๔ บทบัญญัติแหํงประมวลรัษฎากรที่แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให๎ยังคง
ใช๎ได๎ในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ยังค๎างอยูํ หรือที่พึงชํา ระกํอนวันที่บทบัญญัติแหํงพระราชบัญญัตินี้ใช๎
บังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อให๎อัตราภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ประเภท
ทองคําเป็นไปโดยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และลดภาระภาษีให๎แกํประชาชน
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒[๔๙๒]
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต๎นไป เว๎นแตํ
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๔ แหํ งพระราชบัญญัตินี้ ให๎ ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.
๒๕๐๓ เป็นต๎นไป
(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แหํงพระราชบัญญัตินี้ ให๎ใช๎บังคับสําหรับภาษีเงินได๎ของบุคคลธรรมดาที่จะต๎องยื่น
รายการใน พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต๎นไป
(๓) บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๕ แหํ ง
พระราชบัญญัตินี้ ให๎ใช๎บังคับสําหรับภาษีเงินได๎ของบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่จะต๎องยื่นรายการใน
พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต๎นไป
(๔) บทบัญญัติมาตรา ๔๓ แหํงพระราชบัญญัตินี้ ให๎ใช๎บัง คับตั้งแตํวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.
๒๕๐๓ เป็นต๎นไป
(๕) บทบัญญัติมาตรา ๖๖ แหํงพระราชบัญญัตินี้ ให๎ใช๎บังคับสําหรับภาษีบํารุงท๎องที่ที่ถึง
กําหนดชําระใน พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต๎นไป
มาตรา ๗๘ บรรดาบทบั ญ ญั ติ แ หํ ง ประมวลรั ษ ฎากรที่ ย กเลิ ก หรื อ แก๎ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัตินี้ ให๎ยั งคงใช๎ได๎ในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค๎างอยูํหรือที่พึงชําระกํอนวันที่บทบัญญัติแหํง
พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ
ให๎ถือวําอุทธรณ์ที่ได๎ยื่นไว๎แล๎วกํอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ ซึ่งยังมิได๎มีคําวินิจฉัยและ
สํงไปยังผู๎อุทธรณ์ เป็นอุทธรณ์ที่ได๎ยื่นตํอผู๎มีอํานาจวินิจฉัยอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากรที่ได๎แก๎ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๙ บทบัญญัติมาตรา ๓๖ มาตรา ๔๖ มาตรา ๕๐ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๗๓ ไมํ
กระทบกระทั่งสิทธิที่บุคคลมีอยูํแล๎วกํอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องด๎วยบทบัญญัติแหํงประมวลรัษฎากร
เกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บภาษีอากรยังไมํรัดกุม เป็นโอกาสให๎ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีอากรหลีกเลี่ยงได๎งําย และโทษที่
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา

ห น้ า | ๑๑๑
กําหนดไว๎เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรยังต่ําไป ไมํได๎ผลในทางระงับปราบปราม นอกจากนั้นอั ตรา
ภาษีอากรบางประเภทยังไมํเหมาะสม จึงสมควรแก๎ไขปรับปรุงเสียใหมํให๎รัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๐๒[๔๙๓]
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต๎นไป เว๎น
แตํ
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๓ เฉพาะที่เกี่ยวกับบัญชีอัตราภาษีเงินได๎สําหรับบุคคลธรรมดา ให๎ใช๎
บังคับสําหรับภาษีเงินได๎ของบุคคลธรรมดาที่จะต๎องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต๎นไป
(๒) บทบั ญ ญัติ มาตรา ๓ เฉพาะที่ เกี่ ยวกับ บัญ ชีอั ตราภาษี เงิ นได๎สํ าหรับ บริ ษัท หรื อห๎ า ง
หุ๎นสํวนนิติบุคคล ให๎ใช๎บังคับสําหรับภาษีเงินได๎ของบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่จะต๎องยื่นรายการใน
พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต๎นไป
(๓) บทบั ญญัติมาตรา ๔ ให๎ใช๎บังคับสํ าหรับภาษีการค๎าที่ถึงกําหนดเวลาชําระในปี พ.ศ.
๒๕๐๓ เป็นต๎นไป
มาตรา ๖ บรรดาบทบั ญ ญั ติ แ หํ ง ประมวลรั ษ ฎากรที่ ย กเลิ ก หรื อ แก๎ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัตินี้ ให๎ยังคงใช๎ได๎ในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค๎างอยูํหรือที่พึงชําระกํอนวันที่บทบัญญัติแหํง
พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ อัตราภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดานั้นปรากฏวํา
อัตราก๎าวหน๎าแตํละขั้นมีชํวงยาวเกินไปไมํเป็นธรรม จึงได๎แก๎ให๎มีชํวงสั้นกวําเดิม อัตราภาษีเงินได๎นิติบุคคลนั้น
ยังต่ําไปมาก และอัตราภาษีการค๎าบางประเภทยังต่ํากวําที่ควร แตํบางประเภทก็มีอัตราสูงไปกวําที่ควรเฉพาะ
อัตราอากรแสตมป์ สําหรั บตั๋วแลกเงิน และตั๋วสั ญญาใช๎เงินมีอัตราสู งไป ได๎แก๎ล ดอัตราลงเพื่อชํวยสํงเสริม
นโยบายลดอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บกันอยูํขณะนี้และเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราภาษีอากรของประเทศอื่น ๆ
แล๎ ว เห็ น ได๎ชั ด เจนวํ า อัต ราภาษี อ ากรของประเทศไทยยั งไมํ เ หมาะสมและไมํ เ พีย งพอแกํ ก ารทํ า นุ บํ า รุ ง
ประเทศชาติให๎วัฒนาถาวรได๎ เพื่อประโยชน์แหํงรายได๎ของรัฐที่จะนํามาใช๎พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศให๎รุํงเรือง จึงได๎ปรับปรุงอัตราภาษีอากรดังกลําวให๎เป็นไปตามควรแกํสถานการณ์
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔[๔๙๔]
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต๎นไป เว๎นแตํ
(๑) มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ แหํงพระราชบัญญัตินี้ วําด๎วยภาษีเงินได๎
บุคคลธรรมดา ให๎ใช๎บังคับดังนี้
(ก) กรณีภาษีหัก ณ ที่จําย ให๎ใช๎บังคับสําหรับเงินได๎พึงประเมินที่จํายในเดือนมกราคม
พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นต๎นไป
(ข) กรณีอื่น และกรณียื่นรายการเงินได๎ ให๎ใช๎บังคับสําหรับเงินได๎พึงประเมินประจํา พ.ศ.
๒๕๐๕ ที่จะต๎องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นต๎นไป
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา
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(๒) มาตรา ๙ แหํ ง พระราชบัญญั ตินี้ วํา ด๎ว ยภาษีการค๎า ให๎ ใช๎บัง คับสํ าหรับรายรับของ
ผู๎ประกอบการค๎าประจําเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่จะต๎องชําระภาษีในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นต๎น
ไป
(๓) มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ แหํงพระราชบัญญัตินี้ วําด๎วยอากรแสตมป์ ให๎
ใช๎บังคับสําหรับการรับเงินตั้งแตํเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่จะต๎องเสียอากรเป็นตัวเงินในเดือนตุลาคม พ.ศ.
๒๕๐๔ เป็นต๎นไป
(๔) มาตรา ๑๓ แหํงพระราชบัญญัตินี้ วําด๎วยภาษีการซื้อโภคภั ณฑ์ ให๎ใช๎บังคับสําหรับการ
ซื้อหรือนําเข๎าซึ่งโภคภัณฑ์ตั้งแตํเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นต๎นไป
มาตรา ๑๔ ผู๎ ป ระกอบการค๎ า และหรื อ ผู๎ ค๎ า โภคภั ณ ฑ์ ต ามประมวลรั ษ ฎากรกํ อ น
พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับและคงเป็นผู๎ประกอบการค๎าตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อได๎รับชําระหนี้ที่ค๎างชํา ระอยูํ
หรือได๎รับชําระหนี้ตามข๎อผูกพันที่มีหลักฐานเป็นหนังสืออันได๎ทําไว๎กํอนวันพระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ ให๎คงเสีย
ภาษีการค๎าและอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรกํอนพระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ หรือผู๎ประกอบการค๎านั้นจะ
ยื่นคําร๎องตามแบบที่อธิบดีกําหนดขอเสียภาษีอากรดังกลํ าวเหมาคราวเดียวให๎เสร็จไป โดยคํานวณภาษีอากร
จากหนี้ที่ค๎างชําระในวันยื่นคําร๎องก็ได๎ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการค๎าโภคภัณฑ์ให๎ผู๎ซื้อเสียภาษีการซื้อโภคภัณฑ์
ตามประมวลรัษฎากรดังกลําวด๎วย
บุคคลใดมีสินค๎าคงเหลือจากการนําเข๎าหรือการผลิตกํอนวันพระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคั บ และ
ได๎ขายสินค๎านั้นเมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับแล๎ว ให๎ถือวําเป็นผู๎ประกอบการค๎าตามพระราชบัญญัตินี้
ผู๎ประกอบการค๎าและหรือผู๎ค๎าโภคภัณฑ์ตามประมวลรัษฎากรกํอนพระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ
ซึ่งไมํเป็นผู๎ประกอบการค๎าตามพระราชบัญญัตินี้ แตํมีสิทธิที่จะได๎รับสิน ค๎าตามข๎อผูกพันหรือมีสินค๎าเหลืออยูํ
หรื อ มี ลู ก หนี้ จ ากการค๎ า ค๎ า งชํ า ระอยูํ ใ ห๎ เ สี ย ภาษี ก ารค๎ า และอากรแสตมป์ ต ามประมวลรั ษ ฎากรกํ อ น
พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ ทั้งนี้ จนกวําสินค๎านั้นจะหมดหรือลูกหนี้ได๎ชําระหนี้หมด หรือบุคคลนั้นจะยื่นคํา
ร๎องตามแบบที่อธิบดีกําหนดขอเสียภาษีอากรดังกลําวเหมาในคราวเดียวให๎เสร็จไป โดยคํานวณภาษีอากรจาก
ราคาตลาดของสินค๎าและหรือจากหนี้ที่ค๎างชําระในวันยื่นคําร๎องก็ได๎ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการค๎าโภคภัณฑ์ ให๎ผู๎
ซื้อเสียภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ตามประมวลรัษฎากรดังกลําวด๎วย
มาตรา ๑๕ เพื่อรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร ให๎ผู๎ประกอบการค๎าและผู๎ค๎าโภค
ภัณฑ์ตามประมวลรัษฎากรกํอนพระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ และผู๎ประกอบการค๎าตามพระราชบัญญัตินี้ มี
หน๎าที่ยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนดแสดงประเภท ปริมาณและราคาของสินค๎าที่จะได๎รับตามข๎อผูกพัน
หรือสินค๎าที่เหลืออยูํ หรือจํานวนหนี้สินที่ลูกหนี้ค๎างชําระอยูํในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
แบบแสดงรายการตามวรรคกํอนให๎ยื่นตํอ
(๑) อธิบดี ในกรณีที่ผู๎มีหน๎าที่ยื่นมีสถานการค๎าอยูํในเขตจังหวัดพระนครหรือจังหวัดธนบุรี
(๒) สรรพากรจังหวัด ในกรณีที่ผู๎มีหน๎าที่ยื่นมีสถานการค๎าอยูํในเขตจังหวัดอื่น
การยื่นแบบแสดงรายการดังกลําว ให๎ยื่นภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ และถ๎าได๎ยื่น ณ
ที่วําการอําเภอท๎องที่ที่สถานการค๎าตั้งอยูํ ก็ให๎ถือวําได๎ยื่นแล๎ว
มาตรา ๑๖ ผู๎ใดฝ่าฝืนไมํยื่นแบบแสดงรายการตามมาตรา ๑๕ หรือยื่นแบบแสดงรายการ
ตามมาตรา ๑๕ เป็นเท็จ ต๎องระวางโทษจําคุกไมํเกินหกเดือน หรือปรับไมํเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา

ห น้ า | ๑๑๓
มาตรา ๑๗ บรรดาบทบั ญ ญั ติ แ หํ ง ประมวลรั ษ ฎากรที่ ย กเลิ ก หรื อ แก๎ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัตินี้ ให๎ยังคงใช๎ได๎
(๑) ในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค๎างอยูํหรือที่พึงชําระกํอนวันพระราชบัญญัตินี้ใ ช๎บังคับ
และ
(๒) ในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรตามมาตรา ๑๔
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
(๑) ภาษีเงินได๎ เพื่อบรรเทาภาระภาษีแกํผู๎มีเงินได๎ให๎ลดน๎อยลง
(๒) ภาษีการค๎า เพื่อให๎ งํายและสะดวกแกํการจัดเก็บภาษีทั้งทางฝ่ ายผู๎ เสี ยภาษีและเจ๎ า
พนักงาน ทั้งทําให๎รัดกุมยิ่งขึ้น
(๓) อากรแสตมป์ ยกเลิกอากรสําหรับใบรับที่ผู๎ประกอบการค๎าต๎องเสีย เพราะจะมิให๎มีการ
เก็บภาษีซ๎อนกับภาษีการค๎าซึ่งสิ้นเปลืองเวลาและคําใช๎จําย ไมํสะดวก ควรเก็บภาษีการค๎าอยํางเดียว
(๔) ภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ ยกเลิกเพราะเหตุผลเชํนเดียวกับอากรแสตมป์
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๐๘[๔๙๕]
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต๎นไป เว๎นแตํ
(๑) บทบั ญญั ติม าตรา ๓ และมาตรา ๔ แหํ ง พระราชบั ญ ญัติ นี้วํ าด๎ ว ยภาษี เงิ น ได๎ บุค คล
ธรรมดา ให๎ใช๎บังคับสําหรับเงินได๎พึงประเมินของบุคคลธรรมดาประจํา พ.ศ. ๒๕๐๙ ที่จะต๎องยื่นรายการใน
พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นต๎นไป
(๒) บทบัญญัติมาตรา ๕ แหํงพระราชบัญญัตินี้ วําด๎วยภาษีเงินได๎บริษัทและห๎างหุ๎นสํวนนิติ
บุคคล ให๎ใช๎บังคับสําหรับเงินได๎ของบริษัทและห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดลงในหรือ
หลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๙ เป็นต๎นไป
(๓) บทบัญญัติมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แหํงพระราชบัญญัตินี้ วําด๎วยภาษีการค๎า ให๎
ใช๎บังคับสําหรับรายรับของผู๎ประกอบการค๎าในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นต๎นไป
มาตรา ๒๘ บรรดาบทบั ญ ญั ติ แ หํ ง ประมวลรั ษ ฎากรที่ ย กเลิ ก หรื อ แก๎ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัตินี้ ให๎ยังคงใช๎ได๎ในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค๎างอยูํหรือที่พึงชําระกํอนวันที่บทบัญญัติแหํง
พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช๎พระราชบั ญญัติ ฉบับนี้ คื อ เพื่อความชั ดเจน ความเป็ นธรรมและ
เหมาะสมแกํสถานการณ์ปัจจุบันกับป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีอากร
พระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓[๔๙๖]
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา
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มาตรา ๔ บรรดาบทบัญญัติแหํงพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร ใน
สํวนที่เกี่ยวกับการลดอัตราภาษีการค๎าและยังใช๎อยูํกํอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช๎บังคับ ให๎ยังคงใช๎ได๎ตํอไปโดย
ถือวําเป็นการลดจากบัญชีอัตราภาษีการค๎าซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้จนกวําจะมีการยกเลิกหรือ
แก๎ไขเพิ่มเติม
หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช๎พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่อัตราภาษีการค๎าที่จัดเก็บอยูํตาม
ประมวลรัษฎากรในขณะนี้ ยังไมํเหมาะสมแกํสถานการณ์ สมควรแก๎ไขให๎เหมาะสมยิ่งขึ้น และโดยที่การแก๎ไข
จําเป็นจะต๎องได๎รับการพิจารณาโดยดํวนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผํนดิน จึงจําเป็นต๎องตราพระราช
กําหนดนี้
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓[๔๙๗]
มาตรา ๒ พระราชบั ญญัตินี้ใ ห๎ ใช๎บังคับเมื่อพ๎นหกสิ บวันนั บแตํวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต๎นไป
มาตรา ๑๙ บรรดาบทบั ญ ญั ติ แ หํ ง ประมวลรั ษ ฎากรที่ ย กเลิ ก หรื อ แก๎ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัตินี้ ให๎ยังคงใช๎ได๎ในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรสําหรับรายรับกํอนวันพระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ
มาตรา ๒๐ บรรดากฎกระทรวงที่ อ อกตามประมวลรั ษ ฎากรและยั ง ใช๎ อ ยูํ กํ อ นวั น
พระราชบัญญัตินี้ ใช๎บังคับ ให๎ยั งคงใช๎ได๎ตํอไปจนกวําจะมีการยกเลิกหรือแก๎ไขเพิ่มเติม โดยประกาศหรือ
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามมาตรา ๔ แหํงประมวลรัษฎากรซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อความชัดเจนและเหมาะสมแกํสถานการณ์
ปัจจุบัน
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓ พ.ศ. ๒๕๑๓
[๔๙๘]

มาตรา ๓ ให๎อนุมัติพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได๎มีพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติม
ประมวลรั ษฎากร (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓ ประกาศใช๎เป็นกฎหมายตั้งแตํวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๓ ไป
แล๎ว จึงจําเป็นต๎องตราพระราชบัญญัตินี้เพื่ออนุมัติพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๑๓
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕๕ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๕[๔๙๙]
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โดยที่ค ณะปฏิ วั ติพิ จ ารณาเห็ น วํ า อั ต ราภาษีอ ากรตามประมวลรัษ ฎากรที่ จัด เก็ บอยูํ ใ น
ปัจจุบันยังไมํเหมาะสมและเป็นธรรมกับการสํงเสริมการประกอบอุตสาหกรรมและการประกอบการค๎าบาง
ประเภท สมควรปรับปรุงโดยยกเว๎นหรือลดอัตราภาษีอากรบางประเภท รวมทั้งกําหนดอัตราการหักคําใช๎จําย
เป็นการเหมาสําหรับกิจการบางประเภทเสียใหมํด๎วย หัวหน๎าคณะปฏิวัติจึงมีคําสั่งดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ให๎ยกเว๎นภาษีเงินได๎ตามสํวน ๒ ของหมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แหํงประมวลรัษฎากร
สําหรับเงินได๎ที่เป็นดอกเบี้ยตามมาตรา ๔๐ (๔) (ก) แหํงประมวลรัษฎากร เฉพาะสํวนที่ไมํเกินร๎อยละเจ็ดตํอปี
ซึ่งได๎จากองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายโดยมีทุนทั้งสิ้นเป็นของ
รัฐบาล หรือได๎จากสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับให๎กู๎ยืมเงินเพื่อ
สํงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม
ข๎อ ๒ ให๎ยกเว๎นภาษีเงินได๎ตามมาตรา ๗๐ (๒) แหํงประมวลรัษฎากร เฉพาะในกรณีเงินได๎
พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) (ก) แหํงประมวลรัษฎากร ซึ่งได๎จากรัฐบาลหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย
โดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับให๎กู๎ยืมเงินเพื่อสํงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม
ข๎อ ๓ ให๎ลดอัตราภาษีเงินได๎ตามมาตรา ๗๐ (๒) แหํงประมวลรัษฎากร เฉพาะในกรณีเงินได๎
พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) (ก) แหํงประมวลรัษฎากร ที่จํายให๎แกํ บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลซึ่ง
ประกอบกิจการธนาคาร กิจการประกันภัยหรือกิจการการเงินอื่นอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน คงจัดเก็บใน
อัตราร๎อยละ ๑๐
ข๎อ ๔ ให๎ยกเว๎นภาษีการค๎าแกํกิจการดังตํอไปนี้
(๑) กิจการผลิตปุ๋ยเคมี
(๒) กิจการของเรือนจํา สถานพินิจและคุ๎มครองเด็ก สถานที่ควบคุมหรือสถานที่กักขังและ
สถานสงเคราะห์ ทั้งนี้ เฉพาะที่เป็นการของทางราชการ
ข๎อ ๕ ให๎ลดอัตราภาษีการค๎าสําหรับการขายสินค๎าดังตํอไปนี้ คงจัดเก็บในอัตราร๎อยละ ๑.๕
ของรายรับ
(๑) อาหารสัตว์
(๒) กระดาษสําหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์
(๓) เทปสําหรับบันทึกเสียงที่ใช๎เฉพาะในอุตสาหกรรมสร๎างภาพยนตร์
(๔) ฟิล์มภาพยนตร์ขนาดตั้งแตํสิบหกมิลลิเมตรขึ้นไป ซึ่งยังมิได๎ใช๎อัดหรือถําย
ข๎อ ๖ ให๎ยกเว๎นภาษีการค๎าแกํนายหน๎าและตัวแทนตามกฎหมายวําด๎วยการประกันวินาศภัย
และกฎหมายวําด๎วยการประกันชีวิต ทั้งนี้ เฉพาะรายรับที่ได๎จากการเป็นนายหน๎าหรือตัวแทนตามกฎหมาย
ดังกลําว
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ข๎อ ๗ คําอากรแสตมป์สําหรับตราสารกรมธรรม์ประกันชีวิตตาม (ข) ของ ๖. แหํงบัญชีอัตรา
อากรแสตมป์ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะ ๒ แหํงประมวลรัษฎากร ถ๎ามีจํานวนสูงกวํา ๒๐ บาท ให๎ลดเหลือ ๒๐
บาท
ข๎อ ๘ ให๎ยกเว๎นอากรมหรสพตามประมวลรัษฎากรทุกประเภท นอกจาก
(๑) ภาพยนตร์
(๒) มหรสพผสมภาพยนตร์
(๓) โบว์ลิ่ง
(๔) แขํงม๎า
ข๎อ ๑๑ ให๎ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้มีผลใช๎บังคับเชํนเดียวกับพระราชกฤษฎีกาที่ออก
ตามความในมาตรา ๓ และมาตรา ๔๖ แหํงประมวลรัษฎากร ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
ข๎อ ๑๓ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต๎นไป เว๎นแตํข๎อ ๙ และข๎อ ๑๐ ให๎ใช๎บังคับสําหรับเงินได๎พึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่
จะต๎องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นต๎นไป
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๕[๕๐๐]
โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นวํา อัตราภาษีเงินได๎ การคํานวณภาษีการค๎า จํานวนเงินที่ ยอม
ให๎หักคําใช๎จํายและลดหยํอนสําหรับกิจการหรือบุคคล รวมทั้งวิธีจัดเก็บภาษีดังกลําวข๎างต๎น ยังไมํเหมาะสมกับ
สภาพครอบครัวและกิจการบางประเภท นอกจากนี้บางบทบัญญัติในประมวลรัษฎากรยังมีข๎อความไมํชัดเจน
กํอให๎เกิดข๎อโต๎แย๎งระหวํางเจ๎าหน๎าที่กับประชาชนผู๎เสียภาษีอยูํ เสมอ สมควรปรับปรุงแก๎ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากรให๎เหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่กรมสรรพากรต๎องคืนเงินภาษีที่ได๎เรียกเก็บไว๎โดย
ไมํถูกต๎องให๎แกํผู๎เสียภาษี สมควรที่จะคิดดอกเบี้ยให๎แกํผู๎รับคืนตามจํานวนที่ต๎องคืนด๎วย
ข๎อ ๒๐ บรรดาบทบัญญัติแหํงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก๎ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ให๎ยังคงใช๎บังคับได๎ตํอไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค๎างอยูํหรือที่พึงชําระ
กํอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช๎บังคับ
ข๎อ ๒๑ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวั นถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต๎นไป เว๎นแตํ
(๑) ข๎ อ ๑ ให๎ ใช๎ บั งคับ สํ าหรั บการคืนเงิ นภาษี อากรที่ได๎ชํ าระหรือนํา สํ งในหรือหลั งวัน ที่
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช๎บังคับ
(๒) ข๎อ ๒ ให๎ใช๎บังคับสําหรับเงินได๎พึงประเมินที่ผู๎มีเงินได๎ได๎รับกํอนวันที่ประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับนี้ใช๎บังคับด๎วยแตํไมํรวมถึงเงินได๎พึงประเมินที่ได๎ชําระภาษีเงินได๎ไปแล๎ว
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(๓) ข๎อ ๓ ข๎อ ๔ ข๎อ ๕ ข๎อ ๖ ข๎อ ๗ ข๎อ ๘ ข๎อ ๙ ข๎อ ๑๐ และข๎อ ๑๔ ในสํวนที่วําด๎วยภาษี
เงินได๎สําหรับบุคคลธรรมดาให๎ใช๎บังคับสําหรับเงินได๎พึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่จะต๎องยื่นรายการใน
พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นต๎นไป
(๔) ข๎อ ๑๔ ในสํวนที่วําด๎วยภาษีเงินได๎สําหรับบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลเฉพาะภาษี
จากกําไรสุทธิ ให๎ใช๎บังคับสําหรับเงินได๎ของบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดใน
หรือหลังวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช๎บังคับ
(๕) ข๎อ ๑๕ ข๎อ ๑๖ และข๎อ ๑๘ ให๎ใช๎บังคับสําหรับรายรับของผู๎ประกอบการค๎าตั้งแตํเดือน
ตุลาคม ๒๕๑๕ เป็นต๎นไป
พระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๖[๕๐๑]
มาตรา ๔ บรรดาบทบัญญัติแหํงพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร ใน
สํวนที่เกี่ยวกับการลดอัตราภาษีการค๎าและยังใช๎บังคับอยูํกํอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช๎บังคับ ให๎คงใช๎บังคับได๎
ตํอไปโดยถือวําเป็นการลดจากบัญชีอัตราภาษีการค๎า ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้จนกวําจะมีการ
ยกเลิกหรือแก๎ไขเพิ่มเติม
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราภาษี
การค๎าสําหรับสินค๎าบางชนิดให๎เหมาะสมแกํสถานการณ์ยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต๎องตราพระราชกําหนดนี้ขึ้น
พระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖[๕๐๒]
มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ น
ต๎นไป เว๎นแตํบทบัญญัติมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา
๑๐ แหํงพระราชกําหนดนี้ ให๎ใช๎บังคับสําหรับเงินได๎พึงประเมินของบุคคลธรรมดาประจํา พ.ศ. ๒๕๑๗ ที่
จะต๎องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นต๎นไป
มาตรา ๑๑ บรรดาบทบัญญัติแหํงประมวลรั ษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกําหนดนี้ให๎คงใช๎บังคับได๎ตํอไปในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค๎างอยูํหรือที่พึงชําระกํอนวันที่บทบัญญัติ
แหํงพระราชกําหนดนี้ใช๎บังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ประมวล
รัษฎากร เพื่อลดภาระภาษีเงินได๎ที่เก็บจากบุคคลธรรมดา และแก๎ไขวิธีการจัดเก็บเพื่อความเป็นธรรม จึง
จําเป็นต๎องตราพระราชกําหนดนี้ขึ้น
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๗[๕๐๓]
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต๎นไป เว๎นแตํ
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(๑) บทบั ญญั ติมาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ แหํ ง
พระราชบัญญัตินี้วําด๎วยภาษีเงินได๎ บุคคลธรรมดา ให๎ใช๎บังคับสําหรับเงินได๎พึงประเมินของบุคคลธรรมดา
ประจํา พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่จะต๎องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นต๎นไป
(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๐ แหํงพระราชบัญญัตินี้วําด๎วยภาษีเงินได๎บริษัทและห๎างหุ๎นสํวนนิติ
บุคคล ให๎ใช๎บังคับสําหรับเงินได๎ของบริษัทและห๎างหุ๎นสํ วนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดลงในหรือ
หลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นต๎นไป
มาตรา ๑๒ ความใน (๘) ของมาตรา ๔๒ แหํงประมวลรัษฎากร ซึ่งถูกยกเลิกโดยมาตรา ๕
แหํงพระราชบัญญัตินี้ ให๎ยังคงใช๎บังคับได๎ตํอไปสําหรับดอกเบี้ยที่ได๎รับจากพันธบัตรของรัฐบาลที่ ออกจําหนําย
กํอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ
มาตรา ๑๓ บรรดาบทบั ญญั ติ แหํ งประมวลรัษ ฎากรที่ ถูก ยกเลิ ก หรื อ แก๎ ไขเพิ่ ม เติ มโดย
พระราชบัญญัตินี้ ให๎คงใช๎บังคับได๎ในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีที่ค๎างอยูํหรือที่พึงชําระกํอนวันที่บทบัญญัติแหํง
พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันมีกฎหมายวําด๎วยตลาด
หลักทรัพย์แหํงประเทศไทยใช๎บังคับ และเพื่อเป็นการสํงเสริมให๎มีการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ สมควรปรับปรุง
ประมวลรัษฎากร เพื่อพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ จึงจําเป็นต๎องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๑๘[๕๐๔]
มาตรา ๔ บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๔๒ ทวิ แหํ ง ประมวลรั ษ ฎากร ซึ่ ง แก๎ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบั ญญัตินี้ ให๎ ใช๎บั งคับสํ าหรั บเงินได๎พึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๑๗ ที่จะต๎องยื่นรายการใน พ.ศ.
๒๕๑๘ เป็นต๎นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่วิธีการหักคําใช๎จํายสําหรับเงินที่นายจ๎าง
จํายให๎ลูกจ๎างเมื่อออกจากงานยังไมํเหมาะสม สมควรแก๎ไขเสียใหมํให๎เหมาะสม และเป็นการบรรเทาภาระภาษี
เงินได๎ให๎แกํลูกจ๎างทั้งหลายด๎วย จึงจําเป็นต๎องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐[๕๐๕]
โดยที่ในปัจจุบันเจ๎าพนักงานตามประมวลรัษฎากรและเจ๎าพนักงานตํารวจตํางมีอํานาจใน
การตรวจสอบการชําระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ทําให๎พํอค๎าประชาชนมีภาระต๎องชี้แจงแสดงหลักฐาน
ตํอเจ๎าหน๎าที่หลายฝ่าย สมควรขจัดภาระดัง กลําวด๎วยการให๎เจ๎าพนักงานตามประมวลรัษฎากรดําเนินการไป
แตํฝ่ายเดียว และโดยที่สมควรเรํงรัดการตรวจสอบภาษีอากรให๎แล๎วเสร็จโดยเร็ว หัวหน๎าคณะปฏิวัติจึงมีคําสั่ง
ดังตํอไปนี้
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ข๎อ ๑ ในกรณีที่เจ๎าพนักงานตามประมวลรัษฎากรได๎ออกหมายเรียกหรือหนังสือเชิญผู๎ มี
หน๎าที่ชําระหรือนําสํงภาษีอากรมาทําการตรวจสอบไตํสวนกํอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช๎บังคับ ให๎
เจ๎าพนักงานตามประมวลรัษฎากรดําเนินการประเมินหรือออกคําสั่งให๎ชําระหรือนําสํงภาษีอากรให๎แล๎วเสร็จ
ภายในเวลาสองปีนั บแตํวัน ที่ป ระกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช๎บังคับ และให๎อธิบดีกรมสรรพากรรายงาน
จํานวนผู๎ถูกเรียกตรวจสอบไตํสวน และผลการตรวจสอบตํอรัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังอยํางน๎อยทุกหก
เดือน เมื่อพ๎นกําหนดระยะเวลาสองปีดังกลําว ถ๎าเจ๎าพนักงานตามประมวลรัษฎากรยังประเมินหรือออกคําสั่ง
ให๎ชําระภาษีอากรไมํแล๎วเสร็จสําหรับรายใด ให๎ระงับการตรวจสอบไตํ สวนและการประเมินหรือการออกคําสั่ง
ให๎ ชํา ระหรื อนํ า สํ ง ภาษี อ ากรสํ า หรั บ รายนั้ น เว๎น แตํใ นกรณี ที่มี เ หตุ จํ าเป็ นไมํ อาจประเมิ น หรื อ สั่ ง ภายใน
กําหนดเวลาดังกลําวได๎ รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังจะสั่งขยายกําหนดเวลาออกไปตามควรแกํกรณีก็ได๎
แตํต๎องไมํเกินหนึ่งปีนับแตํวันสิ้นกําหนดเวลาดังกลําว
ข๎อ ๒ นั บ แตํ วัน ที่ป ระกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับนี้ ใช๎บัง คับ ห๎ ามมิ ให๎ เจ๎ าพนัก งานตํ ารวจ
ดําเนินการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เว๎นแตํการดําเนินคดีอาญาตามคําขอของเจ๎าพนักงานตาม
ประมวลรัษฎากร
ข๎อ ๓ บรรดาคดีที่เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่เจ๎าพนักงานตํารวจได๎ทําการค๎น
และยึดบัญชีหลักฐานและเอกสารไว๎แล๎วกํอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช๎บังคับ ให๎เจ๎าพนักงาน
ตํารวจทําการตรวจสอบไตํสวนให๎แล๎วเสร็จ และสํงเรื่องให๎เจ๎าพนักงานตามประมวลรัษฎากรภายในหกเดือน
นับแตํวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช๎บังคับ และให๎เจ๎าพนักงานตามประมวลรัษฎากรดําเนินการให๎แล๎ว
เสร็จภายในระยะเวลาตามข๎อ ๑
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐[๕๐๖]
โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นวํา บทบัญญัติและอัตราภาษีอากรของประมวลรัษฎากรที่ใช๎
บังคับอยูํในปัจจุบันยังไมํเหมาะสมกับสถานการณ์ สมควรแก๎ไขเพิ่มเติมให๎ชัดเจน รัดกุม เป็นธรรม และให๎การ
จัดเก็บเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให๎รัฐมีรายได๎เพิ่มขึ้น
ข๎อ ๒๑ เพื่อประโยชน์ในการคํานวณเงินได๎พึงประเมินที่ได๎รับตั้งแตํวันที่ประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป
(๑) ถ๎าผู๎มีเงินได๎ได๎รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร ในหรือหลังวันที่ประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากที่ได๎ฝากไว๎กํอนวันที่ประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาดอกเบี้ยดังกลําวสํวนที่เฉลี่ยเป็นของระยะเวลากํอนวันที่
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไมํต๎องนํามารวมคํานวณภาษี
(๒) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรที่ได๎รับในหรือหลังวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป ถ๎าเป็นดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากที่ครบกําหนดเวลาฝากกํอนวันที่
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไมํต๎องนํามารวมคํานวณภาษี
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ข๎อ ๒๒ เงินได๎จากการขายหลักทรัพย์ที่ไมํไ ด๎รับยกเว๎นตามมาตรา ๔๒ (๒๒) แหํงประมวล
รัษฎากร ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้
(๑) ที่ได๎รับกํอนหรือในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ให๎ยังคงได๎รับยกเว๎น
(๒) ที่ได๎รับตั้งแตํวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๒๒ ผู๎มี
เงินได๎จะเลือกเสียภาษีในอัตราร๎อยละ ๑๐ ของเงินได๎หักคําใช๎จํายแล๎วโดยไมํต๎องนําไปรวมคํานวณตามมาตรา
๔๘ (๑) และ (๒) แหํงประมวลรัษฎากรก็ได๎
(๓) ที่ได๎รับภายหลังระยะเวลาตาม (๒) ต๎องนําไปรวมคํานวณภาษีตามมาตรา ๔๘ (๑) และ
(๒) แหํงประมวลรัษฎากร
[ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๒๑]
ข๎อ ๒๓ ตราสารเช็คที่ลงวันเดือนปีที่ออกเช็คในวันหรือหลังวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให๎เสียอากรให๎ครบตามอัตราในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่อธิบดีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข๎อ ๒๔ บรรดาบทบัญญัติแหํงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก๎ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ให๎ยังคงใช๎บังคับได๎ตํอไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค๎างอยูํหรือที่พึงชําระ
กํอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช๎บังคับ
ข๎อ ๒๕ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต๎นไป เว๎นแตํ
(๑) ข๎อ ๓ ข๎อ ๔ ข๎อ ๖ ข๎อ ๗ ข๎อ ๘ ข๎อ ๙ ข๎อ ๑๐ ข๎อ ๑๑ ข๎อ ๑๒ และข๎อ ๑๓ ในสํวนที่วํา
ด๎วยภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา ให๎ใ ช๎บังคับสําหรับเงินได๎พึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่จะต๎องยื่นรายการ
ภายใน พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นต๎นไป
(๒) ข๎อ ๑๔ และข๎อ ๑๕ ในสํวนที่วําด๎วยภาษีเงินได๎บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล ให๎ใช๎
บังคับสําหรับเงินได๎ของบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดลงในหรือหลังวันที่ ๓๑
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นต๎นไป
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๒๑[๕๐๗]
มาตรา ๑๑ บรรดาบทบัญญัติแหํงประมวลรัษฎากรและประกาศของคณะปฏิวัติที่ถูกยกเลิก
หรือแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให๎ยังคงใช๎บังคับได๎ตํอไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรสําหรับ
การขายหรือโอนโดยมีคําตอบแทนซึ่งหลักทรัพย์ตามกฎหมายวําด๎วยตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย ที่
กระทําขึ้นกํอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเก็บภาษีการค๎าจากการ
ขายหลั กทรัพย์ ในตลาดหลั กทรั พย์ แหํ งประเทศไทยแทนการเก็บภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาดังที่เป็นอยูํใน
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา

ห น้ า | ๑๒๑
ปัจจุบัน เพื่อขจัดความยุํงยากในทางปฏิบัติและเพื่อให๎เกิดความสะดวก รัดกุมและแนํนอนในการเสียภาษี จึง
จําเป็นต๎องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑[๕๐๘]
มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต๎นไป เว๎นแตํ
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา
๑๔ แหํงพระราชกําหนดนี้ วําด๎วยภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา ให๎ใช๎บังคับสําหรับเงินได๎พึงประเมินประจํา พ.ศ.
๒๕๒๒ ที่จะต๎องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นต๎นไป
(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แหํงพระราชกําหนดนี้ วําด๎วยภาษี
เงินได๎บริษัทและห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล ให๎ใช๎บังคับสําหรับเงินได๎ของบริษัทและห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล ซึ่งรอบ
ระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต๎นไป
(๓) บทบัญญัติมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แหํงพระราชกําหนดนี้ วําด๎วยภาษีการค๎า ให๎ใช๎
บังคับสําหรับรายรับของผู๎ประกอบการค๎าในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต๎นไป
มาตรา ๒๓ บทบัญญัติแหํงประมวลรัษฎากรและประกาศของคณะปฏิวัติ ที่ถูกยกเลิกหรือ
แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ ให๎ยังคงใช๎บังคับได๎ตํอไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค๎างอยูํหรือ
ที่พึงชําระกํอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช๎บังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช๎พระราชกําหนดฉบับ นี้ คือ โดยที่มี ความจําเป็นที่ จะต๎องปรับปรุ ง
ประมวลรัษฎากรให๎เหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะต๎องได๎รับการพิจารณาโดยดํวนและลับ
เพื่อรักษาประโยชน์ ของแผํ นดิน เพื่อเป็ น การบรรเทาภาระภาษี ความเป็นธรรม ความสะดวกรัดกุมและ
แนํนอน จึงจําเป็นต๎องตราพระราชกําหนดนี้ขึ้น
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๒๒[๕๐๙]
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต๎นไป เว๎นแตํ
(๑) ในกรณีภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา ให๎ใช๎บังคับแกํเงินได๎พึงประเมินสําหรับ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่
จะต๎องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นต๎นไป
(๒) ในกรณีภาษีเงินได๎บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล ให๎ใช๎บังคับแกํเงินได๎ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุดลงในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต๎นไป
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช๎ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี เ งิ น ได๎
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได๎ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ ได๎
เพิ่มบทบัญญัติเป็นกรณีพิเศษสําหรับภาษีเงินได๎ปิโตรเลียมขึ้น และเพื่อให๎ดอกเบี้ยเงินกู๎ยืมและเงินปันผล หรือ
เงินสํวนแบํงของกําไรเฉพาะสํวนที่เหลือจากถูกหักภาษีเงินได๎ไว๎ ณ ที่จํายสําหรับกรณีพิเศษตามกฎหมายวํา
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา
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ด๎วยภาษีเงินได๎ปิโตรเลียมดังกลําวอยูํในบังคับต๎องเสียภาษีเงินได๎ตามประมวลรัษฎากร สมควรแก๎ไขประมวล
รั ษ ฎากรเพื่ อ ให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในกฎหมายวํ า ด๎ ว ยภาษี เ งิ น ได๎ ปิ โ ตรเลี ย มดั ง กลํ า ว จึ ง
จําเป็นต๎องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓[๕๑๐]
มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต๎นไป เว๎นแตํ
(๑) บทบั ญญัติมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แหํงพระราชกําหนดนี้ วําด๎วยภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา ให๎ใช๎บังคับ
สําหรับเงินได๎พึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่จะต๎องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นต๎นไป
(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๐ แหํงพระราชกําหนดนี้วําด๎วยภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา ให๎ใช๎บังคับ
สําหรับเงินได๎พึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่จะต๎องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต๎นไป
(๓) บทบัญญัติมาตรา ๑๕ แหํงพระราชกําหนดนี้ วําด๎วยภาษีเงินได๎บริษัทและห๎างหุ๎นสํวนนิติ
บุคคล ให๎ใช๎บังคับสําหรับเงินได๎ของบริษัทและห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือหลัง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นต๎นไป
มาตรา ๑๖ บทบัญญัติใน (จ) ของมาตรา ๔๗ (๑) แหํงประมวลรัษฎากรซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่ถูกยกเลิกโดยพระราชกําหนดนี้ ให๎
ยังคงใช๎บังคับได๎สําหรับเงินได๎พึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่จะต๎องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๔
มาตรา ๑๗ บทบั ญญัติแหํงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิ กหรือแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
กําหนดนี้ ให๎ยังคงใช๎บังคับได๎ตํอไป เฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค๎างอยูํหรือที่พึงชําระกํอนวันที่พระ
ราชกําหนดนี้ใช๎บังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเป็นต๎องปรับปรุงประมวล
รั ษฎากรเพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู๎ มี เงิน ได๎ ประจํา ซึ่งมีรายได๎น๎อ ย รวมทั้ งปรับปรุงอัตราภาษีเ งินได๎ใ ห๎
เหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งในการนี้จะต๎องได๎รับการพิจารณาโดยดํวนและลับเพื่อรักษา
ประโยชน์ของแผํนดิน จึงจําเป็นต๎องตราพระราชกําหนดนี้
พระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๓[๕๑๑]
มาตรา ๔ บทบัญญัติแหํงประมวลรัษฎากรที่ถูกแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ ให๎ยังคง
ใช๎บังคับได๎ตํอไป เฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค๎างอยูํหรือที่พึงชําระกํอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช๎
บังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชกําหนดนี้ คือ โดยที่มีความจําเป็นต๎องเพิ่มอัตราภาษีการค๎า
สําหรับสินค๎าบางชนิดให๎เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งในกรณีนี้จะต๎องได๎รับการพิจารณา
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา
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โดยดํวน และลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผํนดิน และโดยที่กรณีนี้เกิดขึ้นในระหวํางที่ปิดสมัยประชุมรัฐสภา
และเป็นกรณีฉุกเฉินซึ่งมีความจําเป็นรีบดํวนที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ จึงจําเป็นต๎องตราพระราช
กําหนดนี้ขึ้น
พระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๔[๕๑๒]
มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป เว๎น
แตํ
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๓ แหํงพระราชกําหนดนี้ให๎ใช๎บังคับสําหรับเงินได๎พึงประเมินประจํา
พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่จะต๎องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต๎นไป
(๒) บทบัญญัติมาตรา ๔ แหํงพระราชกําหนดนี้ให๎ใช๎บังคับสําหรับเงินได๎พึงประเมินประจํา
พ.ศ. ๒๕๒๕ ที่จะต๎องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๖
(๓) บทบัญญัติมาตรา ๕ แหํงพระราชกําหนดนี้ให๎ใช๎บังคับสําหรับเงินได๎ของบริษัท และห๎าง
หุ๎นสํวนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นต๎นไป
(๔) บทบัญญัติมาตรา ๖ แหํงพระราชกําหนดนี้ให๎ใช๎บังคับสําหรับเงินได๎ของบริษัทหรือห๎าง
หุ๎นสํวนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นต๎นไป
มาตรา ๘ บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของมาตรา ๔๗ ทวิ แหํงประมวลรัษฎากร
ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่ถูกยกเลิกโดย
พระราชกําหนดนี้ให๎ยังคงใช๎บังคับได๎สําหรับเงินได๎พึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่จะต๎องยื่นรายการใน พ.ศ.
๒๕๒๕
มาตรา ๙ การยื่นรายการและชําระภาษีตามมาตรา ๖๗ ทวิ แหํงประมวลรัษฎากร ซึ่งแก๎ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ เฉพาะรอบระยะเวลาบัญชีดังตํอไปนี้ ให๎บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลคํานวณ
และชําระภาษีจากประมาณการกําไรสุทธิดังนี้
(๑) รอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดลงในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ให๎คํานวณ
และชําระภาษีจากจํานวนร๎อยละ ๒๐ ของประมาณการกําไรสุทธิ
(๒) รอบระยะเวลาบัญชีที่ สิ้นสุดลงในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ให๎คํานวณ
และชําระภาษีจากจํานวนร๎อยละ ๓๓ ของประมาณการกําไรสุทธิ
มาตรา ๑๐ บทบั ญญัติแหํงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิ กหรือแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
กําหนดนี้ ให๎ยังคงใช๎บังคับได๎ตํอไป เฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค๎างอยูํ หรือที่พึงชําระกํอนวันที่พระ
ราชกําหนดนี้ใช๎บังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเป็นต๎องปรับปรุงประมวล
รัษฎากร เพื่อให๎เหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ์ในปัจจุบันและป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีอากร ซึ่งจะต๎อง
พิจารณาโดยดํวนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผํนดิน และโดยที่กรณีนี้เกิดขึ้นในระหวํางที่ปิดสมัยประชุม
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา

ห น้ า | ๑๒๔
รัฐสภา และเป็นกรณีฉุกเฉินมีความจําเป็นรีบดํวนที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ จึงจําเป็นต๎องตรา
พระราชกําหนดนี้ขึ้น
พระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕[๕๑๓]
มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต๎นไป เว๎นแตํบทบัญญัติ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา
๑๘ และมาตรา ๒๐ วําด๎วยภาษีเงินได๎สําหรับบุคคลธรรมดา ให๎ใช๎บังคับสําหรับเงินได๎พึงประเมินประจํา พ.ศ.
๒๕๒๕ ที่จะต๎องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นต๎นไป
มาตรา ๒๒ บทบัญญัติใน (๙) ของมาตรา ๔๒ แหํงประมวลรัษฎากร ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระ
ราชกําหนดนี้ ให๎ยังคงใช๎บั งคับสําหรับเงินได๎จากการขายทรัพย์สินอันเป็นมรดก หรือการขายทรัพย์สินซึ่ง
ทรัพย์สินนั้นได๎มาโดยมิได๎มุํงในทางการค๎าหรือหากําไร ทั้งนี้ เฉพาะที่ได๎กระทํากํอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช๎
บังคับ
มาตรา ๒๓ บทบั ญญัติแหํงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิ กหรื อแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
กําหนดนี้ ให๎ยังคงใช๎บังคับตํอไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค๎างอยูํหรือที่พึงชําระกํอนวันที่พระราช
กําหนดนี้ใช๎บังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเป็นต๎องปรับปรุงประมวล
รัษฎากร เพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู๎มีรายได๎น๎อยและรายได๎ปานกลางให๎เหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ์ใน
ปัจจุบันกับให๎เกิดความเป็นธรรมในสังคม และป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีอากรบางกรณีซึ่งจะต๎องพิจารณาโดย
ดํวนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผํนดิน และโดยที่กรณีนี้เกิดขึ้นในระหวํางที่ปิดสมัยประชุมรัฐสภา และ
เป็ นกรณีฉุกเฉิน มีความจํ าเป็ นรี บ ดํว นที่จ ะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ จึงจําเป็นต๎องตราพระราช
กําหนดนี้
พระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕[๕๑๔]
มาตรา ๑๑ บทบัญญัติแหํงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิก หรือแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
กําหนดนี้ให๎ยังคงใช๎บังคับตํอไป เฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค๎างอยูํหรือที่ถึงกําหนดชําระกํอนวันที่
พระราชกําหนดนี้ใช๎บังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเป็นต๎องปรับปรุงอัตราภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากร เพื่อให๎เหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะต๎องพิจารณาโดยดํวน
และลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผํนดิน และโดยที่กรณีนี้เกิดขึ้นในระหวํางที่ปิดสมัยประชุมรัฐสภา และเป็น
กรณีฉุกเฉินมีความจําเป็นรีบดํวนที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเป็นต๎องตราพระ
ราชกําหนดนี้
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา

ห น้ า | ๑๒๕
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕[๕๑๕]
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต๎นไป เว๎นแตํบทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ให๎ใช๎บังคับสําหรับ
เงินได๎ของบริ ษัทและห๎ างหุ๎ น สํว นนิติบุ คคล ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.
๒๕๒๖ เป็นต๎นไป
มาตรา ๒๙ บทบั ญ ญั ติ แ หํ ง ประมวลรั ษ ฎากรที่ ถู ก ยกเลิ ก หรื อ แก๎ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัตินี้ให๎ยังคงใช๎บังคับได๎ตํอไป เฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค๎างอยูํ หรือที่พึงชําระกํอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ
บทบัญญัติมาตรา ๖๕ ทวิ (๒) วรรคหนึ่ง และ (๙) แหํงประมวลรัษฎากร ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติม
โดยมาตรา ๑๖ แหํงพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๖๕ ตรี (๒) แหํงประมวลรัษฎากร ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดย
มาตรา ๑๙ แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให๎ ยั ง คงใช๎ ไ ด๎ ตํ อ ไปจนกวํ า จะมี ก ารออกพระราชกฤษฎี ก า หรื อ ออก
กฎกระทรวง ตามบทบัญญัติซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมนั้น ๆ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก๎ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากรเพื่อความเป็นธรรม ความชัดเจน ความรัดกุม และความเหมาะสมแกํสถานการณ์ และเพื่อป้องกันการ
หลีกเลี่ยงภาษีอากรให๎ได๎ผลดียิ่งขึ้น จึงจําเป็นต๎องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๕[๕๑๖]
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต๎นไป เว๎นแตํ
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๓ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ แหํงพระราชบัญญัตินี้ วําด๎วย
ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา ให๎ใช๎บังคับสําหรับเงินได๎พึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๕ ที่จะต๎องยื่นรายการใน
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นต๎นไป
(๒) บทบัญญัติมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหํงพระราชบัญญัตินี้ วําด๎วยภาษีเงินได๎บริษัทและ
ห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล ให๎ใช๎บังคับสําหรับเงินได๎ของบริษัทและห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต๎นไป
มาตรา ๑๒ บทบั ญ ญั ติ แ หํ ง ประมวลรั ษ ฎากรที่ ถู ก ยกเลิ ก หรื อ แก๎ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัตินี้ ให๎ยังคงใช๎บังคับได๎ตํอไป เฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค๎างอยูํหรือที่พึงชําระกํอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให๎เงินปันผลที่ได๎
จากสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับให๎กู๎ยืมเงินเพื่อสํงเสริมเกษตรกรรม
พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม เป็นเงินได๎พึงประเมินประเภทเดียวกับเงินปันผลที่ได๎จากบริษัทจํากัด โดยให๎
เงินปันผลดังกลําวนี้ได๎รับการปฏิบัติเหมือนกับเงินปันผลที่ได๎รับจากกองทุนรวม และยกเลิกการให๎บริษัทหรือ
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา

ห น้ า | ๑๒๖
ห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลเสียภาษีเงินได๎อยํางบุคคลธรรมดา เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี และให๎องค์การของ
รัฐบาลเสียภาษีเงินได๎จากการขายสินค๎าขององค์การของรัฐบาลแทนผู๎ ขายสินค๎าซึ่งเป็นบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวน
นิติบุคคลเชํนเดียวกับผู๎ขายสินค๎าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา จึงจําเป็นต๎องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕[๕๑๗]
มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต๎นไป เว๎นแตํ
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ วําด๎วยภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา ให๎ใช๎บังคับ
สําหรับเงินได๎พึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๖ ที่จะต๎องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นต๎นไป
(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๓ วําด๎วยภาษีเงินได๎บริษัทและห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล ให๎ใช๎บังคับ
สําหรับเงินได๎ของบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.
๒๕๒๖ เป็นต๎นไป
(๓) บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๔ วํ า ด๎ ว ยภาษี ก ารค๎ า ให๎ ใ ช๎ บั ง คั บ สํ า หรั บ รายรั บ ตั้ ง แตํ เ ดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต๎นไป
มาตรา ๑๕ บทบั ญญัติแหํงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิ กหรือแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
กําหนดนี้ ให๎ยังคงใช๎บังคับตํอไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค๎างอยูํหรือที่พึงชําระกํอนวันที่พระราช
กําหนดนี้ใช๎บังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเป็นต๎องปรับปรุงประมวล
รัษฎากร ให๎เหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ์ในปัจจุบัน กับให๎เกิดความเป็นธรรมในสังคมและป้องกันการ
หลีกเลี่ยงภาษีอากรบางกรณี ซึ่งจะต๎องได๎รับการพิจารณาโดยดํวนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผํนดินและ
เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบดํวนในอันจะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ จึงจําเป็นต๎องตราพระราช
กําหนดนี้
พระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖[๕๑๘]
มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต๎นไป เว๎นแตํบทบัญญัติ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ วําด๎วยภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา แหํงพระราช
กําหนดนี้ ให๎ใช๎บังคับสําหรับเงินได๎พึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่จะต๎องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น
ต๎นไป
มาตรา ๑๖ บทบั ญญัติแหํงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิ กหรือแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
กําหนดนี้ ให๎ยังคงใช๎บังคับตํอไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค๎างสํงอยูํหรือที่พึงชําระกํอนวันที่พระ
ราชกําหนดนี้ใช๎บังคับ
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเป็นต๎องปรับปรุงประมวล
รั ษ ฎากรให๎ เ หมาะสมกั บ สภาพและเหตุ ก ารณ์ ใ นปั จ จุ บั น ซึ่ ง จะต๎ อ งพิ จ ารณาโดยดํ ว นและลั บ เพื่ อ รั ก ษา
ประโยชน์ของแผํนดินและเป็นกรณีฉุกเฉินมีความจําเป็นรีบดํวนในอันจะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ จึง
จําเป็นต๎องตราพระราชกําหนดนี้
พระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗[๕๑๙]
มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต๎นไป เว๎นแตํ
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ วําด๎วยภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา แหํงพระราชกําหนดนี้ให๎ใช๎บังคับ
สําหรับเงินได๎พึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่จะต๎องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นต๎นไป
(๒) บทบัญญัติมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘
วําด๎วยภาษีการค๎า แหํงพระราชกําหนดนี้ให๎ใช๎บังคับสําหรับรายรับในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นต๎นไป
(๓) บทบัญญัติมาตรา ๒๙ วําด๎วยอากรมหรสพ แหํงพระราชกําหนดนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นต๎นไป
มาตรา ๓๐ เงิน คําภาษีอากรที่นายจ๎างหรือผู๎จํายเงินหรือผู๎ อื่นออกแทนให๎ตั้งแตํปี พ.ศ.
๒๕๒๘ เป็นต๎นไป สําหรับเงินได๎ตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) แหํงประมวลรัษฎากร ของปีภาษีกํอน พ.ศ.
๒๕๒๘ ให๎ถือเป็นเงินได๎ของปีภาษี พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๓๑ บทบั ญญัติแหํงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิ กหรือแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
กําหนดนี้ ให๎ยังคงใช๎บังคับตํอไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค๎างอยูํ หรือที่พึงชําระกํอนวันที่พระ
ราชกําหนดนี้ใช๎บังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเป็นต๎องปรับปรุงประมวล
รั ษ ฎากรให๎ เ หมาะสมกั บ สภาพและเหตุ ก ารณ์ ใ นปั จ จุ บั น ซึ่ ง จะต๎ อ งพิ จ ารณาโดยดํ ว นและลั บ เพื่ อ รั ก ษา
ประโยชน์ ข องแผํ น ดิ น และเป็ น กรณี ฉุ ก เฉิ น มี ค วามจํ า เป็ น รี บ ดํ ว นในอั น จะรั ก ษาความมั่ น คงในทาง
เศรษฐกิจ จึงจําเป็นต๎องตราพระราชกําหนดนี้
พระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙[๕๒๐]
มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต๎นไป เว๎นแตํ
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๘ วํา
ด๎วยภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา แหํงพระราชกําหนดนี้ให๎ใช๎บังคับสําหรับเงินได๎พึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๒๙
ทีจ่ ะต๎องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นต๎นไป
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา
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(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ วําด๎วยภาษีเงินได๎บริษัทและห๎าง
หุ๎นสํวนนิติบุคคล แหํงพระราชกําหนดนี้ให๎ใช๎บังคับสําหรับเงินได๎ของบริษัทและห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลซึ่งรอบ
ระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๙ เป็นต๎นไป
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ผู๎มีห น๎าที่เสียภาษีอากรผู๎ใดซึ่งยังไมํได๎เสียภาษีอากร หรือเสี ยไว๎ไมํ
ถูกต๎องตามความจริงหรือไมํบริบูรณ์ ได๎ยื่นคําขอเสียภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกําหนดภายในเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๒๙ และได๎ชําระภาษีอากรตามจํานวนที่ต๎องเสียตามมาตรานี้ ภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่
อธิบ ดี กําหนด ซึ่ งต๎อ งไมํ เกิน สองปี นั บ แตํ วันยื่ นคํา ขอให๎ ผู๎ นั้น ได๎รั บยกเว๎นจากการเรี ยกตรวจสอบไตํส วน
ประเมินหรือสั่งให๎เสียภาษีอากรและความผิดทางอาญา ตามประมวลรัษฎากรสําหรับเงินได๎หรือรายรับที่มีอยูํ
กํอนหรือในปีภ าษี พ.ศ. ๒๕๒๗ หรือรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้ นสุ ดลงกํอนหรือในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๒๗
การคํานวณภาษีอากรตามวรรคหนึ่งให๎คํานวณดังนี้
(๑) ในอัตราร๎อยละ ๓.๐ ของมูลคําของทรัพย์สินทั้งหมดหักด๎วยมูลคําของหนี้สินทั้งหมดที่มี
อยูํ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ หรือ ณ วันสุดท๎ายของรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. ๒๕๒๗
(๒) ในอัตราร๎อยละของยอดเงินได๎ดังตํอไปนี้
ยอดเงินได๎ไมํเกิน ๑๐๐ ล๎านบาท
ร๎อยละ ๑.๕
ยอดเงินได๎สํวนที่เกิน ๑๐๐ ล๎านบาท
แตํไมํเกิน ๕๐๐ ล๎านบาท
ร๎อยละ ๑.๐
ยอดเงินได๎สํวนที่เกิน ๕๐๐ ล๎านบาท
ร๎อยละ ๐.๕๐
ยอดเงินได๎ หมายความถึงยอดเงินได๎พึงประเมินหรือยอดรายได๎กํอนหักรายจํายใด ๆ ถัวเฉลี่ย
ตามจํานวนปีที่มีเงินได๎หรือรายได๎แตํไมํเกินห๎าปีกํอนปีภาษีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดกํอนหรือในวันที่
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ในกรณีที่เจ๎าพนักงานประเมินได๎ทําการประเมินภาษีจากยอดเงินได๎หรือยอดรายได๎
จํานวนใด ในปีภาษีใด หรือในรอบระยะเวลาบัญชีใด การคํานวณเฉลี่ยดังกลําวให๎ถือยอดเงินได๎หรือยอดรายได๎
จํานวนนั้นเป็นเกณฑ์สําหรับปีภาษีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการประเมิน
ภาษีอากรที่คํานวณตาม (๑) หรือ (๒) ถ๎าจํานวนใดสูงกวํา ให๎เสียตามจํานวนนั้น
ในกรณีภาษีอากรที่ผู๎ใดขอชําระตามวรรคหนึ่งถึงกําหนดชําระแล๎ว ถ๎าไมํชําระไมํวําทั้งหมด
หรือบางสํวนภายในระยะเวลาและตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกําหนด ผู๎นั้นหมดสิทธิที่จะได๎รับการยกเว๎นตาม
วรรคหนึ่ง และไมํมีสิทธิได๎รับคืนภาษีอากรจํานวนที่ชําระไว๎แล๎ว
บทบัญญัติมาตรานี้มิให๎ใช๎บังคับแกํ
(๑) บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่กฎหมายมิได๎บัญญัติให๎เสียภาษีเงินได๎จากกําไรสุทธิ
(๒) บุคคลที่เจ๎าพนักงานประเมินได๎ทําการประเมินหรือสั่งให๎เสียหรือนําสํงภาษีอากร สําหรับ
เงินได๎หรือรายรับที่มีอยูํกํอนหรือในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ หรือสําหรับเงินได๎หรือรายรับที่มีอยูํในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่สิ้นสุดลงกํอนหรือในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยทําการประเมินหรือสั่งกํอนวันที่พระราชกําหนดนี้
ใช๎บังคับ ทั้งนี้ เฉพาะเงินได๎หรือรายรับสําหรับระยะเวลาที่เจ๎าพนักงานประเมินได๎ทําการประเมินหรือสํงให๎
เสียหรือนําสํง
บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่เสียภาษีอากรตามบทบัญญัติมาตรานี้ จะนําผลขาดทุนสุทธิ
ที่มีอยูํในรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดลงกํอนหรือในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ มาถือเป็นรายจํายในการ
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา
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คํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘
เป็นต๎นไปไมํได๎
มาตรา ๓๑ บทบัญญัติมาตรา ๔๘ (๔) แหํงประมวลรัษฎากร ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
กําหนดนี้ ไมํกระทบกระเทือนถึงภาษีที่ได๎เสียหรือนําสํงไว๎แล๎วกํอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช๎บังคับ
มาตรา ๓๒ บทบัญญัติมาตรา ๗๙ ทวิ (๔) แหํงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกโดยพระราช
กําหนดนี้ ให๎ยังคงใช๎บังคับตํอไปสําหรับการโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนการครอบครองซึ่งสินค๎าที่ได๎รับยกเว๎นภาษี
การค๎าตามมาตรา ๗๙ ตรี (๑๑) แหํงประมวลรัษฎากร หรือการนําสินค๎านั้นไปใช๎ในการใด ๆ ที่มิใชํการผลิต
ของตนเอง แตํไมํรวมถึงการนําไปใช๎ในการรับจ๎างผู๎ผลิต ซึ่งเป็นผู๎รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตาม
กฎหมายวําด๎วยโรงงานหรือบริษัทการค๎า ซึ่งได๎แกํบริษัทการค๎าระหวํางประเทศ ซึ่งได๎รับการสํงเสริมการลงทุน
ตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการลงทุน
มาตรา ๓๓ บทบั ญญัติแหํงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิ กหรือแก๎ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราช
กําหนดนี้ ให๎ยังคงใช๎บังคับตํอไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค๎างอยูํ หรือที่พึงชําระกํอนวันที่พระ
ราชกําหนดนี้ใช๎บังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเป็นต๎องปรับปรุงประมวล
รั ษ ฎากรให๎ เ หมาะสมกั บ สภาพและเหตุ ก ารณ์ ใ นปั จ จุ บั น ซึ่ ง จะต๎ อ งพิ จ ารณาโดยดํ ว นและลั บ เพื่ อ รั ก ษา
ประโยชน์ของแผํนดินและเป็นกรณีฉุกเฉินมีความจําเป็นรีบดํวนในอันจะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ จึง
จําเป็นต๎องตราพระราชกําหนดนี้
พระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๒[๕๒๑]
มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นต๎นไป
มาตรา ๑๑ บทบั ญญัติแหํงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิ กหรือแก๎ไขเพิ่มเติม โดยพระราช
กําหนดนี้ให๎ยังคงใช๎บังคับตํอไป เฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค๎างอยูํ หรือที่พึงชําระกํอนวันที่พระ
ราชกําหนดนี้ใช๎บังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเป็นต๎องปรับปรุงประมวล
รั ษ ฎากรให๎ เ หมาะสมกั บ สภาพและเหตุ ก ารณ์ ใ นปั จ จุ บั น ซึ่ ง จะต๎ อ งพิ จ ารณาโดยดํ ว นและลั บ เพื่ อ รั ก ษา
ประโยชน์ ข องแผํ น ดิ น และเป็ น กรณี ฉุ ก เฉิ น มี ค วามจํ า เป็ น รี บ ดํ ว นในอั น จะรั ก ษาความมั่ น คงในทาง
เศรษฐกิจ จึงจําเป็นต๎องตราพระราชกําหนดนี้
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๓๓[๕๒๒]
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได๎มีการตรากฎหมายวําด๎ว ยการ
ประกันสังคมขึ้นใช๎บังคับโดยมีหลักการให๎ลูกจ๎างและนายจ๎างรํวมกัน สํงเงินเข๎าสมทบในกองทุน เพื่อนําไปใช๎
ประโยชน์ในการให๎สวัสดิการแกํลูกจ๎างในกรณีที่มิใชํเนื่องจากการทํางาน สมควรให๎การสนับสนุนแกํผู๎ซึ่งต๎องสํง
เงินเข๎าสมทบในกองทุนดังกลําว โดยการให๎นําเงินที่ได๎สํงเข๎าสมทบในกองทุนนั้นไปหักลดหยํอนได๎ และเงิน
ประโยชน์ทดแทนที่ผู๎ประกันตนได๎รับจากกองทุนให๎ได๎รับยกเว๎นไมํต๎องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได๎ตาม
ประมวลรัษฎากร จึงจําเป็นต๎องตราพระราชบัญญัตินี้
ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร๎อยแหํงชาติ ฉบับที่ ๓๗ เรื่อง การแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ลงวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔[๕๒๓]
โดยที่คณะรักษาความสงบเรียบร๎อยแหํงชาติพิจารณาเห็นวํา บทบัญญัติและอัตราภาษีอากร
ของประมวลรัษฎากร ในสํวนที่เกี่ยวกับการเก็บภาษีเงินได๎จากบุคคลธรรมดาที่ใช๎บัง คับอยูํในปัจจุบันยังไมํ
เหมาะสมกับสถานการณ์ สมควรแก๎ไขเพิ่มเติมเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให๎แกํผู๎มีเงินได๎ซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดา
ข๎อ ๑๒ บทบัญญัติแหํงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก๎ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะ
รักษาความสงบเรียบร๎อยแหํงชาติฉบับนี้ ให๎ยังคงใช๎บังคั บตํอไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค๎างอยูํ
หรือที่พึงชําระกํอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช๎บังคับ
ข๎อ ๑๓ ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร๎อยแหํงชาติฉบับนี้ ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ ๑
มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นต๎นไป
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๓๔[๕๒๔]
มาตรา ๔ การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ที่ได๎กระทําไว๎กํอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับและยังอยูํในระหวํางการพิจารณาของพนักงานเจ๎าหน๎าที่เพื่อจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให๎เจ๎าพนักงานประเมินกําหนดราคาขายอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยถือตามราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ใช๎อยูํในวันที่มีการโอนนั้น
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติวํา
ด๎วยการคํานวณภาษีเงินได๎จากการโอนอสั งหาริมทรัพย์ที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรให๎เป็นไปในแนว
เดียวกันกับหลักเกณฑ์การคํานวณคําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดย
ให๎เจ๎าพนักงานประเมินกําหนดราคาขายอสังหาริมทรัพย์โดยถือตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บ
คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อให๎เกิดความสะดวกและเป็นธรรม
แกํประชาชนผู๎ขอจดทะเบียนดังกลําวมากยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต๎องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๓๔[๕๒๕]
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา
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มาตรา ๑๑ บทบั ญ ญั ติ แ หํ ง ประมวลรั ษ ฎากรที่ ถู ก ยกเลิ ก หรื อ แก๎ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัตินี้ให๎ยังคงใช๎บังคับตํอไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค๎างอยูํ หรือที่พึงชําระกํอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเป็นต๎องปรับปรุงประมวล
รัษฎากรให๎เหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ์ปัจจุบัน จึงจําเป็นต๎องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔[๕๒๖]
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจ จานุเบกษาเป็น
ต๎นไป เว๎นแตํ
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐
มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต๎นไป
(๒) บทบัญญัติมาตรา ๘ ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต๎นไป นอกจาก
บทบัญญัติดังตํอไปนี้ ในหมวด ๔ และหมวด ๕ ลักษณะ ๒ แหํงประมวลรัษฎากร ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา
๘ แหํงพระราชบัญญัตินี้ ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป
(ก) มาตรา ๘๑/๑ และมาตรา ๘๑/๓ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ก ารขอจดทะเบี ย นและเสี ย
ภาษีมูลคําเพิ่มของผู๎ที่ได๎รับยกเว๎นภาษีมูลคําเพิ่ม
(ข) มาตรา ๘๕/๑ และมาตรา ๘๕/๓ เกี่ยวกับการขอจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มและจด
ทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มชั่วคราว
(ค) มาตรา ๘๖/๒ เกี่ยวกับการขอให๎ตัวแทนออกใบกํากับภาษีโดยผู๎ประกอบการที่อยูํ
นอกราชอาณาจักร
มาตรา ๑๔ กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข๎อบังคับใดที่ใช๎บังคับอยูํกํอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.
๒๕๓๕ ที่กลําวถึง หรืออ๎างถึงภาษีการค๎าตามประมวลรัษฎากรไมํให๎มีความหมายเป็นการกลําวถึง หรืออ๎างถึง
ภาษีมูลคําเพิ่มตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหํงประมวลรัษฎากร ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
นอกจากกฎหมายวํ า ด๎ ว ยภาษี เ งิ น ได๎ ปิ โ ตรเลี ย ม กฎหมายใดที่ ใ ช๎ บั ง คั บ อยูํ กํ อ นวั น ที่ ๑
มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งได๎บัญญัติให๎บุคคลใดหรือกิจการใดได๎รับการยกเว๎นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
โดยมิได๎ระบุถึงภาษีอากรประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะไมํให๎มีความหมายเป็นการยกเว๎นภาษี มูลคําเพิ่ม
ตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหํงประมวลรัษฎากร ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๕ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อบทบัญญัติ
หมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหํงประมวลรัษฎากร ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มีผลใช๎บัง คับแล๎ว ให๎
บุคคลดังตํอไปนี้มีสิทธิดําเนินการตามมาตรานี้ได๎กํอน วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕
(๑) ผู๎ ประกอบการที่พึงต๎องเสี ยภาษีมูลคําเพิ่มตามหมวด ๔ ในลั กษณะ ๒ แหํ งประมวล
รัษฎากร ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มหรือจดทะเบียน
ภาษีมูลคําเพิ่มชั่วคราว ตามกําหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกําหนด และให๎นํามาตรา ๘๕ และ
มาตรา ๘๕/๓ มาใช๎บังคับ
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(๒) ผู๎ประกอบการที่ได๎รับยกเว๎นภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๑ (๑) (ก) ถึง (ฉ) และมาตรา
๘๑/๑ มีสิทธิขออนุมัติตํออธิบดีเพื่อจดทะเบียนและเสียภาษี มูลคําเพิ่มได๎ ตามกําหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่
อธิบดีกําหนด และให๎นํามาตรา ๘๑/๑ มาตรา ๘๑/๓ และมาตรา ๘๕/๑ (๒) มาใช๎บังคับ
(๓) ผู๎ ป ระกอบการที่ อ ยูํ น อกราชอาณาจั ก รและเข๎ า มาประกอบกิ จ การขายสิ น ค๎ า หรื อ
ให๎บริการในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หรือผู๎ประกอบการที่ให๎บริการจากตํ างประเทศและมีการใช๎บริการ
นั้นในราชอาณาจักร ที่ประสงค์จะให๎ตัวแทนของตนออกใบกํากับภาษีแทนตามมาตรา ๘๖/๒ มีสิทธิขออนุมัติ
ตํออธิบดีได๎ตามกําหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกําหนด และให๎นํามาตรา ๘๖/๒ วรรคหนึ่ง มาใช๎บังคับ
(๔) ผู๎ประกอบกิจการที่พึงต๎องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด ๕ ในลักษณะ ๒ แหํงประมวล
รัษฎากร ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะตามกําหนดเวลา
และหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกําหนด และให๎นํามาตรา ๙๑/๑๒ มาใช๎บังคับ
มาตรา ๑๖ บุคคลซึ่งประกอบกิจการอยูํกํอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บัง คับอันเป็นกิจการที่
พึงต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่ม หรือพึงต๎องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด ๔ หรือหมวด ๕ แหํงประมวลรัษฎากร
ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมิได๎ใช๎สิ ทธิขอจดทะเบียนตามมาตรา ๑๕ หากมิได๎จดทะเบียน
ภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๘๕/๑ หรือตามมาตรา ๙๑/๑๒ ภายในสามสิบวันนับแตํวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.
๒๕๓๕ ต๎องระวางโทษตามที่กําหนดไว๎ในมาตรา ๙๐/๒ (๒) หรือมาตรา ๙๑/๑๘ วรรคหนึ่ง แล๎วแตํกรณี
มาตรา ๑๗ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให๎กับผู๎ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มที่
มิใชํผู๎ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มซึ่ งต๎องเสียภาษีตามมาตรา ๘๒/๑๖ และมีสินค๎าทุนอยูํในวันที่
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ถ๎าผู๎ประกอบการจดทะเบียนพิสูจน์ได๎วํา สินค๎าทุนนั้นเป็นไปตามประเภท ลักษณะ
และเงื่อนไขทุกข๎อโดยครบถ๎ว นดังตํอไปนี้ ให๎ ผู๎ ประกอบการจดทะเบียนดังกลําวได๎รับเครดิตในการชําระ
ภาษีมูลคําเพิ่มสําหรับสินค๎าทุนนั้นในอัตราร๎อยละ ๓.๕ ของมูลคําต๎นทุนสินค๎าดังกลําว
(๑) เป็นสินค๎าทุนประเภทเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องกล หรือยานพาหนะ
(ก) สําหรับผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินค๎าโดยตนเองเป็นผู๎ผลิต
สินค๎าทุนนั้นจะต๎องเป็นเครื่องจักร เครื่องมื อ เครื่องกล หรือยานพาหนะ ที่ใช๎ในกระบวนการผลิตของตนเอง
และถ๎าเป็นยานพาหนะ ยานพาหนะนั้นจะต๎องมิใชํยานพาหนะที่นํามาใช๎เป็นการสํวนตัวหรือที่ใช๎ในงานบริหาร
กิจการ
(ข) สําหรับผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการให๎บริการสินค๎าทุนนั้นจะต๎องเป็น
เครื่ องจักร เครื่ องมื อ เครื่องกล หรือยานพาหนะที่ใช๎ในการให๎บริการของตนเอง และถ๎าเป็นยานพาหนะ
ยานพาหนะนั้นจะต๎องมิใชํยานพาหนะที่นํามาใช๎เป็นการสํวนตัวหรือที่ใช๎ในงานบริหารกิจการ
(๒) เป็นสินค๎าทุนเฉพาะที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนมีกรรมสิทธิ์ และมีหลักฐานพิสูจน์ได๎วํา
ได๎มาในเวลาระหวํา งวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช๎บังคับจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือระหวําง
วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ และยังคงมีกรรมสิทธิ์อยูํในวันที่ ๑
มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) เป็นสินค๎าทุนที่มีอายุการใช๎งานเกินหนึ่งปีและมีมูลคําต๎นทุนไมํน๎อยกวําหนึ่งแสนบาท
(๔) เป็ น สิ น ค๎ า ทุ น ที่ ผู๎ ข ายมี ห น๎ า ที่ ต๎ อ งเสี ย ภาษี ก ารค๎ า ตามหมวด ๔ ในลั ก ษณะ ๒ แหํ ง
ประมวลรัษฎากร กํอนการแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และไมํได๎รับการยกเว๎นภาษีการค๎าตามกฎหมาย
ใด ๆ และ
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(๕) เป็ น สิ น ค๎าทุ น ที่อยูํ ในบังคับต๎อ งเสี ยภาษีมูล คําเพิ่ มตามหมวด ๔ ในลั กษณะ ๒ แหํ ง
ประมวลรัษฎากร ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และเป็นสินค๎าที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินํา
ภาษีซื้อที่ต๎องชําระมาหักในการคํานวณภาษีมูลคําเพิ่มได๎
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ประสงค์จะได๎รับเครดิตตามวรรคหนึ่งให๎ยื่นคําขอเครดิตภาษี
ภายในสามสิบวันนับแตํวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อพ๎นระยะเวลานี้แล๎วให๎หมดสิทธิในการยื่นคําขอ
เครดิตภาษีอีกตํอไป
คําขอเครดิตตามวรรคสอง ให๎ยื่นตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยให๎ยื่น ณ ที่วําการอําเภอท๎องที่
หรือสํานักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยูํ และในกรณีที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนมี
สถานประกอบการหลายแหํง ให๎ยื่นคําขอเครดิตเป็นรายสถานประกอบการ ทั้งนี้ เว๎นแตํผู๎ประกอบการจด
ทะเบียนดังกลําว ได๎รั บอนุมัติจากอธิบดีให๎ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีรวมกัน ก็ให๎ ยื่นคําขอ
เครดิตรวมกัน ณ ที่วําการอําเภอท๎องที่ห รื อสํ านักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ที่ส ถานประกอบการที่เป็น
สํานักงานใหญํตั้งอยูํ
เครดิตตามมาตรานี้ ให๎เฉลี่ยออกเป็นหกสํวนเทํา ๆ กัน และให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนนํา
เครดิตภาษีที่เฉลี่ยได๎ไปหักในการชําระภาษีมูลคําเพิ่มในแตํละเดือนภาษีของสถานประกอบการของตน โดยให๎
เริ่มตั้งแตํเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต๎นไป และในกรณีที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการ
หลายแหํง ให๎เครดิตภาษีดังกลําวเป็นเครดิตในการชําระภาษีมูลคําเพิ่มของสถานประกอบการที่ครอบครอง
สินค๎าทุนตามความเป็นจริง
เครดิตตามมาตรานี้ ไมํต๎องนํามารวมคํานวณเป็นเงินได๎พึงประเมินตามมาตรา ๓๙ หรือ
รายได๎ตามมาตรา ๖๕ แหํงประมวลรัษฎากร
คําวํามูลคําต๎นทุนสินค๎าได๎แกํ ราคาของสินค๎าโดยไมํรวมดอกเบี้ยคําติดตั้งหรือคําใช๎จํายอยําง
อื่น
ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติและในการวินิจฉัยตามมาตรานี้ ให๎อธิบดีมีอํานาจวินิจฉัย และ
คําวินิจฉัยของอธิบดีให๎ถือเป็นที่สุด
มาตรา ๑๘ ภายใต๎บังคับมาตรา ๒๐ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให๎กับผู๎ประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มที่ขายสํงหรือขายปลีกสินค๎าซึ่งผู๎ประกอบการจดทะเบียนดังกลําวมิได๎เป็นผู๎ผลิต และ
มิใชํผู๎ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มซึ่งต๎องเสียภาษีตามมาตรา ๘๒/๑๖ ซึ่งยังมีสินค๎าดังกลําวเป็น
สินค๎าคงเหลืออยูํในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ถ๎าผู๎ประกอบการจดทะเบียนพิสูจน์ได๎วําสินค๎าคงเหลือนั้น
เป็นไปตามเงื่อนไขทุกข๎อโดยครบถ๎วนดังตํอไปนี้ ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนดังกลําวได๎รับเครดิตในการชําระ
ภาษีมูลคําเพิ่ม ในกรณีที่ได๎ซื้อจากผู๎ผลิตให๎คํานวณจากราคาทุนของสินค๎าคงเหลือที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียน
ได๎ซื้อจากผู๎ผลิตนั้น ในกรณีที่ได๎นําเข๎าให๎คํานวณจากราคา ซี.ไอ.เอฟ. บวกอากรขาเข๎า บวกกําไรมาตรฐานของ
สินค๎านั้น ทั้งนี้ ในอัตราเทํากับอัตราภาษีการค๎ารวมกับอัตราภาษีการค๎าที่กรุงเทพมหานครหรือราชการสํวน
ท๎องถิ่นเรียกเก็บเพิ่มตามกฎหมาย แตํจํานวนเครดิตในการชําระภาษีมูลคําเพิ่มดังกลําวให๎ได๎รับอยํางสูงไมํเกิน
ร๎อยละ ๙.๙ ของราคาทุนของสินค๎า หรือราคา ซี .ไอ.เอฟ. บวกอากรขาเข๎าบวกกําไรมาตรฐานของสินค๎า
แล๎วแตํกรณี
(๑) เป็นสินค๎าคงเหลือที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนมีไว๎เพื่อขาย และได๎ซื้อจากผู๎ผลิตหรือได๎
นําเข๎า นับแตํวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช๎บังคับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือในระหวํางวันที่ ๑
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยได๎มีการสํงมอบสินค๎าหรือนําเข๎าในระหวําง
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา
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เวลาดังกลําว และมีหนังสือรับรองการขายที่ผู๎ขายซึ่งเป็นผู๎ผลิตออกให๎ตามมาตรา ๑๙ หรือใบเสร็จรับเงินที่
กรมศุลกากรออกให๎
(๒) เป็นสินค๎าคงเหลือที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนมีกรรมสิทธิ์อยูํในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.
๒๕๓๕ แตํไมํรวมถึงสินค๎าที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนได๎ให๎เชําซื้อ หรือได๎ขายผํอนชําระไปแล๎วโดยกรรมสิทธิ์
ในสินค๎ายังไมํได๎โอนไปยังผู๎ซื้อ
(๓) เป็นสินค๎าคงเหลือที่ผู๎ผลิตมีหน๎าที่ต๎องเสียภาษีการค๎าตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหํง
ประมวลรัษฎากร กํอนการแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และไมํได๎รับการยกเว๎นภาษีการค๎าตามกฎหมาย
ใด ๆ และ
(๔) เป็นสินค๎าคงเหลือที่อยูํในบังคับต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่มตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหํง
ประมวลรัษฎากร ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และเป็นสินค๎าที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินํา
ภาษีซื้อที่ต๎องชําระมาหักในการคํานวณภาษีมูลคําเพิ่มได๎
การคํานวณราคาทุนของสิน ค๎าคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ให๎ถือตามหลัก
บัญชีเข๎ากํอนออกกํอน
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ประสงค์จะได๎รับเครดิตตามวรรคหนึ่ง ให๎ยื่นคําขอเครดิตภายใน
สามสิบวันนับแตํวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อพ๎นระยะเวลานี้แล๎วให๎หมดสิทธิในการยื่นคําขอเครดิต
อีกตํอไป
คําขอเครดิตตามวรรคสาม ให๎ยื่นตามแบบที่อธิบดีกําหนด โดยให๎ยื่น ณ ที่วําการอําเภอท๎องที่
หรือสํานักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยูํ และในกรณีที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนมี
สถานประกอบการหลายแหํงให๎ยื่นคําขอเครดิตเป็นรายสถานประกอบการ ทั้งนี้ เว๎นแตํผู๎ประกอบการจด
ทะเบียนดังกลําวได๎รับอนุมัติจากอธิบดีให๎ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีรวมกัน ก็ให๎ยื่นคําขอเครดิต
รวมกัน ณ ที่วําการอําเภอท๎องที่หรือสํานักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการที่เป็นสํานักงาน
ใหญํตั้งอยูํ
เครดิตตามมาตรานี้ ให๎เฉลี่ยออกเป็นสองสํวนเทํา ๆ กัน และให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนนํา
เครดิตที่เฉลี่ยได๎ไปหักในการชําระภาษีมูลคําเพิ่มในเดือนภาษีมกราคม และเดือนภาษีกุมภาพันธ์ของปี พ.ศ.
๒๕๓๕ และในกรณีที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหํง ให๎เครดิตดังกลําวเป็นเครดิตใน
การชําระภาษีมูลคําเพิ่มของสถานประกอบการที่เก็บรักษาสินค๎าคงเหลือดังกลําวตามความเป็นจริง เว๎นแตํใน
กรณีผู๎ นํ าเข๎ามีข๎ อโต๎แย๎ งตามกฎหมายวําด๎ว ยศุล กากรหรือเป็ นคดีในศาล ให๎ นําเครดิตไปหั กในการชําระ
ภาษีมูลคําเพิ่มในเดือนถัดจากเดือนที่ได๎รับแจ๎งคําวินิจฉัยข๎อโต๎แย๎งเป็นหนังสือหรือนับแตํเดือนที่ มีคําพิพากษา
ถึงที่สุดแล๎วแตํกรณี
ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ได๎รับเครดิตตามมาตรานี้จัดทํารายงานสินค๎าคงเหลือ ณ วันที่
๓๑ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามแบบที่ อ ธิ บ ดี กํ า หนด และในกรณี ที่ ผู๎ ป ระกอบการจดทะเบี ย นมี ส ถาน
ประกอบการหลายแหํงให๎จัดทํารายงานเป็นรายสถานประกอบการ และเพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาเอกสาร
ให๎ถือวํารายงานสินค๎าคงเหลือตามมาตรานี้เป็นรายงานตามมาตรา ๘๗ (๓) แหํงประมวลรัษฎากร ซึ่งแก๎ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
เครดิตตามมาตรานี้ ไมํต๎องนํามารวมคํานวณเป็นเงินได๎พึงประเมินตามมาตรา ๓๙ หรือ
รายได๎ตามมาตรา ๖๕ แหํงประมวลรัษฎากร
ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติและในการวินิจฉัยตามมาตรานี้ ให๎อธิบดีมีอํานาจวินิจฉัย และ
คําวินิจฉัยของอธิบดีให๎ถือเป็นที่สุด
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มาตรา ๑๙ ให๎ผู๎ผลิตซึ่งเป็นผู๎ประกอบการค๎าที่มีหน๎าที่ต๎องเสียภาษีการค๎าตามหมวด ๔ ใน
ลักษณะ ๒ แหํงประมวลรัษฎากร กํอนการแก๎ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งขายสินค๎าที่ตนผลิตให๎แกํ
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา ๑๘ ในระหวํางวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึงวันที่
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยได๎มีการสํงมอบสินค๎านั้นในระหวํางเวลาดังกลําว ต๎องจัดทําและสํงมอบหนังสือ
รับรองตามวรรคสอง เพื่อเป็นหลักฐานการขายสินค๎าให๎แกํผู๎ซื้อดังกลําวในวันที่สํงมอบสินค๎า
หนังสือรับรองการขายสินค๎า ให๎มีรายการดังตํอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยูํ และเลขทะเบียนการค๎าของผู๎ผลิตที่ออกหนังสือรับรอง
(๒) ชื่อและที่อยูํของผู๎ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู๎ซื้อสินค๎า
(๓) เลขที่ของหนังสือรับรอง
(๔) ชื่อ ชนิด ปริมาณของสินค๎า และราคาสินค๎าเป็นเงินตราไทย
(๕) อัตราภาษีการค๎าที่ผู๎ผลิตมีหน๎าที่ต๎องเสีย
(๖) วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรอง
ในกรณีที่ผู๎ผลิตมีสถานการค๎าหลายแหํง ให๎ออกหนังสือรับรองเป็นรายสถานการค๎า
ผู๎ผลิตที่ออกหนังสือรับรองจะต๎องจัดทําสําเนาหนังสือรับรองดังกลําวและเก็บรักษาสําเนานั้น
ไว๎ ณ สถานการค๎าที่ออกเป็นเวลาไมํน๎อยกวําห๎าปีนับแตํวันที่ออกหนังสือรับรอง
ผู๎ผลิตซึ่งเป็นผู๎ประกอบการค๎าผู๎ใด ไมํออกหนังสือรับรองตามที่ผู๎ซื้อร๎องขอหรือออกหนังสือ
รับรองแล๎วไมํสํงมอบให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู๎ซื้อสินค๎าตามวรรคหนึ่ง หรือไมํจัดทําสําเนาหนังสือ
รับรองตามวรรคสี่ ต๎องระวางโทษจําคุกไมํเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมํเกินห๎าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู๎ผลิ ตซึ่งเป็น ผู๎ป ระกอบการค๎าที่ออกหนังสื อรับรองตามวรรคหนึ่งผู๎ใด จงใจไมํเก็บรักษา
สําเนาหนังสือรับรองตามวรรคสี่ ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินสองพันบาท
มาตรา ๒๐ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให๎กับผู๎ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มที่
ขายสํ ง หรื อ ขายปลี ก สิ น ค๎ า บางประเภทซึ่ ง ผู๎ ป ระกอบการจดทะเบี ย นดั ง กลํ า วมิ ไ ด๎ เ ป็ น ผู๎ ผ ลิ ต และมิ ใ ชํ
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มซึ่งต๎องเสียภาษีตามมาตรา ๘๒/๑๖ ซึ่งยังมีสินค๎าดังกลําวเป็นสินค๎า
คงเหลืออยูํในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ถ๎าผู๎ประกอบการจดทะเบียนพิสูจน์ได๎วําสินค๎าคงเหลือนั้น
เป็นไปตามประเภทและเงื่อนไขทุกข๎อโดยครบถ๎วนดังตํอไปนี้ ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนดังกลําวได๎รับ
ยกเว๎นภาษีมูลคําเพิ่มตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหํงประมวลรัษฎากร ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
เมื่อขายสินค๎าคงเหลือดังกลําว
(๑) เป็นสินค๎าประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ เรือกําปั่นหรือเรือที่มีระวาง
ตั้งแตํหกตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแตํห๎าตันขึ้นไป
(๒) สินค๎าตาม (๑) ต๎องเป็นสินค๎าที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนมีไว๎เพื่อขาย โดยได๎ซื้อสินค๎า
ดังกลําวจากผู๎ผลิตหรือจากผู๎นําเข๎าและได๎มีการสํงมอบกํอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเป็นสินค๎าที่
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนได๎นําเข๎ากํอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) เป็นสินค๎าที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนมีกรรมสิทธิ์อยูํในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕
แตํไมํรวมถึงสินค๎าที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนได๎ให๎เชําซื้อหรือได๎ขายผํอนชําระไปแล๎วโดยกรรมสิทธิ์ในสินค๎า
ยังไมํได๎โอนไปยังผู๎ซื้อ
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(๔) เป็นสินค๎าที่อยูํในบังคับต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่มตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหํงประมวล
รัษฎากร ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และ
(๕) เป็นสินค๎าที่ยังมิได๎มีการจดทะเบียนตามกฎหมายวําด๎วยยานพาหนะนั้น ๆ
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ประสงค์จะได๎รับยกเว๎นภาษีมูลคําเพิ่มตามวรรคหนึ่ง ให๎ยื่นคํา ขอ
ยกเว๎นภายในสามสิบวันนับแตํวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อพ๎นระยะเวลานี้แล๎วให๎หมดสิทธิในการ
ยื่นคําขอยกเว๎นอีกตํอไป
คําขอยกเว๎นภาษีมูลคําเพิ่มตามวรรคสอง ให๎ยื่นตามแบบที่อธิบดีกําหนด โดยให๎ยื่น ณ ที่วํา
การอําเภอท๎องที่หรือสํานักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยูํ และในกรณีที่ผู๎ประกอบการ
จดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหํงให๎ยื่นคําขอยกเว๎นภาษีมูลคําเพิ่มเป็นรายสถานประกอบการ ทั้งนี้
เว๎นแตํผู๎ประกอบการจดทะเบียนดังกลําวได๎รับอนุมัติจากอธิบดีให๎ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษี
รวมกันก็ให๎ยื่นคําขอยกเว๎น ภาษีมูลคําเพิ่มรวมกัน ณ ที่วําการอําเภอท๎องที่หรือสํานักงานภาษีสรรพากรเขต
พื้นที่ที่สถานประกอบการที่เป็นสํานักงานใหญํตั้งอยูํ
ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติและในการวินิจฉัยตามมาตรานี้ ให๎อธิบดีมีอํานาจวินิจฉัย และ
คําวินิจฉัยของอธิบดีให๎ถือเป็นที่สุด
มาตรา ๒๑ บทบัญญัติหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหํงประมวลรัษฎากรกํอนการแก๎ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ให๎ยังคงใช๎บังคับตํอไปสําหรับ
(๑) กรณีตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ ทั้งนี้ ภายใต๎
เงื่อนไขบทบัญญัติแหํงมาตรานั้น ๆ
(๒) การจัดเก็บภาษีการค๎าที่ค๎างอยูํหรือที่ถึงกําหนดชําระกํอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) กรณีที่ผู๎ได๎รับการสํงเสริมตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการลงทุนได๎นําเข๎าเครื่องจักร
โดยได๎มีการออกใบขนสินค๎าขาเข๎าตามกฎหมายวําด๎วยศุลกากรกํอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และหาก
ตํอมาปรากฏวําสิทธิและประโยชน์เกี่ย วกับภาษีอากรถูกระงับไปไมํวําด๎วยเหตุใดก็ตาม ในกรณีนี้ผู๎ได๎รับการ
สํงเสริมจะต๎องเสียภาษีการค๎า ตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหํงประมวลรัษฎากร กํอนการแก๎ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ โดยถือสภาพของสินค๎าและอัตราภาษีการค๎าที่เป็นอยูํในวันนําเข๎าเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ภาษีการค๎าตํอไป
(๔) กรณีที่ผู๎ได๎รับ การสํงเสริมตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการลงทุนได๎รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน ให๎ได๎รับสิทธิและประโยชน์ยกเว๎นหรือลดหยํอนภาษีการค๎าสําหรับการนําเข๎า
เครื่องจักรกํอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมํวําจะได๎มีการนําเข๎าเครื่ องจักรดังกลําวกํอนวันที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไมํ และหากตํอมาปรากฏวําสิทธิและประโยชน์เกี่ยวกับภาษีอากรถูกระงับไปไมํวําด๎วยเหตุใด
ก็ตาม ในกรณีนี้ผู๎ได๎รับการสํงเสริมจะต๎องเสียภาษีการค๎าตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหํงประมวลรัษฎากร
กํอนการแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ โดยถือสภาพของสินค๎าและอัตราภาษีการค๎าที่เป็นอยูํในวันนําเข๎า
เป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษีการค๎าตํอไป
มาตรา ๒๒ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให๎กับผู๎ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม
ซึ่งประกอบกิจการให๎บริการตามสัญญาที่มีข๎อกําหนดให๎ชําระคําตอบแทนตามสํวนของบริการที่ทํา โดยได๎ทํา
สัญญาไว๎กํอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับถ๎ากรณีเข๎าเงื่อนไขดังตํอไปนี้ ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิ
ขอยกเว๎นการเรียกเก็บภาษีขายจากผู๎วําจ๎างตามมาตรา ๘๒/๔ วรรคหนึ่ง แหํงประมวลรัษฎากร ซึ่งแก๎ไข
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา
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เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และขอเสียภาษี การค๎าตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหํงประมวลรัษฎากรกํอน
การแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ตํอไป
(๑) คูํ สั ญ ญาอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ต๎ อ งมิ ใ ชํ ก ระทรวง ทบวง กรม ราชการสํ ว นท๎ อ งถิ่ น หรื อ
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มที่มิใชํผู๎ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มซึ่งต๎องเสียภาษีตาม
มาตรา ๘๒/๑๖ และ
(๒) ผู๎ประกอบการจดทะเบียนนั้นได๎สํงมอบงานบางสํวนให๎แกํคูํสัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และได๎มี
การชํ า ระคํ า ตอบแทนตามสํ ว นของงานที่ ไ ด๎ สํ ง มอบตามข๎ อ ผู ก พั น ที่ กํ า หนดในสั ญ ญาแล๎ ว กํ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ โดยคําตอบแทนและงานที่ได๎สํงมอบต๎องไมํต่ํากวํ าร๎อยละยี่สิบห๎าของคําตอบแทน
และงานตามสัญญา
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ประสงค์จะได๎รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให๎ยื่นคําขอภายในสามสิบ
วันนับแตํวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อพ๎นระยะเวลานี้แล๎วให๎หมดสิทธิในการยื่นคําขออีกตํอไป
คําขอรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให๎ยื่นตามแบบที่ อธิบดีกําหนด โดยให๎ยื่น ณ ที่วําการอําเภอ
ท๎องที่หรือสํานักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยูํและในกรณีที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียน
มีสถานประกอบการหลายแหํง ให๎ยื่นคําขอรับสิทธิเป็นรายสถานประกอบการ ทั้งนี้ เว๎นแตํผู๎ประกอบการจด
ทะเบียนดังกลําวได๎รับอนุมตั ิจากอธิบดีให๎ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีรวมกัน ก็ให๎ยื่นคําขอรวมกัน
ณ ที่วําการอําเภอท๎องที่หรือสํานักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการที่เป็นสํานักงานใหญํตั้งอยูํ
พร๎อมทั้งสํงมอบสําเนาสัญญาและหลักฐานอื่นตามที่อธิบดีกําหนด
ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิได๎รับยกเว๎นการเรียกเก็บภาษีขายตามมาตรานี้ เสียภาษี
การค๎าตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหํงประมวลรัษฎากร กํอนการแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ตํอไป
เฉพาะสําหรับการให๎บริการตามสัญญาดังกลําวจนกวําการให๎บริการนั้นจะแล๎วเสร็จ แตํต๎องไมํช๎ากวําวันที่สิทธิ
ได๎รับยกเว๎นการเรียกเก็บภาษีขายสิ้นสุดลง
สิทธิได๎รับยกเว๎นการเรียกเก็บภาษีขายตามมาตรานี้ ให๎สิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๓๕ เว๎นแตํในกรณีที่เป็นสัญญารับเหมากํอสร๎างให๎สิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติและการวินิจฉัยตามมาตรานี้ ให๎อธิบดีมีอํานาจวินิจฉัย และคํา
วินิจฉัยของอธิบดีให๎ถือเป็นที่สุด
มาตรา ๒๓ ในกรณีสินค๎าตามประเภทที่ ๐๓.๐๑ ถึง ๐๓.๙๐ ประเภทที่ ๐๔.๐๑ ถึง ๐๔.๙๐
ประเภทที่ ๐๕.๐๑ ถึง ๐๕.๙๐ ประเภทที่ ๐๖.๐๑ ถึง ๐๖.๙๐ และประเภทที่ ๐๗.๐๑ ถึง ๐๗.๙๐ แหํงพิกัด
อัตราภาษีส รรพสามิ ตท๎ายพระราชบั ญญัติพิกัดอัตราภาษีส รรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ได๎นําออกจากโรงอุตสาหกรรมกํอนวันที่ ๑
มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และยั งมิได๎เสี ย ภาษีการค๎าประเภทการขายของตามหมวด ๔ ในลั กษณะ ๒ แหํ ง
ประมวลรัษฎากร กํอนการแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มซึ่ง
เป็นผู๎ผลิตสินค๎านั้นตามมาตรา ๗๗ แหํงประมวลรัษฎากร กํอนการแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และ
ยังคงมีกรรมสิทธิ์ในสินค๎านั้นอยูํในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ มีหน๎าทีต่ ๎องเสียภาษีการค๎าโดยให๎ภาษีการค๎า
มีจํานวนเทํากับภาษีสรรพสามิตตามมูลคําตามที่บัญญัติไว๎ในมาตรา ๘ แหํงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
เพื่อประโยชน์ในการเสียภาษีตามมาตรานี้ ให๎ถือวํา ความรับผิดในการเสียภาษีการค๎าตาม
วรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เว๎นแตํสินค๎าที่เป็นรถยนต์และสินค๎าอื่นที่เป็นประเภทที่
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา
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อธิ บ ดี กํ า หนด ก็ ใ ห๎ ค วามรั บ ผิ ด เกิ ด ขึ้ น ตามมาตรา ๗๘ แหํ ง ประมวลรั ษ ฎากร ซึ่ ง แก๎ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัตินี้
ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ต๎องเสียภาษีตามวรรคหนึ่ง ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีตาม
แบบที่อธิบดีกําหนดพร๎ อมทั้งชําระภาษีภ ายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตํวันที่ความรับผิดเกิดขึ้น และให๎นํา
บทบัญญัติตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหํงประมวลรัษฎากร กํอนการแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มา
ใช๎บังคับโดยอนุโลม
สินค๎าใดที่ถูกกําหนดให๎เป็ นสินค๎าตามประเภทที่กลําวในวรรคหนึ่งและได๎มีการนําเข๎าใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายวําด๎วยศุลกากรกํอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ให๎ผู๎นําเข๎ามีหน๎าที่ต๎องเสียภาษี
การค๎าตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหํงประมวลรัษฎากรกํอนการแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ตํอไป[๕๒๗]
มาตรา ๒๔ บทบัญญัติแหํงหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหํ งประมวลรัษฎากรกํอนการแก๎ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให๎ยังคงใช๎บังคับตํอไปแกํผู๎ ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม เฉพาะการ
ขายสินค๎าที่มีการขายเสร็จ เด็ดขาดหรือการให๎บริการที่สิ้นสุดลงกํอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมํวํา
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนจะได๎รับชําระคําตอบแทนจากการขายสินค๎าหรือการให๎บริการนั้นในหรือหลังวันที่ ๑
มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และให๎ความรับผิดของผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู๎ผลิตและผู๎ประกอบการจด
ทะเบียนที่ไมํเป็นผู๎ผลิต เป็นไปตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหํงประมวลรัษฎากร กํอนการแก๎ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๕ การคืนภาษีการค๎าตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหํงประมวลรัษฎากร กํอนการ
แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ตั้งแตํวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ให๎กระทําได๎ดังตํอไปนี้
(๑) การคืนภาษีการค๎าให๎แกํผู๎มีสิทธิได๎รับคืนภาษีการค๎าตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหํง
ประมวลรัษฎากร กํอนการแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให๎กระทําได๎ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนด แตํผู๎ที่ประสงค์จะได๎รับคืนภาษีการค๎าต๎องยื่นคําร๎องขอคืนตํอเจ๎าพนักงานประเมินภายในวันที่ ๓๑
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
(๒) ในกรณีที่ผู๎ประกอบการค๎าประเภทการขายของซึ่งได๎ขายสินค๎ากํอนวันที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๓๕ และได๎ชําระภาษีการค๎าตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหํงประมวลรัษฎากร กํอนการแก๎ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ไว๎แล๎ว หากมีหนี้สูญจากการขายสินค๎าดังกลําวในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕
และหนี้สูญนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗๙ จัตวา (๔) แหํงประมวลรัษฎากร กํอนการแก๎ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ให๎ผู๎ประกอบการนั้นมีสิทธิยื่นคําร๎องขอคืนภาษีการค๎าที่คํานวณจากสํวนหนี้สูญได๎ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาตาม (๑)
(๓) ในกรณีที่ผู๎ ประกอบการค๎านําสินค๎าเข๎าในราชอาณาจักรกํอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.
๒๕๓๕ และได๎ชําระภาษีการค๎าตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหํงประมวลรัษฎากร กํอนการแก๎ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ไว๎แล๎ว ถ๎าตํอมาได๎มีการสํงสินค๎านั้นหรือสินค๎าที่ผลิตหรือผสมหรือประกอบด๎วยสินค๎านั้นออก
นอกราชอาณาจักรในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ให๎มีสิทธิยื่นคําร๎องขอคืนภาษีการค๎าที่เรียกเก็บ
จากสินค๎านั้นตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงื่อนไข และอัตราสํวนเชํนเดียวกับการคืนอากรขาเข๎าตามกฎหมายวํา
ด๎วยศุลกากร
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มาตรา ๒๖ ผู๎ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มเฉพาะการขายสินค๎าหรือการให๎บริการ
ตามประเภท ลักษณะ และเงื่อนไขดังตํอไปนี้มีสิทธิขอเสียภาษีการค๎าตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหํงประมวล
รัษฎากรกํอนการแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ตํอไป
(๑) การขายสินค๎าตามสัญญาจะขายหรือให๎เชําซื้อสินค๎าตามมาตรา ๗๙ จัตวา (๓) วรรคสอง
และวรรคสาม แหํงประมวลรัษฎากร กํอนการแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ โดยได๎มีการทําสัญญาและได๎
มีการผํอนชําระตามสัญญานั้นแล๎วกํอ นวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมํวําการขายสินค๎าดังกลําวจะกระทํา
โดยผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู๎ผลิตหรือไมํเป็นผู๎ผลิต
(๒) การให๎เชําเครื่องจักร เครื่องมือ หรือเครื่องกลที่มีมูลคําต๎นทุนไมํน๎อยกวําห๎าแสนบาท
เพื่อใช๎ในการผลิตหรือการให๎บริการโดยได๎มีการทําสัญญาและได๎มีการชําระคําเชํานั้นบางสํวนแล๎วกํอนวันที่ ๑
มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ประสงค์จะได๎รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให๎ยื่นคําขอภายในสามสิบ
วันนับแตํวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อพ๎นระยะเวลานี้แล๎วให๎หมดสิทธิในการยื่นคําขออีกตํอไป
คําขอรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให๎ยื่นตามแบบที่อธิบดีกําหนด โดยให๎ยื่น ณ ที่วําการอําเภอ
ท๎องที่ห รื อ สํ า นั กงานภาษีส รรพากรเขตพื้น ที่ที่ส ถานประกอบการตั้ งอยูํ และในกรณีที่ ผู๎ ประกอบการจด
ทะเบี ย นมี ส ถานประกอบการหลายแหํ ง ให๎ ยื่ น คํ า ขอรั บ สิ ท ธิ เ ป็ น รายสถานประกอบการ ทั้ ง นี้ เว๎ น แตํ
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนดังกลําวได๎รับอนุมัติจากอธิบดีให๎ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีรวมกัน ก็
ให๎ยื่นคําขอรวมกัน ณ ที่วําการอําเภอท๎องที่หรือสํานักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการที่เป็น
สํานักงานใหญํตั้งอยูํพร๎อมทั้งหลักฐานตามที่อธิบดีกําหนด
ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ มีสิทธิตามวรรคหนึ่งและได๎ยื่นคําขอตามวรรคสองเสียภาษี
การค๎าตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหํงประมวลรัษฎากร กํอนการแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ตํอไป ใน
กรณี ที่ ป รากฏในภายหลั ง วํ า ผู๎ ป ระกอบการจดทะเบี ย นดั ง กลํ า วไมํ มี สิ ท ธิ ต ามมาตรานี้ ให๎ อ ธิ บ ดี แ จ๎ ง ให๎
ผู๎ประกอบการทราบพร๎อมทั้งเรียกเก็บภาษีมูลคําเพิ่มพร๎อมเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และให๎นําบทบัญญัติวําด๎วยการ
อุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากรมาใช๎บังคับ
ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรานี้ ให๎อธิบดีมีอํานาจวินิจฉัย และคําวินิจฉัยของ
อธิบดีให๎ถือเป็นที่สุด
บทบั ญ ญั ติ แ หํ ง หมวด ๔ ในลั ก ษณะ ๒ แหํ ง ประมวลรั ษ ฎากร ซึ่ ง แก๎ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัตินี้ ไมํใช๎บังคับแกํผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ได๎รับอนุมัติให๎เสียภาษีการค๎าตํอไปตามมาตรานี้
มาตรา ๒๗ บทบัญญัติแหํงหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหํงประมวลรัษฎากรซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ไมํใช๎บังคับแกํการขายสินค๎าและการนําเข๎าสินค๎าตามกฎหมายวําด๎วยภาษีสรรพสามิตใน
กรณีดังตํอไปนี้
(๑) การขายสิ น ค๎ า โดยผู๎ ป ระกอบการจดทะเบี ย นภาษี มู ล คํ า เพิ่ ม ซึ่ ง เป็ น ผู๎ ป ระกอบ
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวําด๎วยภาษีสรรพสามิต และเป็นสินค๎าที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนดังกลําวได๎เสีย
ภาษี ส รรพสามิต โดยใช๎แ สตมป์ ส รรพสามิต หรือ เครื่ อ งหมายแสดงการเสี ย ภาษี ตามพระราชบัญ ญั ติภ าษี
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ กํอนการแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
ครบถ๎ว นแล๎ ว กํอนวัน ที่พระราชบั ญญัติภ าษีส รรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ ใช๎บังคับ ไมํวําจะได๎นํา
สินค๎าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค๎าทัณฑ์บนกํอนหรือหลังวันที่พระราชบัญญัติภ าษีสรรพสามิต
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ ใช๎บังคับหรือไมํก็ตาม
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(๒) การขายสินค๎าประเภทที่ได๎รับการขยายเวลาการชําระภาษีตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง
หรื อ มาตรา ๕๒ แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ส รรพสามิ ต พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยผู๎ ป ระกอบการจดทะเบี ย น
ภาษีมูล คําเพิ่มซึ่งเป็ น ผู๎ป ระกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายวําด๎ว ยภาษีส รรพสามิตและผู๎ประกอบการจด
ทะเบี ย นดัง กลํ า วได๎ นํ า สิ น ค๎ าออกจากโรงอุต สาหกรรมหรื อ คลั ง สิ นค๎ า ทัณ ฑ์ บนตามพระราชบั ญ ญัติ ภ าษี
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ กํอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) การขายสินค๎าที่เป็นน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
๒๕๒๗ ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยผู๎ประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มที่เป็นผู๎ขายสํง หรือขายปลีกเฉพาะน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันที่ผู๎ประกอบอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายวํ า ด๎ ว ยภาษี ส รรพสามิ ต ได๎ นํ า สิ น ค๎ า ออกจากโรงอุ ต สาหกรรมหรื อ คลั ง สิ น ค๎ า ทั ณ ฑ์ บ นตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ กํอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕
(๔) การนํ าเข๎า สิ น ค๎า ประเภทที่ร ะบุ ในพระราชบั ญญั ติพิ กัด อัต ราภาษีส รรพสามิ ต พ.ศ.
๒๕๒๗ กํอนการแก๎ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งความ
รับผิดของผู๎นําเข๎าในอันจะต๎องเสียภาษีสรรพสามิตได๎เกิดขึ้นแล๎วกํอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมํวําจะ
ได๎รับชําระภาษีสรรพสามิตไว๎กํอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไมํก็ตาม
(๕) การขายสิ นค๎านําเข๎าตาม (๔) หลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผู๎นําเข๎าซึ่งเป็น
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม
ถ๎าได๎มีการขายสินค๎าตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๕) ภายในหกสิบวันนับแตํวันที่ ๑
มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่มิใชํผู๎ประกอบการจดทะเบีย นภาษีมูลคําเพิ่มซึ่งต๎องเสีย
ภาษีตามมาตรา ๘๒/๑๖ มีสิทธิออกหลักฐานการขายสินค๎านั้นให๎แกํผู๎ซื้อที่เป็นผู๎ประกอบการจดทะเบียนใน
วันที่สํงมอบสินค๎าได๎และหลักฐานการขายสินค๎าดังกลําวให๎ถือเป็นใบกํากับภาษี และให๎ผู๎ซื้อใช๎เป็นหลักฐาน
ของภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคําเพิ่มได๎
ภาษีซื้อตามวรรคสอง ให๎ มีจํ านวนเทํากับเจ็ดในหนึ่งร๎อยเจ็ดสํ ว นของมูล คําสิ นค๎าตามที่
ปรากฏในหลักฐานดังกลําว
หลักฐานการขายสินค๎าตามวรรคสอง ให๎มีรายการดังตํอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยูํ ของผู๎ประกอบการและเลขประจําตัวผู๎เสียภาษีอากร
(๒) ชื่อ ที่อยูํ ของผู๎ซื้อสินค๎า
(๓) เลขที่ของหลักฐาน
(๔) ชื่อ ประเภท ชนิด ปริมาณสินค๎า และราคาสินค๎าเป็นเงินตราไทย
(๕) วัน เดือน ปี ที่ออกหลักฐาน
(๖) ข๎อความแสดงวําเป็นสินค๎าตามวรรคหนึ่ง
หลั ก ฐานการขายสิ น ค๎ า ตามวรรคสอง ในกรณี ที่ ผู๎ ป ระกอบการจดทะเบี ย นมี ส ถาน
ประกอบการหลายแหํงให๎ออกหลักฐานเป็ นรายสถานประกอบการ และให๎เก็บรักษาสําเนาหลักฐานนั้นไว๎ ณ
สถานประกอบการที่ออกหลักฐานเป็นเวลาห๎าปีนับตั้งแตํวันที่ออกหลักฐาน และให๎นํามาตรา ๘๗/๓ แหํง
ประมวลรัษฎากร ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช๎บังคับ
มาตรา ๒๘ บทบัญญัติแหํงหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหํงประมวลรัษฎากร ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ไมํใช๎บังคับแกํผู๎ประกอบการดังตํอไปนี้
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(๑) ผู๎ประกอบการที่ซื้อสุราหรือได๎รับใบอนุญาตทําสุราที่มีสัญญาผูกพันกับกรมสรรพสามิต
หรือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมกํอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่จะต๎องชําระเงินแกํรัฐบาลเป็นการเหมา
จําย และอยูํในบังคับมาตรา ๖ แหํงพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๒) ผู๎ ป ระกอบการที่ ป ระกอบกิ จ การขายปลี ก หรื อ ขายสํ ง ซึ่ ง สุ ร าที่ ซื้ อ หรื อ ได๎ ม าจาก
ผู๎ป ระกอบการตาม (๑) ทุกทอด แตํไมํรวมถึงผู๎ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มที่ประกอบกิจการ
ภัตตาคาร
กิจการภัตตาคารได๎แกํกิจการขายอาหารหรือเครื่องดื่มไมํวําชนิดใด ๆ รวมทั้งกิจการรับจ๎าง
ปรุงอาหารหรือเครื่องดื่ม ทั้งนี้ ไมํวําในหรือจากสถานที่ซึ่งจัดไว๎ให๎ประชาชนเข๎าไปบริโภคได๎
มาตรา ๒๙ บทบัญญัติแหํงหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหํงประมวลรัษฎากร ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ไมํใช๎บังคับแกํการขายและการนําเข๎าสุราตามกฎหมายวําด๎วยสุรา ในกรณีดังตํอไปนี้
(๑) สุราที่อยูํในบังคับมาตรา ๗ แหํงพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๒) สุราที่ทําในราชอาณาจักรโดยได๎เสียภาษีสุราครบถ๎วนแล๎วและได๎นําออกจากโรงงานสุรา
กํอนพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ ใช๎บังคับ
(๓) สุราที่นําเข๎ามาในราชอาณาจักรที่ได๎เสียภาษีสุราโดยปิดแสตมป์สุราแล๎วและได๎นําออก
จากดํานศุลกากรกํอนวันที่พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ ใช๎บังคับ
ถ๎าได๎มีการขายสุราตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแตํวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ให๎
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มมีสิทธิออกหลักฐานการขายสุรานั้นให๎แกํผู๎ซื้อที่เป็นผู๎ประกอบการจด
ทะเบียนในวันที่สํงมอบสุราได๎ และให๎นํามาตรา ๒๗ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห๎า มาใช๎บังคับ
มาตรา ๓๐ บทบัญญัติแหํงหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหํงประมวลรัษฎากร ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ไมํใช๎บังคับแกํการขายและการนําเข๎ายาเส๎น หรือยาสูบตามกฎหมายวําด๎วยยาสูบ ใน
กรณีดังตํอไปนี้
(๑) ยาเส๎นหรือยาสูบ ที่อยูํในบังคับมาตรา ๖ แหํงพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๓๔
(๒) ยาเส๎นหรือยาสูบที่ทําในราชอาณาจักรโดยบรรจุซองและปิดแสตมป์ครบถ๎วนแล๎วและได๎
นําออกจากโรงอุตสาหกรรมยาสูบกํอนวันที่พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ ใช๎บังคับ
(๓) ยาสูบตามมาตรา ๗๙/๕ แหํงประมวลรัษฎากร ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
เฉพาะยาสูบ ที่ผู๎ ป ระกอบอุตสาหกรรมยาสูบตามกฎหมายวําด๎ว ยยาสู บได๎บรรจุซองและปิดแสตมป์ยาสู บ
ครบถ๎วนแล๎วและได๎นําออกจากโรงอุตสาหกรรมยาสูบกํอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕
(๔) ยาเส๎นหรือยาสูบที่นําเข๎ามาในราชอาณาจักรที่ได๎ปิดแสตมป์ยาสูบและได๎นําออกจากดําน
ศุลกากรกํอนวันที่พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ ใช๎บังคับ
ถ๎าได๎มีการขายยาเส๎นหรือยาสูบตามวรรคหนึ่ง ภายในหกสิบวันนับแตํวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.
๒๕๓๕ ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มมีสิทธิออกหลักฐานการขายยาเส๎นหรือยาสูบนั้นให๎แกํผู๎ซื้อ
ที่เป็นผู๎ประกอบการจดทะเบียนในวันที่สํงมอบยาเส๎นหรือยาสู บได๎ และให๎นํามาตรา ๒๗ วรรคสอง วรรคสาม
วรรคสี่ และวรรคห๎า มาใช๎บังคับ
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจําเป็นต๎องปรับปรุงประมวล
รัษฎากรให๎เหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ์ในปัจจุบันโดยนําภาษีมูลคําเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะมาใช๎ แทน
ภาษีการค๎า และปรับปรุงบทบัญญัติวําด๎วยบทเบ็ดเสร็จทั่วไป ภาษีเงินได๎นิติบุคคลและอากรแสตมป์ ของ
ประมวลรัษฎากรให๎สอดคล๎องกับภาษีมูลคําเพิ่ม จึงจําเป็นต๎องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๓๔[๕๒๘]
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต๎นไป เว๎นแตํบทบัญญัติมาตรา ๓ และมาตรา ๔ ให๎ใช๎บังคับสําหรับเงินได๎ของบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล
ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นต๎นไป
มาตรา ๘ บทบัญญัติแหํงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
นี้ ให๎ยังคงใช๎ตํอไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค๎างอยูํ หรือที่พึง ชําระกํอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎
บังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประมวล
รัษฎากรให๎ เหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ์ในปัจจุบัน เพื่อความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีเงินได๎นิติ
บุคคล จึงจําเป็นต๎องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔[๕๒๙]
มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเ บกษาเป็น
ต๎นไป เว๎นแตํ
(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 แหํงพระราชกําหนด
นี้ วําด๎วยภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาให๎ใช๎บังคับสําหรับเงินได๎พึงประเมินประจํา พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่จะต๎องยื่น
รายการใน พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต๎นไป
(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๗
เฉพาะบัญชีอัตราภาษีเงินได๎สําหรับบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลตาม (๒) (ข) (ค) และ (ง) แหํงพระราช
กําหนดนี้ วําด๎วยภาษีเงินได๎บริษัทและห๎างหุ๎นสํ วนนิติบุคคลให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นต๎นไป
(๓) บทบัญญัติมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๗ เฉพาะบัญชีอัตราภาษี
เงินได๎สําหรับบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลตาม (๒) (ก) และ (จ) แหํงพระราชกําหนดนี้ วําด๎วยภาษีเงินได๎
บริ ษั ท และห๎ า งหุ๎ น สํ ว นนิ ติ บุ ค คล ให๎ ใ ช๎ บั ง คั บ สํ า หรั บ เงิ น ได๎ ข องบริ ษั ท หรื อ ห๎ า งหุ๎ น สํ ว นนิ ติ บุ ค คลซึ่ ง รอบ
ระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต๎นไป
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มาตรา ๒๙ บทบั ญญัติแหํงประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิ กหรือแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
กําหนดนี้ ให๎ยังคงใช๎บังคับตํอไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค๎างอยูํหรือที่พึงชําระกํอนวันที่พระราช
กําหนดนี้ใช๎บังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเป็นต๎องปรับปรุงประมวล
รั ษ ฎากรให๎ เ หมาะสมกั บ สภาพและเหตุ ก ารณ์ ใ นปั จ จุ บั น ซึ่ ง จะต๎ อ งพิ จ ารณาโดยดํ ว นและลั บเพื่ อ รั ก ษา
ประโยชน์ ข องแผํ น ดิ น และเป็ น กรณี ฉุ ก เฉิ น มี ค วามจํ า เป็ น รี บ ดํ ว นในอั น จะรั ก ษาความมั่ น คงในทาง
เศรษฐกิจ จึงจําเป็นต๎องตราพระราชกําหนดนี้
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๔๐[๕๓๐]
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันนี้ประมวลรัษฎากรได๎
บัญญัติให๎ผู๎มีเงินได๎จากเงินปันผลหรือเงินสํวนแบํงของกําไรซึ่งได๎รับจากบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยได๎รับเครดิตในการคํานวณภาษีสามในเจ็ดสํวนของเงินปันผลหรือเงินสํวนแบํงของกําไร
ที่ได๎รับทุกกรณี ในขณะที่การประกอบกิจการของบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ต๎องเสียภาษีเงินได๎จากกําไรสุทธิในกิจการตําง ๆ ในอัตราที่แตกตํางกัน สมควรแก๎ไขให๎ผู๎มีเงินได๎จากเงินปันผล
หรือเงินสํวนแบํงของกําไรที่ได๎รับจากบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลดังกลําวได๎รับเครดิตในการคํานวณภาษี
ให๎สอดคล๎องกับการเสียภาษีของบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลซึ่งมีอยูํหลายอัตราเพื่อความเป็นธรรมในการ
จัดเก็บภาษี และสมควรกําหนดความรับผิดของบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลผู๎จํายเงินได๎ซึ่งแสดงข๎อความ
ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จํายไมํถูกต๎อง เพื่อให๎การเครดิตภาษีเป็นไปโดยรอบคอบและถูกต๎อง จึง
จําเป็นต๎องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๐[๕๓๑]
มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต๎น ไป เว๎น แตํบ ทบั ญญัติม าตรา ๓ ให๎ ใ ช๎บั งคับสํ าหรับเงินได๎ของบริษัท หรือห๎ า งหุ๎ นสํ ว นนิติบุคคลในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแตํวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต๎น
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเงิน สํงผล
ทําให๎ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์จําเป็นต๎องกันเงินสํารองไว๎
เป็นคําเผื่อหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญ สูงขึ้นกวําเดิม แตํบทบัญญัติของประมวลรัษฎากรที่ให๎นําเงินสํารอง
ดังกลําวมาถือเป็นรายจํายในการคํานวณกําไรสุทธิได๎มีข๎อจํากัดกํอให๎เกิดภาระภาษีแกํธนาคารพาณิชย์ บริษัท
เงิน ทุน บริษัทหลักทรั พย์ และบริ ษัทเดรดิตฟองซิเอร์ เกินสมควร ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระภาษีให๎แกํ
สถาบันการเงินซึ่งจะทําให๎ฐานะทางการเงินของสถาบันการเงินดีขึ้น สมควรกําหนดให๎เงินสํารองดังกลําวถือ
เป็นรายจํายในการคํานวณกําไรสุทธิได๎เต็มจํานวน และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบดํวนอันมิ
อาจจะหลีกเลี่ยงได๎ในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเป็นต๎องตราพระราชกําหนดนี้
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๔๑[๕๓๒]
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก๎ไขเพิ่มเติมให๎การ
บริการขนสํงระหวํางประเทศ โดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเลที่กระทําโดยผู๎ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตํางประเทศ ใช๎อัตราภาษีร๎อยละ ๐ ในการคํานวณภาษีมูลคําเพิ่มเพียง
อัตราเดียว เพื่อให๎เกิดความเป็นกลางและเป็นธรรมแกํผู๎ประกอบกิจการดังกลําวที่เข๎ามาประกอบกิจการใน
ราชอาณาจักรและเพื่อลดปัญหาความยุํงยากที่เกิดจากการที่ต๎องมีการติดตามวิธีปฏิบัติทางภาษีของประเทศคูํ
ค๎าอื่น ๆ ตลอดเวลา โดยเฉพาะอยํางยิ่งการขนสํงระหวํางประเทศทางทะเลที่ตัวแทนผู๎ประกอบการขนสํง
มักจะรั บ เป็ น ตั ว แทนให๎ กับ หลายบริ ษั ท หากมีแนวปฏิบัติในแนวทางเดียวกันแล๎ ว จะลดภาระแกํ ตัว แทน
เหลํานั้นได๎ ตลอดจนเพื่อสํงเสริมให๎ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาคประกอบกับสมควรแก๎ไข
เพิ่มเติมให๎การรับประกันวินาศภัยตามกฎหมายวําด๎วยการประกันวินาศภัยซึ่งเดิมเป็นการประกอบกิจการที่อยูํ
ในบังคับต๎องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นการประกอบกิจการที่อยูํในบังคับต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่มแทนเพื่อให๎มีการ
ประกอบกิจการในระบบภาษีมูลคําเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีตํอการจัดเก็บภาษีในระยะยาว จึงจําเป็นต๎อง
ตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๔๑[๕๓๓]
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต๎นไป เว๎นแตํบทบัญญัติมาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๖ แหํงพระราชบัญญัตินี้ ให๎ใช๎บังคับเมื่อพ๎นกําหนด
สามสิบวันนับแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป
มาตรา ๖ บทบั ญญัติ ตามหมวด ๕ ในลั กษณะ ๒ แหํ งประมวลรั ษฎากรกํอ นการแก๎ไ ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให๎ยังคงใช๎บังคับตํอไปสําหรับการจัดเก็บภาษีที่ค๎างอยูํหรือที่ถึงกําหนดชําระกํอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ มีความจําเป็นต๎องปรับปรุงระบบ
ภาษีมูลคําเพิ่ม เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยวในประเทศ จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคืน
ภาษีมูลคําเพิ่มให๎ผู๎เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรที่ซื้อสินค๎าจากผู๎ประกอบการจดทะเบียน และโดยที่ใน
ปัจจุบันการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค๎าหรือหากําไรไมํมีประสิทธิภาพ
เทําที่ควร เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันกําหนดให๎ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีต๎องยื่นแบบแสดงรายการภาษี และชําระภาษี
ธุรกิจเฉพาะกรณีดังกลําวในเดือนถัดไป ซึ่งปรากฏวํามีการหลีกเลี่ยงภาษีไมํชําระภาษีเป็นจํานวนมาก ทําให๎ รัฐ
ขาดรายได๎สํวนนี้ไป ดังนั้น สมควรปรับปรุงประมวลรัษฎากร เพื่อให๎การบริหารจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับ
กรณีนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให๎แกํผู๎เสียภาษีและป้องกันการหลีกเลี่ยงการ
เสียภาษี สํงผลทําให๎รัฐมีรายได๎เพิ่มมากขึ้น จึงจําเป็นต๎องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๔๔[๕๓๔]
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากได๎มีการแก๎ไขเพิ่มเติมกฎหมายวํา
ด๎ว ยศุล กากรเพื่ อกํ าหนดให๎ มีก ารจั ด ตั้ง เขตปลอดอากรขึ้น เพื่ อประโยชน์ ในการสํ งเสริ มการสํ ง ออก โดย
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา
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ผู๎ประกอบการในเขตดังกลําวจะได๎รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในทํานองเดียวกันกับเขตอุตสาหกรรมสํงออกตาม
กฎหมายวําด๎วยการนิคมอุตสาหกรรมแหํ งประเทศไทย แตํโดยที่บทบัญญัติของประมวลรัษฎากรได๎กําหนดให๎
สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับเขตอุตสาหกรรมสํงออกเทํานั้น สมควรแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเพื่อให๎
สิทธิประโยชน์ทางภาษีครอบคลุมถึงเขตปลอดอากร และเขตที่มีกฎหมายกําหนดให๎ยกเว๎นอากรขาเข๎าตามที่
จะได๎มีการจัดตั้งขึ้นตํอไปด๎วย จึงจําเป็นต๎องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๔๘[๕๓๕]
หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๗ แหํ งพระราชบัญญั ติ
ผู๎สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดให๎ผู๎อุปการะเลี้ยงดูบุพการีซึ่งเป็นผู๎สูงอายุที่ไมํมีรายได๎เพียงพอแกํการยังชีพ มี
สิทธิได๎รับการหักลดหยํอนภาษีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในประมวลรัษฎากร ดั งนั้น เพื่อ
เป็นการสํงเสริมและสนับสนุนการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาผู๎ให๎กําเนิดบุตร สมควรกําหนดให๎ผู๎มีเงินได๎ซึ่ง
อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของตนหรือบิดามารดาของสามีห รือภริยาของตนสามารถนําคําอุปการะเลี้ยงดู
ดังกลําวมาหักลดหยํอนในการคํานวณภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา จึงจําเป็นต๎องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๗) พ.ศ. ๒๕๕๒[๕๓๖]
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร๎างคุณภาพชีวิต
ของคนพิการหรือทุพพลภาพ สมควรกําหนดให๎ผู๎มีเงินได๎ซึ่งอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา สามีหรือภริยาบุตรชอบ
ด๎วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมของผู๎มีเงินได๎ บิดามารดาหรือบุตรชอบด๎วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู๎
มีเงินได๎ หรือบุคคลอื่นที่ผู๎มีเงินได๎เป็นผู๎ดูแลตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โดยบุ ค คลดั งกลํ าวต๎อ งเป็ น คนพิก ารหรื อ ทุพ พลภาพ สามารถนํ าคํ าอุป การะเลี้ ย งดูบุ คคลดัง กลํ าวมาหั ก
ลดหยํอนในการคํานวณภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา อันเป็นการสนับสนุนการอุปการะเลี้ยงดูคนพิก ารหรือทุพพล
ภาพ จึงจําเป็นต๎องตราพระราชบัญญัตินี้

ธันวาคม ๒๕๕๕

[๑]

ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๕๖/-/หน๎า ๑/๑ เมษายน ๒๔๘๒
มาตรา ๒ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช
๒๕๒๐
[๓]
มาตรา ๒ นิยามคําวํา “อธิบดี” แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗
[๔]
มาตรา ๓ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
[๒]
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ห น้ า | ๑๔๖
[๕]

มาตรา ๓ ทวิ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕
มาตรา ๓ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔
[๗]
มาตรา ๓ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔
[๘]
มาตรา ๓ เบญจ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๙]
มาตรา ๓ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
[๑๐]
มาตรา ๓ สัตต เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
[๑๑]
มาตรา ๓ อัฏฐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
[๑๒]
มาตรา ๓ นว เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
[๑๓]
มาตรา ๓ ทศ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
[๑๔]
มาตรา ๓ เอกาทศ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.
๒๕๒๕
[๑๕]
มาตรา ๓ ทวาทศ เพิ่มโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐
[๑๖]
มาตรา ๓ เตรส เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑
[๑๗]
มาตรา ๓ จตุทศ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๒๖
[๑๘]
มาตรา ๔ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓
[๑๙]
มาตรา ๔ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
[๒๐]
มาตรา ๔ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
[๒๑]
มาตรา ๔ จัตวา แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๒๗
[๒๒]
มาตรา ๔ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
[๒๓]
มาตรา ๔ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
[๒๔]
มาตรา ๔ สัตต เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
[๒๕]
มาตรา ๔ อัฏฐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
[๒๖]
มาตรา ๔ นว เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
[๒๗]
มาตรา ๔ ทศ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๒๘]
มาตรา ๘ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙
[๒๙]
มาตรา ๙ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔
[๓๐]
มาตรา ๙ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔
[๓๑]
มาตรา ๑๐ ทวิ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๓๒]
มาตรา ๑๐ ทวิ (๑) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๓๓]
มาตรา ๑๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๒
[๓๔]
มาตรา ๑๒ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๓๕]
มาตรา ๑๒ วรรคหก เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
[๓๖]
มาตรา ๑๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๓๗]
มาตรา ๑๒ ตรี เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๖]
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[๓๘]

หมวด ๑ ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร มาตรา ๑๓ ทวิ ถึง มาตรา ๑๓ อัฏฐ เพิ่มโดยพระราช
กําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๓๙]
มาตรา ๑๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๔๐]
มาตรา ๑๓ ตรี เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๔๑]
มาตรา ๑๓ จัตวา เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๔๒]
มาตรา ๑๓ เบญจ เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๔๓]
มาตรา ๑๓ ฉ เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๔๔]
มาตรา ๑๓ สัตต เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๔๕]
มาตรา ๑๓ อัฏฐ เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๔๖]
มาตรา ๑๕ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔
[๔๗]
มาตรา ๑๖ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
[๔๘]
มาตรา ๑๗ วรรคสาม แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.
๒๕๒๕
[๔๙]
มาตรา ๑๘ วรรคสอง เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช
๒๔๘๓
[๕๐]
มาตรา ๑๘ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช
๒๔๘๓
[๕๑]
มาตรา ๑๘ วรรคสี่ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.
๒๕๒๕
[๕๒]
มาตรา ๑๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
[๕๓]
มาตรา ๑๘ ตรี เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗
[๕๔]
มาตรา ๑๙ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๕๕]
มาตรา ๒๐ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔
[๕๖]
มาตรา ๒๑ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
[๕๗]
มาตรา ๒๒ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๕๘]
มาตรา ๒๓ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔
[๕๙]
มาตรา ๒๔ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๒
[๖๐]
มาตรา ๒๕ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
[๖๑]
มาตรา ๒๖ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๖๒]
มาตรา ๒๗ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗
[๖๓]
มาตรา ๒๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๖๔]
มาตรา ๒๗ ตรี เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๖๕]
มาตรา ๒๗ จัตวา เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๖๖]
มาตรา ๒๙ (๒) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๔๙๗
[๖๗]
มาตรา ๓๐ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
[๖๘]
มาตรา ๓๐ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
[๖๙]
มาตรา ๓๑ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔
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[๗๐]

มาตรา ๓๒ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
มาตรา ๓๓ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
[๗๒]
มาตรา ๓๔ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
[๗๓]
มาตรา ๓๕ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑
[๗๔]
มาตรา ๓๕ ทวิ เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๗๕]
มาตรา ๓๖ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๗๖]
มาตรา ๓๗ แก๎ไขแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.
๒๕๐๒
[๗๗]
มาตรา ๓๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
[๗๘]
มาตรา ๓๙ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
[๗๙]
มาตรา ๓๙ นิยามคําวํา “เงินได๎พึงประเมิน” แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗
[๘๐]
มาตรา ๓๙ นิยามคําวํา “บริษัทจดทะเบียน” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๗
[๘๑]
มาตรา ๓๙ นิยามคําวํา “บริษัทจัดการกิจการลงทุน” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๗
[๘๒]
มาตรา ๓๙ นิยามคําวํา “กองทุนรวม” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๗
[๘๓]
มาตรา ๓๙ นิยามคําวํา “บริษัทเงินทุน” เพิ่มโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน
พุทธศักราช ๒๕๒๐
[๘๔]
มาตรา ๓๙ นิยามคําวํา “บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล” เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑
[๘๕]
มาตรา ๓๙ นิยามคําวํา “บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล” (๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๘๖]
มาตรา ๓๙ นิยามคําวํา “บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล” (๔) เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙
[๘๗]
มาตรา ๓๙ นิยามคําวํา “ขาย” เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.
๒๕๒๕
[๘๘]
มาตรา ๓๙ นิยามคําวํา “ราคาขาย” เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๒๕
[๘๙]
มาตรา ๓๙ นิยามคําวํา “สิทธิครอบครอง” เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ
ที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๙๐]
มาตรา ๔๐ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
[๙๑]
มาตรา ๔๐ (๑) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๒๗
[๙๒]
มาตรา ๔๐ (๒) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๒๗
[๗๑]
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[๙๓]

มาตรา ๔๐ (๓) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.
๒๕๐๒
[๙๔]
มาตรา ๔๐ (๔) (ก) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๙๕]
มาตรา ๔๐ (๔) (ข) วรรคหนึ่ง แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๙๖]
มาตรา ๔๐ (๔) (ข) วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๒๓
[๙๗]
มาตรา ๔๐ (๔) (ข) วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๒๓
[๙๘]
มาตรา ๔๐ (๔) (ช) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๙๙]
มาตรา ๔๐ (๕) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.
๒๕๐๒
[๑๐๐]
มาตรา ๔๐ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗
[๑๐๑]
มาตรา ๔๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
[๑๐๒]
มาตรา ๔๑ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔
[๑๐๓]
มาตรา ๔๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๑๐๔]
มาตรา ๔๒ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
[๑๐๕]
มาตรา ๔๒ (๓) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.
๒๕๐๒
[๑๐๖]
มาตรา ๔๒ (๘) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๑๐๗]
มาตรา ๔๒ (๙) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๑๐๘]
มาตรา ๔๒ (๑๑) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.
๒๕๐๒
[๑๐๙]
มาตรา ๔๒ (๑๔) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.
๒๕๒๙
[๑๑๐]
มาตรา ๔๒ (๑๕) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ.
๒๕๐๔
[๑๑๑]
มาตรา ๔๒ (๑๘) เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช
๒๕๑๕
[๑๑๒]
มาตรา ๔๒ (๑๙) เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช
๒๕๑๕
[๑๑๓]
มาตรา ๔๒ (๒๐) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๑๑๔]
มาตรา ๔๒ (๒๑) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๑๑๕]
มาตรา ๔๒ (๒๒) ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙
[๑๑๖]
มาตรา ๔๒ (๒๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๗
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[๑๑๗]

มาตรา ๔๒ (๒๔) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๗
มาตรา ๔๒ (๒๕) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๓๓
[๑๑๙]
มาตรา ๔๒ ตรี เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐
[๑๒๐]
มาตรา ๔๒ ตรี วรรคหนึ่ง แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖)
พ.ศ. ๒๕๓๔
[๑๒๑]
มาตรา ๔๓ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
[๑๒๒]
มาตรา ๔๔ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
[๑๒๓]
มาตรา ๔๕ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
[๑๒๔]
มาตรา ๔๖ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
[๑๒๕]
มาตรา ๔๗ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔
[๑๒๖]
มาตรา ๔๗ (๑) (ก) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๑๒๗]
มาตรา ๔๗ (๑) (ข) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๑๒๘]
มาตรา ๔๗ (๑) (ค) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๑๒๙]
มาตรา ๔๗ (๑) (ง) วรรคหนึ่ง แก๎ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร๎อยแหํงชาติ ฉบับที่
๓๗ เรื่อง การแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔
[๑๓๐]
มาตรา ๔๗ (๑) (ง) วรรคสอง แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
[๑๓๑]
มาตรา ๔๗ (๑) (จ) ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๑๓๒]
มาตรา ๔๗ (๑) (ฉ) เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๑๓๓]
มาตรา ๔๗ (๑) (ช) วรรคหนึ่ง แก๎ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร๎อยแหํงชาติ ฉบับที่
๓๗ เรื่อง การแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔
[๑๓๔]
มาตรา ๔๗ (๑) (ซ) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร๎อยแหํงชาติ ฉบับที่ ๓๗ เรื่อง
การแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔
[๑๓๕]
มาตรา ๔๗ (๑) (ฌ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๓๓
[๑๓๖]
มาตรา ๔๗ (๑) (ฌ) วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๑๓๗]
มาตรา ๔๗ (๑) (ญ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๔๘
[๑๓๘]
มาตรา ๔๗ (๑) (ฎ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
[๑๓๙]
มาตรา ๔๗ (๒) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๑๔๐]
มาตรา ๔๗ (๓) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๑๔๑]
มาตรา ๔๗ (๕) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๑๔๒]
มาตรา ๔๗ (๖) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๑๑๘]
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[๑๔๓]

มาตรา ๔๗ (๗) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๐๘
มาตรา ๔๗ ทวิ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๑๔๕]
มาตรา ๔๗ ทวิ วรรคหนึ่ง แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๒)
พ.ศ. ๒๕๔๐
[๑๔๖]
มาตรา ๔๗ ทวิ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
[๑๔๗]
มาตรา ๔๘ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔
[๑๔๘]
มาตรา ๔๘ (๑) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช
๒๕๒๐
[๑๔๙]
มาตรา ๔๘ (๒) วรรคหนึ่ง แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖)
พ.ศ. ๒๕๓๔
[๑๕๐]
มาตรา ๔๘ (๒) วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๒๑
[๑๕๑]
มาตรา ๔๘ (๓) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๑๕๒]
มาตรา ๔๘ (๓) วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๑๕๓]
มาตรา ๔๘ (๔) เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๑๕๔]
มาตรา ๔๘ (๔) วรรคสอง แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๒๙
[๑๕๕]
มาตรา ๔๘ (๕) เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๑๕๖]
มาตรา ๔๘ ทวิ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช
๒๕๒๐
[๑๕๗]
มาตรา ๔๘ ทวิ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ.
๒๕๒๕
[๑๕๘]
มาตรา ๔๘ ตรี ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๑๕๙]
มาตรา ๔๙ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
[๑๖๐]
มาตรา ๔๙ ทวิ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๑๖๑]
มาตรา ๕๐ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
[๑๖๒]
มาตรา ๕๐ (๑) วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๑๖๓]
มาตรา ๕๐ (๑) วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๑๖๔]
มาตรา ๕๐ (๒) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๑๖๕]
มาตรา ๕๐ (๓) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๑๔๔]
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[๑๖๖]

มาตรา ๕๐ (๔) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๒๗
[๑๖๗]
มาตรา ๕๐ (๕) เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๑๖๘]
มาตรา ๕๐ (๖) เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๑๖๙]
มาตรา ๕๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑
[๑๗๐]
มาตรา ๕๑ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔
[๑๗๑]
มาตรา ๕๒ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๑๗๒]
มาตรา ๕๒ วรรคสอง แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๒๕
[๑๗๓]
มาตรา ๕๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
[๑๗๔]
มาตรา ๕๓ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๔๙๗
[๑๗๕]
มาตรา ๕๔ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
[๑๗๖]
มาตรา ๕๖ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗
[๑๗๗]
มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖)
พ.ศ. ๒๕๓๔
[๑๗๘]
มาตรา ๕๖ ทวิ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๒๗
[๑๗๙]
มาตรา ๕๗ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔
[๑๘๐]
มาตรา ๕๗ ทวิ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ.
๒๕๐๔
[๑๘๑]
มาตรา ๕๗ ทวิ วรรคสอง แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๒๗
[๑๘๒]
มาตรา ๕๗ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๘๙
[๑๘๓]
มาตรา ๕๗ จัตวา แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.
๒๕๒๕
[๑๘๔]
มาตรา ๕๗ เบญจ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.
๒๕๒๙
[๑๘๕]
มาตรา ๕๗ เบญจ วรรคสอง (๒) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ
ที่ ๓๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
[๑๘๖]
มาตรา ๕๗ เบญจ วรรคสอง (๔) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ
ที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๑๘๗]
มาตรา ๕๘ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.
๒๔๙๗
[๑๘๘]
มาตรา ๖๐ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
[๑๘๙]
มาตรา ๖๐ ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
[๑๙๐]
มาตรา ๖๑ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
[๑๙๑]
มาตรา ๖๒ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช
๒๔๘๓
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[๑๙๒]

มาตรา ๖๔ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕
มาตรา ๖๔ วรรคสอง แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๒๗
[๑๙๔]
มาตรา ๖๔ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗
[๑๙๕]
สํวนที่ ๓ การเก็บภาษีจากบริษัทและห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล มาตรา ๖๕ ถึง มาตรา ๗๖ ตรี แก๎ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔
[๑๙๖]
มาตรา ๖๕ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗
[๑๙๗]
มาตรา ๖๕ ทวิ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.
๒๕๐๒
[๑๙๘]
มาตรา ๖๕ ทวิ (๒) วรรคหนึ่ง แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๑๙๙]
มาตรา ๖๕ ทวิ (๓) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๐๐]
มาตรา ๖๕ ทวิ (๔) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๒๑
[๒๐๑]
มาตรา ๖๕ ทวิ (๕) วรรคหนึ่ง แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๒๐๒]
มาตรา ๖๕ ทวิ (๙) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.
๒๕๒๕
[๒๐๓]
มาตรา ๖๕ ทวิ (๑๐) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๐๔]
มาตรา ๖๕ ทวิ (๑๑) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ.
๒๕๒๒
[๒๐๕]
มาตรา ๖๕ ทวิ (๑๒) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ.
๒๕๒๒
[๒๐๖]
มาตรา ๖๕ ทวิ (๑๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๒๐๗]
มาตรา ๖๕ ทวิ (๑๔) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๒๐๘]
มาตรา ๖๕ ตรี (๑) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.
๒๕๐๒
[๒๐๙]
มาตรา ๖๕ ตรี (๑) (ค) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๗)
พ.ศ. ๒๕๔๐
[๒๑๐]
มาตรา ๖๕ ตรี (๒) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.
๒๕๒๕
[๒๑๑]
มาตรา ๖๕ ตรี (๓) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๑๒]
มาตรา ๖๕ ตรี (๔) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๒๑
[๑๙๓]
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[๒๑๓]

มาตรา ๖๕ ตรี (๖) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.
๒๕๒๕
[๒๑๔]
มาตรา ๖๕ ตรี (๖ ทวิ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๒๑๕]
มาตรา ๖๕ ตรี (๑๒) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.
๒๕๐๒
[๒๑๖]
มาตรา ๖๕ ตรี (๑๘) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.
๒๔๙๖
[๒๑๗]
มาตรา ๖๕ ตรี (๑๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
[๒๑๘]
มาตรา ๖๕ ตรี (๒๐) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
[๒๑๙]
มาตรา ๖๕ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๒๒๐]
มาตรา ๖๗ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓
[๒๒๑]
มาตรา ๖๗ ทวิ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.
๒๕๒๕
[๒๒๒]
มาตรา ๖๗ ทวิ วรรคหนึ่ง แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๑)
พ.ศ. ๒๕๓๔
[๒๒๓]
มาตรา ๖๗ ตรี แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๒๔]
มาตรา ๖๘ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
[๒๒๕]
มาตรา ๖๙ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๒๒๖]
มาตรา ๖๙ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
[๒๒๗]
มาตรา ๖๙ ตรี เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๒๒๘]
มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖)
พ.ศ. ๒๕๓๔
[๒๒๙]
มาตรา ๗๐ วรรคสอง เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช
๒๕๑๕
[๒๓๐]
มาตรา ๗๐ ทวิ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๓๑]
มาตรา ๗๐ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
[๒๓๒]
มาตรา ๗๑ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช
๒๕๒๐
[๒๓๓]
มาตรา ๗๔ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
[๒๓๔]
มาตรา ๗๔ (๑) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๓๕]
มาตรา ๗๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๒๓๖]
มาตรา ๗๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๒๓๗]
มาตรา ๗๖ ตรี ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
[๒๓๘]
บัญชีอัตราภาษีเงินได๎ (๑) สําหรับบุคคลธรรมดา แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
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[๒๓๙]

บัญชีอัตราภาษีเงินได๎ (๒) สําหรับบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนด
แก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๒๔๐]
หมวด ๔ ภาษีมูลคําเพิ่ม มาตรา ๗๗ ถึง มาตรา ๙๐/๕ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ (ยกเลิกหมวด ๔ ภาษีการค๎า มาตรา ๗๗ ถึง มาตรา ๙๓ และ
บัญชีอัตราภาษีการค๎าท๎ายหมวด ๔ ลักษณะ ๒ (เดิม))
[๒๔๑]
สํวน ๑ ข๎อความทั่วไป มาตรา ๗๗ ถึง ๗๗/๕ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๒๔๒]
มาตรา ๗๗ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๒๔๓]
มาตรา ๗๗/๑ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๔๔]
มาตรา ๗๗/๑ (๑๒) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ.
๒๕๔๔
[๒๔๕]
มาตรา ๗๗/๑ (๑๔) (ก) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๕)
พ.ศ. ๒๕๔๔
[๒๔๖]
มาตรา ๗๗/๑ (๒๑) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ.
๒๕๔๔
[๒๔๗]
มาตรา ๗๗/๒ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
[๒๔๘]
มาตรา ๗๗/๓ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๔๙]
มาตรา ๗๗/๔ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๕๐]
มาตรา ๗๗/๕ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๕๑]
สํวน ๒ ความรับผิดในการเสียภาษี มาตรา ๗๘ ถึง มาตรา ๗๘/๓ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๒๕๒]
มาตรา ๗๘ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๒๕๓]
มาตรา ๗๘ (๔) (ข) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ.
๒๕๔๔
[๒๕๔]
มาตรา ๗๘/๑ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๕๕]
มาตรา ๗๘/๒ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๕๖]
มาตรา ๗๘/๒ (๒) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ.
๒๕๔๔
[๒๕๗]
มาตรา ๗๘/๓ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๕๘]
สํวน ๓ ฐานภาษี มาตรา ๗๙ ถึง มาตรา ๗๙/๗ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
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[๒๕๙]

มาตรา ๗๙ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๗๙/๑ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๖๑]
มาตรา ๗๙/๒ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๖๒]
มาตรา ๗๙/๓ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๖๓]
มาตรา ๗๙/๔ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๖๔]
มาตรา ๗๙/๕ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๖๕]
มาตรา ๗๙/๖ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๖๖]
มาตรา ๗๙/๗แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๒๖๗]
สํวน ๔ อัตราภาษีมูลคําเพิ่ม มาตรา ๘๐ ถึง มาตรา ๘๐/๒ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๒๖๘]
มาตรา ๘๐ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๒๖๙]
มาตรา ๘๐/๑ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๗๐]
มาตรา ๘๐/๑ (๒) วรรคสอง แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๓๕) พ.ศ. ๒๕๔๔
[๒๗๑]
มาตรา ๘๐/๑ (๓) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ.
๒๕๔๑
[๒๗๒]
มาตรา ๘๐/๑ (๖) วรรคหนึ่ง แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๓๕) พ.ศ. ๒๕๔๔
[๒๗๓]
มาตรา ๘๐/๒ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๗๔]
สํวน ๕ การยกเว๎นภาษีมูลคําเพิ่ม มาตรา ๘๑ ถึง มาตรา ๘๑/๓ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๒๗๕]
มาตรา ๘๑ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๒๗๖]
มาตรา ๘๑ (๒) (ข) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ.
๒๕๔๔
[๒๗๗]
มาตรา ๘๑/๑ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๗๘]
มาตรา ๘๑/๒ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๗๙]
มาตรา ๘๑/๓ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๖๐]
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[๒๘๐]

สํวน ๖ ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีและการคํานวณภาษี มาตรา ๘๒ ถึง มาตรา ๘๒/๑๘ แก๎ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๒๘๑]
มาตรา ๘๒ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๒๘๒]
มาตรา ๘๒/๑ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๘๓]
มาตรา ๘๒/๒ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๘๔]
มาตรา ๘๒/๓ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๘๕]
มาตรา ๘๒/๔ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๘๖]
มาตรา ๘๒/๕ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๘๗]
มาตรา ๘๒/๖ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๘๘]
มาตรา ๘๒/๗ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๘๙]
มาตรา ๘๒/๘ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๙๐]
มาตรา ๘๒/๙ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๙๑]
มาตรา ๘๒/๑๐ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๙๒]
มาตรา ๘๒/๑๑ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๙๓]
มาตรา ๘๒/๑๒ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๙๔]
มาตรา ๘๒/๑๓ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๙๕]
มาตรา ๘๒/๑๔ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๙๖]
มาตรา ๘๒/๑๕ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๙๗]
มาตรา ๘๒/๑๖ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๒๙๘]
มาตรา ๘๒/๑๗ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
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[๒๙๙]

มาตรา ๘๒/๑๘ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๓๐๐]
สํวน ๗ การยื่นแบบและการชําระภาษี มาตรา ๘๓ ถึง มาตรา ๘๓/๑๐ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๐๑]
มาตรา ๘๓ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๐๒]
มาตรา ๘๓/๑ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๓๐๓]
มาตรา ๘๓/๒ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๓๐๔]
มาตรา ๘๓/๓ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๓๐๕]
มาตรา ๘๓/๔ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๓๐๖]
มาตรา ๘๓/๕ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๓๐๗]
มาตรา ๘๓/๖ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๓๐๘]
มาตรา ๘๓/๗ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๓๐๙]
มาตรา ๘๓/๘ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๓๑๐]
มาตรา ๘๓/๙ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ.
๒๕๔๔
[๓๑๑]
มาตรา ๘๓/๑๐ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๓๑๒]
สํวน ๘ เครดิตภาษีและการขอคืนภาษีมูลคําเพิ่ม มาตรา ๘๔ ถึง มาตรา ๘๔/๔ แก๎ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๑๓]
มาตรา ๘๔ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๑๔]
มาตรา ๘๔/๑ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๓๑๕]
มาตรา ๘๔/๒ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๓๑๖]
มาตรา ๘๔/๓ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๓๑๗]
มาตรา ๘๔/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
[๓๑๘]
สํวน ๙ การจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม มาตรา ๘๕ ถึง ๘๕/๑๙ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๑๙]
มาตรา ๘๕ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
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[๓๒๐]

มาตรา
๒๕๓๔
[๓๒๑]
มาตรา
๒๕๓๔
[๓๒๒]
มาตรา
๒๕๓๔
[๓๒๓]
มาตรา
๒๕๓๔
[๓๒๔]
มาตรา
๒๕๓๔
[๓๒๕]
มาตรา
๒๕๓๔

๘๕/๑ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๘๕/๒ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๘๕/๓ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๘๕/๔ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๘๕/๕ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๘๕/๖ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.

๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔

[๓๒๖]

มาตรา ๘๕/๗ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่

[๓๒๗]

มาตรา ๘๕/๘ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่

[๓๒๘]

มาตรา ๘๕/๙ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่

[๓๒๙]

มาตรา ๘๕/๑๐ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ

ที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔

[๓๓๐]

มาตรา ๘๕/๑๑ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ

ที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔

[๓๓๑]

มาตรา ๘๕/๑๒ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ

ที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔

[๓๓๒]

มาตรา ๘๕/๑๓ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ

ที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔

[๓๓๓]

มาตรา ๘๕/๑๔ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ

ที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔

[๓๓๔]

มาตรา ๘๕/๑๕ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ

ที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔

[๓๓๕]

มาตรา ๘๕/๑๖ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ

ที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔

[๓๓๖]

มาตรา ๘๕/๑๗ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ

ที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔

[๓๓๗]

มาตรา ๘๕/๑๘ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ

ที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔

[๓๓๘]

มาตรา ๘๕/๑๙ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ

ที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา

ห น้ า | ๑๖๐
[๓๓๙]

สํวน ๑๐ ใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ มาตรา ๘๖ ถึง มาตรา ๘๖/๑๔ แก๎ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๔๐]
มาตรา ๘๖ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๔๑]
มาตรา ๘๖/๑ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๔๒]
มาตรา ๘๖/๒ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๔๓]
มาตรา ๘๖/๓ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๔๔]
มาตรา ๘๖/๔ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๔๕]
มาตรา ๘๖/๕ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๔๖]
มาตรา ๘๖/๖ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๔๗]
มาตรา ๘๖/๗ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๔๘]
มาตรา ๘๖/๘ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๔๙]
มาตรา ๘๖/๙ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๕๐]
มาตรา ๘๖/๑๐ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ
ที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๕๑]
มาตรา ๘๖/๑๑ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ
ที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๕๒]
มาตรา ๘๖/๑๒ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ
ที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๕๓]
มาตรา ๘๖/๑๓ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ
ที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๕๔]
มาตรา ๘๖/๑๔ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ
ที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๕๕]
สํวน ๑๑ การจัดทํารายงานและการเก็บรักษาหลักฐานและเอกสาร มาตรา ๘๗ ถึง
มาตรา ๘๗/๓ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๕๖]
มาตรา ๘๗ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๕๗]
มาตรา ๘๗/๑ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา

ห น้ า | ๑๖๑
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔

[๓๕๘]

มาตรา ๘๗/๒ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่

[๓๕๙]

มาตรา ๘๗/๓ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่

[๓๖๐]

สํวน ๑๒ อํานาจเจ๎าพนักงานประเมิน มาตรา ๘๘ ถึง มาตรา ๘๘/๖ แก๎ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๖๑]
มาตรา ๘๘ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๖๒]
มาตรา ๘๘/๑ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๖๓]
มาตรา ๘๘/๒ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๖๔]
มาตรา ๘๘/๓ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๖๕]
มาตรา ๘๘/๔ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๖๖]
มาตรา ๘๘/๕ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๖๗]
มาตรา ๘๘/๖ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๖๘]
สํวน ๑๓ เบี้ยปรับ - เงินเพิ่ม มาตรา ๘๙ ถึง มาตรา ๘๙/๒ แก๎ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๖๙]
มาตรา ๘๙ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๗๐]
มาตรา ๘๙/๑ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๗๑]
มาตรา ๘๙/๒ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๗๒]
สํวน ๑๔ บทกําหนดโทษ มาตรา ๙๐ ถึง มาตรา ๙๐/๕ แก๎ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๗๓]
มาตรา ๙๐ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๗๔]
มาตรา ๙๐/๑ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๗๕]
มาตรา ๙๐/๒ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๗๖]
มาตรา ๙๐/๓ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา

ห น้ า | ๑๖๒
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔

[๓๗๗]

มาตรา ๙๐/๔ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่

[๓๗๘]

มาตรา ๙๐/๕ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่

[๓๗๙]

หมวด ๕ ภาษีธุรกิจเฉพาะ มาตรา ๙๑ ถึง มาตรา ๙๑/๒๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติ
แก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ (หมวด ๕ ภาษีป้าย มาตรา ๙๔ ถึง มาตรา ๑๐๒
(เดิม) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐)
[๓๘๐]
มาตรา ๙๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.
๒๕๓๔
[๓๘๑]
มาตรา ๙๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐)
พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๘๒]
มาตรา ๙๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐)
พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๘๓]
มาตรา ๙๑/๒ (๓) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๔๑
[๓๘๔]
มาตรา ๙๑/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐)
พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๘๕]
มาตรา ๙๑/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐)
พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๘๖]
มาตรา ๙๑/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐)
พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๘๗]
มาตรา ๙๑/๕ (๓) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๔๑
[๓๘๘]
มาตรา ๙๑/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐)
พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๘๙]
มาตรา ๙๑/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐)
พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๙๐]
มาตรา ๙๑/๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐)
พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๙๑]
มาตรา ๙๑/๘ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ
ที่ ๓๔ ) พ.ศ. ๒๕๔๑
[๓๙๒]
มาตรา ๙๑/๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐)
พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๙๓]
มาตรา ๙๑/๑๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐)
พ.ศ. ๒๕๓๔
[๓๙๔]
๙๑/๑๐ วรรคห๎า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๔)
พ.ศ. ๒๕๔๑
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา

ห น้ า | ๑๖๓
พ.ศ. ๒๕๔๑
พ.ศ. ๒๕๔๑
พ.ศ. ๒๕๓๔
พ.ศ. ๒๕๓๔
พ.ศ. ๒๕๓๔
พ.ศ. ๒๕๓๔
พ.ศ. ๒๕๓๔
พ.ศ. ๒๕๓๔
พ.ศ. ๒๕๓๔
พ.ศ. ๒๕๓๔
พ.ศ. ๒๕๓๔
พ.ศ. ๒๕๓๔
พ.ศ. ๒๕๓๔

[๓๙๕]

๙๑/๑๐ วรรคหก เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๔)

[๓๙๖]

๙๑/๑๐ วรรคเจ็ด เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๔)

[๓๙๗]

มาตรา ๙๑/๑๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐)

[๓๙๘]

มาตรา ๙๑/๑๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐)

[๓๙๙]

มาตรา ๙๑/๑๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐)

[๔๐๐]

มาตรา ๙๑/๑๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐)

[๔๐๑]

มาตรา ๙๑/๑๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐)

[๔๐๒]

มาตรา ๙๑/๑๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐)

[๔๐๓]

มาตรา ๙๑/๑๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐)

[๔๐๔]

มาตรา ๙๑/๑๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐)

[๔๐๕]

มาตรา ๙๑/๑๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐)

[๔๐๖]

มาตรา ๙๑/๒๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐)

[๔๐๗]

มาตรา ๙๑/๒๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐)

[๔๐๘]

มาตรา ๑๐๓ นิยามคําวํา “แสตมป์” แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔
[๔๐๙]
มาตรา ๑๐๓ นิยามคําวํา “ขีดฆํา” แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓
[๔๑๐]
มาตรา ๑๐๓ นิยามคําวํา “ปิดแสตมป์บริบูรณ์” แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
[๔๑๑]
มาตรา ๑๐๓ นิยามคําวํา “นายตรวจ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๒
[๔๑๒]
มาตรา ๑๐๕ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๔๑๓]
มาตรา ๑๐๕ ทวิ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๗
พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา
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[๔๑๔]

มาตรา ๑๐๕ ทวิ วรรคหนึ่ง แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑
[๔๑๕]
มาตรา ๑๐๕ ทวิ วรรคสาม (๑) แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๔๑๖]
มาตรา ๑๐๕ ตรี แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๔๑๗]
มาตรา ๑๐๕ จัตวา แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๔๑๘]
มาตรา ๑๐๖ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
[๔๑๙]
มาตรา ๑๑๓ อนุมาตรา ๑. แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๘๙
[๔๒๐]
มาตรา ๑๑๔ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
[๔๒๑]
มาตรา ๑๑๔ วรรคท๎าย ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
[๔๒๒]
มาตรา ๑๑๕ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
[๔๒๓]
มาตรา ๑๑๖ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
[๔๒๔]
มาตรา ๑๑๗ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
[๔๒๕]
มาตรา ๑๒๑ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๑๙) พ.ศ. ๒๕๐๘
[๔๒๖]
มาตรา ๑๒๓ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
[๔๒๗]
มาตรา ๑๒๓ ทวิ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
[๔๒๘]
มาตรา ๑๒๓ ตรี เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๒๑
[๔๒๙]
มาตรา ๑๒๔ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
[๔๓๐]
มาตรา ๑๒๕ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
[๔๓๑]
มาตรา ๑๒๖ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
[๔๓๒]
มาตรา ๑๒๗ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา
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[๔๓๓]

มาตรา ๑๒๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖)

[๔๓๔]

มาตรา ๑๒๘ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่

[๔๓๕]

มาตรา ๑๒๙ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่

[๔๓๖]

บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๑. แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๔๓๗]
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๒. แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๔๓๘]
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๓. แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๔๓๙]
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๔. แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๔๔๐]
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๕. แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙
[๔๔๑]
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๖. แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๔๔๒]
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๗. แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
[๔๔๓]
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๘. แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
[๔๔๔]
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๙. แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
[๔๔๕]
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๑๐. แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
[๔๔๖]
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๑๑. แก๎ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๒
[๔๔๗]
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๑๑. (๑) แก๎ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
[๔๔๘]
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๑๒. แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
[๔๔๙]
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๑๓. แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
[๔๕๐]
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๑๔. แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
[๔๕๑]
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๑๕. แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา
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[๔๕๒]

บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๑๖. แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕
ใบกํากับสินค๎าเพื่อให๎เรือสํงมอบสินค๎าให๎แกํผู๎รับของไมํมีลักษณะเป็นใบรับของ อีกทั้งไมํใชํใบ
รับของที่ออกเป็นสํารับ จึงไมํต๎องปิดอากรแสตมป์ (เรื่องเสร็จที่ ๓๓๖/๒๕๑๑)
[๔๕๓]
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๑๗. แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
[๔๕๔]
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๑๘. แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๔๕๕]
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๑๙. แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๔๕๖]
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๒๐. แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๔๕๗]
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๒๑. แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
[๔๕๘]
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๒๒. แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๔๕๙]
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๒๓. แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
[๔๖๐]
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๒๔. แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
[๔๖๑]
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๒๕. แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
[๔๖๒]
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๒๖. แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
[๔๖๓]
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๒๗. แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
[๔๖๔]
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๒๘. แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕
[๔๖๕]
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๒๘. “ยกเว๎นไมํต๎องเสีย
อากร” แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
[๔๖๖]
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๒๙. ยกเลิกโดยพระราช
กําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙
[๔๖๗]
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท๎ายหมวด ๖ ลักษณะแหํงตราสาร ๓๐. ยกเลิกโดยพระราช
กําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙
[๔๖๘]
หมวด ๗ ลักษณะ ๒ อากรมหรสพ มาตรา ๑๓๐ ถึง มาตรา ๑๔๓ และบัญชีอัตราอากร
มหรสพ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗
[๔๖๙]
ลักษณะ ๓ ภาษีบํารุงท๎องที่ มาตรา ๑๔๔ ถึง มาตรา ๑๖๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ
ภาษีบํารุงท๎องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา
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[๔๗๐]

หมวด ๗ ลักษณะ ๔ เงินชํวยการประถมศึกษา มาตรา ๑๖๗ ถึง มาตรา ๑๗๙ ยกเลิก
โดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔
[๔๗๑]
หมวด ๗ ลักษณะ ๔ ภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ มาตรา ๑๖๕ ถึง มาตรา ๑๙๙ ทวิ ยกเลิก
โดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔
[๔๗๒]
หมวด ๗ ลักษณะ ๕ ภาษีการซื้อข๎าว มาตรา ๑๘๐ ถึง มาตรา ๒๑๒ ยกเลิกโดย
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
[๔๗๓]
หมวด ๗ ลักษณะ ๖ ภาษีการซื้อน้ําตาล มาตรา ๒๑๓ ถึง มาตรา ๒๔๗ ยกเลิกโดย
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
[๔๗๔]
หมวด ๗ ลักษณะ ๗ ภาษีโรงแรมภัตตาคาร มาตรา ๒๔๘ ถึง มาตรา ๒๖๒ ยกเลิกโดย
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
[๔๗๕]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๕๖/-/หน๎า ๑๔๔๖/๖ พฤศจิกายน ๒๔๘๒
[๔๗๖]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๕๘/-/หน๎า ๔/๑ มกราคม ๒๔๘๔
[๔๗๗]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๕๙/ตอนที่ ๖/หน๎า ๒๕๒/๒๗ มกราคม ๒๔๘๕
[๔๗๘]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๕๙/ตอนที่ ๖๖/หน๎า ๑๘๑๓/๑๓ ตุลาคม ๒๔๘๕
[๔๗๙]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๖๓/ตอนที่ ๘๓/หน๎า ๗๔๔/๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๙
[๔๘๐]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๖๔/ตอนที่ ๓๖/หน๎า ๕๑๘/๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๐
[๔๘๑]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๖๔/ตอนที่ ๔๕/หน๎า ๖๓๕/๒๓ กันยายน ๒๔๙๐
[๔๘๒]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๖๘/ตอนที่ ๒๖/หน๎า ๕๖๗/๒๔ เมษายน ๒๔๙๔
[๔๘๓]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๖๙/ตอนที่ ๑๖/หน๎า ๓๔๙/๑๑ มีนาคม ๒๔๙๕
[๔๘๔]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๗๐/ตอนที่ ๑๒/ฉบับพิเศษ หน๎า ๑/๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖
[๔๘๕]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๗๑/ตอนที่ ๑๓/๒๒๗/๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗
[๔๘๖]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๗๑/ตอนที่ ๖๔/หน๎า ๑๔๔๗/๑๒ ตุลาคม ๒๔๙๗
[๔๘๗]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๗๕/ตอนที่ ๒๗/ฉบับพิเศษ หน๎า ๑/๙ เมษายน ๒๕๐๑
[๔๘๘]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๗๕/ตอนที่ ๓๑/ฉบับพิเศษ หน๎า ๗/๑๘ เมษายน ๒๕๐๑
[๔๘๙]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๗๕/ตอนที่ ๗๘/หน๎า ๔๙๘/๗ ตุลาคม ๒๕๐๑
[๔๙๐]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๗๕/ตอนที่ ๓๐/ฉบับพิเศษ หน๎า ๑/๑๕ เมษายน ๒๕๐๑
[๔๙๑]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๗๖/ตอนที่ ๕๙/ฉบับพิเศษ หน๎า ๗/๕ มิถุนายน ๒๕๐๒
[๔๙๒]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๗๖/ตอนที่ ๑๐๔/ฉบับพิเศษ หน๎า ๑/๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๒
[๔๙๓]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๗๖/ตอนที่ ๑๒๒/ฉบับพิเศษ หน๎า ๔๔/๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒
[๔๙๔]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๗๘/ตอนที่ ๖๗/ฉบับพิเศษ หน๎า ๑/๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๔
[๔๙๕]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๘๒/ตอนที่ ๑๑๔/ฉบับพิเศษ หน๎า ๓๕/๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๘
[๔๙๖]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๘๗/ตอนที่ ๕๘/ฉบับพิเศษ หน๎า ๒๙/๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๓
[๔๙๗]
ราชกิจจานุเบก เลํม ๘๗/ตอนที่ ๘๐/หน๎า ๕๙๑/๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๓
[๔๙๘]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๘๗/ตอนที่ ๙๓/ฉบับพิเศษ หน๎า ๑๐/๗ ตุลาคม ๒๕๑๓
[๔๙๙]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๘๙/ตอนที่ ๘๙/ฉบับพิเศษ หน๎า ๑/๖ มิถุนายน ๒๕๑๕
[๕๐๐]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๘๙/ตอนที่ ๑๓๘/ฉบับพิเศษ หน๎า ๑/๑๕ กันยายน ๒๕๑๕
[๕๐๑]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๙๐/ตอนที่ ๑๖๒/หน๎า ๖๑๙/๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๖
[๕๐๒]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๙๐/ตอนที่ ๑๖๗/หน๎า ๖๓๕/๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๖
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[๕๐๓]

ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๙๑/ตอนที่ ๒๒๘/ฉบับพิเศษ หน๎า ๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๙๒/ตอนที่ ๓๒/ฉบับพิเศษ หน๎า ๔/๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘
[๕๐๕]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๙๔/ตอนที่ ๑๐๖/ฉบับพิเศษ หน๎า ๑/๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐
[๕๐๖]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๕๘/ตอนที่ ๑๐๖/ฉบับพิเศษ หน๎า ๑๐/๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐
[๕๐๗]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๙๕/ตอนที่ ๗๔/หน๎า ๔๓๘/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๑
[๕๐๘]
ราชกิจานุเบกษา เลํม ๙๕/ตอนที่ ๑๕๕/ฉบับพิเศษ หน๎า ๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๑
[๕๐๙]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๙๖/ตอนที่ ๒๒๐/ฉบับพิเศษ หน๎า ๔/๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๒
[๕๑๐]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๙๗/ตอนที่ ๗๘/ฉบับพิเศษ หน๎า ๑๔/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓
[๕๑๑]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๙๗/ตอนที่ ๑๖๑/ฉบับพิเศษ หน๎า ๕/๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๓
[๕๑๒]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๙๘/ตอนที่ ๕๐/ฉบับพิเศษ หน๎า ๑/๓๑ มีนาคม ๒๕๒๔
[๕๑๓]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๙๙/ตอนที่ ๒๘/ฉบับพิเศษ หน๎า ๕/๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕
[๕๑๔]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๙๙/ตอนที่ ๒๘/ฉบับพิเศษ หน๎า ๒๑/๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕
[๕๑๕]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๙๙/ตอนที่ ๙๑/ฉบับพิเศษ หน๎า ๑/๒ กรกฎาคม ๒๕๒๕
[๕๑๖]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๙๙/ตอนที่ ๑๒๑/ฉบับพิเศษ หน๎า ๑/๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๕
[๕๑๗]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๙๙/ตอนที่ ๑๕๐/ฉบับพิเศษ หน๎า ๗๙/๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๕
[๕๑๘]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๑๐๐/ตอนที่ ๑๘๕/ฉบับพิเศษ หน๎า ๑/๒๘ พฤศจิกายน
[๕๐๔]

๒๕๒๖

[๕๑๙]

ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๑๐๑/ตอนที่ ๑๙๙/ฉบับพิเศษ หน๎า ๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๗
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๑๐๓/ตอนที่ ๑๕/ฉบับพิเศษ หน๎า ๕/๓๑ มกราคม ๒๕๒๙
[๕๒๑]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๑๐๖/ตอนที่ ๘/ฉบับพิเศษ หน๎า ๑/๑๔ มกราคม ๒๕๓๒
[๕๒๒]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๑๐๗/ตอนที่ ๑๖๓/ฉบับพิเศษ หน๎า ๑/๒ กันยายน ๒๕๓๓
[๕๒๓]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๑๐๘/ตอนที่ ๓๗/ฉบับพิเศษ หน๎า ๑๒/๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔
[๕๒๔]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๖๔/ฉบับพิเศษ หน๎า ๑๐/๑๘ กันยายน ๒๕๓๔
[๕๒๕]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๙๓/ฉบับพิเศษ หน๎า ๑/๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
[๕๒๖]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๐๑/ฉบับพิเศษ หน๎า ๑/๒๑ พฤศจิกายน
[๕๒๐]

๒๕๓๔
๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
๒๕๓๔

[๕๒๗]

มาตรา ๒๓ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่

[๕๒๘]

ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๐๕/ฉบับพิเศษ หน๎า ๓๐/๒๕ พฤศจิกายน

[๕๒๙]

ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๒๘/ฉบับพิเศษ หน๎า ๗/๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๔
ราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ ๑๑๔/ตอนที่ ๙ ก/หน๎า ๑/๑ เมษายน ๒๕๔๐
[๕๓๑]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๑๑๔/ตอนที่ ๖๐ ก/หน๎า ๓๒/๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๐
[๕๓๒]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๑๑๕/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน๎า ๑๒/๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑
[๕๓๓]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๑๑๕/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน๎า ๑๔/๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑
[๕๓๔]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๑๑๘/ตอนที่ ๘๕ ก/หน๎า ๑/๒๗ กันยายน ๒๕๔๔
[๕๓๕]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๑๒๒/ตอนที่ ๔ ก/หน๎า ๑๓/๑๓ มกราคม ๒๕๔๘
[๕๓๖]
ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๑๒๖/ตอนที่ ๘๔ ก/หน๎า ๕/๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
[๕๓๐]
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