
พระราชบัญญัติ 
ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร 

พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

                   
  

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐) 
อาทิตย์ทิพอาภา 

พล. อ.เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน 

ตราไว้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรตราประมวลรัษฎากรเพื่อปรับปรุงการรัษฎากรตามหลัก

ความเป็นธรรมแก่สังคม 

  
จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา

ผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร 

พุทธศักราช ๒๔๘๑” 

  
มาตรา ๒[๑]  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๒ เป็นตน้ไป 

  
มาตรา ๓  ให้ใช้ประมวลรัษฎากรตามที่ตราไว้ต่อท้ายพระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 

๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๒ เป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติในลักษณะ ๒ หมวด ๖ ว่าด้วยอากรแสตมป์นั้น ให้
ใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๒ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๔  นับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้ยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติเงินรัชชูปการ พุทธศักราช ๒๔๖๘ 

(๒) พระราชบัญญัติลักษณะเก็บเงินค่านา ร.ศ. ๑๑๙ 

(๓) พระราชบัญญัติลักษณะการเก็บภาษีค่าที่ไร่อ้อย พุทธศักราช ๒๔๖๔ 

(๔) พระราชบัญญัติเปลี่ยนวิธีเก็บภาษียา ร.ศ. ๑๑๙ 
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(๕) ประกาศพระราชทานยกเงินอากรสวนใหญ่ค้างเก่าและเดินส ารวจต้นผลไม้ใหม่ ส าหรับเก็บ
เงินอากรสวนใหญ่ รัตนโกสินทรศก ๑๓๐ 

(๖) พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

(๗) พระราชบัญญัติภาษีการค้า พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

(๘) พระราชบัญญัติภาษีการธนาคารและการประกันภัย พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

(๙) บรรดาพิกัดอัตรา ข้อบังคับ กฎ ประกาศและบทกฎหมายอื่น ซึ่งออกเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมหรือ
ด าเนินการตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น 

และนับตั้งแต่วันใช้บทบัญญัติในลักษณะ ๒ หมวด ๖ แห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยอากรแสตมป์ 
ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติอากรแสตมป์ พุทธศักราช ๒๔๗๕ กับบรรดาพิกัดอัตรา ข้อบังคับ กฎและบทกฎหมายอ่ืน 
ซึ่งออกเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมหรือด าเนินการตามพระราชบัญญัตินั้น 

  
มาตรา ๕  บรรดาพระราชบัญญัติ ประกาศ พิกัดอัตรา ข้อบังคับ กฎและบทกฎหมายที่ให้ยกเลิก

ตามความในมาตรา ๔ วรรคแรกนั้น ยังคงให้ใช้บังคับได้ในการเก็บภาษีอากรจ านวนพุทธศักราชต่าง ๆ ก่อนใช้
ประมวลรัษฎากร 

ส่วนพระราชบัญญัติ พิกัดอัตรา ข้อบังคับ กฎและบทกฎหมายที่ให้ยกเลิกตามความในมาตรา ๔ 
วรรคสุดท้าย ก็ยังคงให้ใช้บังคับได้ในการเก็บอากรที่จะพึงเรียกเก็บได้ก่อนใช้บทบัญญัติในลักษณะ ๒ หมวด ๖ แห่ง
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยอากรแสตมป์ 

  
มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
  
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

ประมวลรัษฎากร 

ลักษณะ ๑ 

ข้อความเบื้องต้น 

                   
  

มาตรา ๑  กฎหมายนี้ให้เรียกว่า “ประมวลรัษฎากร” 

  
มาตรา ๒[๒]  ในประมวลรัษฎากรนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามประมวลรัษฎากรนี้ 
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“อธิบดี”[๓] หมายความว่า อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบหมาย 

“ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วย 

“อ าเภอ” หมายความว่า นายอ าเภอ สมุห์บัญชีอ าเภอ หรือสมุห์บัญชีเขต 

“นายอ าเภอ” หมายความรวมถึงหัวหน้าเขต และปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ
ด้วย 

“ที่ว่าการอ าเภอ” หมายความรวมถึงที่ว่าการเขต และที่ว่าการก่ิงอ าเภอด้วย 

“องค์การของรัฐบาล” หมายความว่า องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การ
ของรัฐบาลและกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และหมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็น
เจ้าของซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วย 

“ประเทศไทย” หรือ “ราชอาณาจักร” หมายความรวมถึงเขตไหล่ทวีปที่เป็นสิทธิของประเทศไทย
ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป และตามความตกลงกับต่างประเทศด้วย 

  
มาตรา ๓[๔]  บรรดารัษฎากรประเภทต่าง ๆ ซึ่งเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรนี้ จะตราพระ

ราชกฤษฎีกาเพ่ือการต่อไปนี้ก็ได้ คือ 

(๑) ลดอัตรา หรือยกเว้นเพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพของท้องที่บางแห่งหรือ
ทั่วไป 

(๒) ยกเว้นแก่บุคคลหรือองค์การระหว่างประเทศตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การ
สหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญา หรือตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันกับนานา
ประเทศ 

(๓) ยกเว้นแก่รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล องค์การศาสนา หรือองค์การกุศล
สาธารณะ 

การลดหรือยกเว้นตาม (๑) (๒) และ (๓) นั้น จะตราพระราชกฤษฎีกายกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงก็ได้ 
  
มาตรา ๓ ทวิ[๕]  ถ้าเจ้าพนักงานดังต่อไปนี้เห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรต้องได้รับโทษจ าคุกหรือไม่ควร

ถูกฟ้องร้อง ให้มีอ านาจเปรียบเทียบโดยก าหนดค่าปรับแต่สถานเดียวในความผิดต่อไปนี้ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 
๑๓ คือ 

(๑) ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษปรับ หรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้ง
จ าซึ่งโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครให้เป็นอ านาจของอธิบดี ถ้าเกิดข้ึนในจังหวัดอ่ืนให้
เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 

(๒) ความผิดที่มีโทษปรับหรือโทษจ าคุกเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจ าซึ่งโทษ
จ าคุกเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปีให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยอธิบดี อธิบดีกรมการปกครอง 
และอธิบดีกรมต ารวจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ถ้าผู้ต้องหาใช้ค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบก าหนดแล้ว ให้
ถือว่าเป็นอันคุ้มผู้ต้องหามิให้ถูกฟ้องร้องต่อไปในกรณีแห่งความผิดนั้น 
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ถ้าผู้มีอ านาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งเห็นว่าไม่ควรใช้อ านาจเปรียบเทียบ หรือเมื่อเปรียบเทียบ
แล้วผู้ต้องหาไม่ยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือยอมแล้วแต่ไม่ช าระค่าปรับภายในระยะเวลาที่ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ
ก าหนดให้ด าเนินการฟ้องร้องต่อไป และในกรณีนี้ห้ามมิให้ด าเนินการเปรียบเทียบตามกฎหมายอื่นอีก 

  
มาตรา ๓ ตรี[๖]  บุคคลใดจะต้องเสียเงินเพ่ิมภาษีอากรตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรนี้ และ

บุคคลนั้นยินยอมและช าระเงินเพ่ิมภาษีอากรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้ถือว่าเป็นอันคุ้มบุคคล
นั้นมิให้ต้องรับผิดเสียเงินเพ่ิมภาษีอากร 

  
มาตรา ๓ จัตวา[๗]  ในกรณีที่บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรก าหนดให้บุคคลไปเสียภาษีอากร ณ 

ที่ว่าการอ าเภอ รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้ไปเสีย ณ ส านักงานแห่งอ่ืนก็ได้ ในกรณีเช่นว่า
นี้การเสียภาษีอากรนั้น ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งหัวหน้าส านักงานแห่งนั้นได้ลงลายมือ
ชื่อรับเงินแล้ว 

  
มาตรา ๓ เบญจ[๘]  เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ให้อธิบดีมีอ านาจเข้า

ไปหรือออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานสรรพากรเข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะใดเพ่ือท าการตรวจค้น ยึด 
หรืออายัดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับภาษีอากรที่จะต้องเสียได้ทั่ว
ราชอาณาจักร 

ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือสรรพากรเขตมีอ านาจ
เช่นเดียวกับอธิบดีตามวรรคหนึ่ง ส าหรับในเขตท้องที่จังหวัดหรือเขตนั้น 

การท าการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองต้องท าในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก 
หรือในระหว่างเวลาท าการของผู้ประกอบกิจการนั้น 

  
มาตรา ๓ ฉ[๙]  บรรดาบัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งเก่ียวกับหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับ

ภาษีอากรที่จะต้องเสีย ถ้าท าเป็นภาษาต่างประเทศเจ้าพนักงานประเมินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้บุคคลใดที่
มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการแปลเป็นภาษาไทยให้เสร็จภายในเวลาที่สมควรก็ได้ 

  
มาตรา ๓ สัตต[๑๐]  เพ่ือประโยชน์แห่งการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร การตรวจสอบ

และรับรองบัญชีจะกระท าได้ก็แต่โดยบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 
บุคคลที่จะขอใบอนุญาตจากอธิบดีตามความในวรรคก่อน ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตาม

ระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
บุคคลใดได้รับใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว ถ้าฝ่าฝืนระเบียบที่อธิบดีก าหนด อธิบดีอาจพิจารณาสั่ง

ถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 
บทบัญญัติแห่งมาตรานี้จะใช้บังคับในเขตจังหวัดใด ให้อธิบดีประกาศโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
การประกาศ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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มาตรา ๓ อัฏฐ[๑๑]  ก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการหรือแจ้งรายการต่าง ๆ ก็ดี ก าหนดเวลา
การอุทธรณ์ก็ดี หรือก าหนดเวลาการเสียภาษีอากรตามที่ก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากรนี้ก็ดี ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามก าหนดเวลาดังกล่าวมิได้อยู่ในประเทศไทย หรือมีเหตุจ าเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามก าหนดเวลาได้ เมื่อ
อธิบดีพิจารณาเห็นเป็นการสมควรจะให้ขยายหรือให้เลื่อนก าหนดเวลาออกไปอีกตามความจ าเป็นแก่กรณีก็ได้ 

ก าหนดเวลาต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากรนี้ เมื่อรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควร จะขยาย
หรือเลื่อนก าหนดเวลานั้นออกไปอีกตามความจ าเป็นแก่กรณีก็ได้ 

  
มาตรา ๓ นว[๑๒]  ผู้ใดรู้อยู่แล้วไม่อ านวยความสะดวกหรือขัดขวางเจ้าพนักงานผู้กระท าการตาม

หน้าที่ตามความในมาตรา ๓ เบญจ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 
หรือทั้งปรับทั้งจ า 

  
มาตรา ๓ ทศ[๑๓]  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งเจ้าพนักงานประเมิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความ

ในมาตรา ๓ ฉ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

  
มาตรา ๓ เอกาทศ[๑๔]  เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร อธิบดีมี

อ านาจก าหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร และผู้มีหน้าที่จ่ายเงินได้มีและใช้เลขประจ าตัวในการปฏิบัติการตาม
ประมวลรัษฎากรได้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีก าหนด  ทั้งนี้ โดยอนุมัติรัฐมนตรี 

การก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๓ ทวาทศ[๑๕]  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามความในมาตรา ๓ เอกา

ทศ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

  
มาตรา ๓ เตรส[๑๖]  ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี ให้อธิบดีมีอ านาจออกค าสั่งให้

ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ ซึ่งไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายตามลักษณะ ๒ หักภาษี ณ ที่จ่ายตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง ในการนี้ให้น ามาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา 
๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๓ จตุทศ[๑๗]  ในกรณีที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ให้ผู้มี

หน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย หักภาษี ณ ที่จ่ายและน าส่งก่อนไม่ว่าการจ่ายเงินนั้นจะเกิดขึ้นจากค าสั่งหรือค าบังคับของ
ศาลหรือตามกฎหมายหรือเหตุอื่นใดก็ตาม 

  
มาตรา ๓ ปัณรส[๑๘]  เพ่ือประโยชน์ในการน าส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๒ การน าส่ง

ภาษีเงินได้ตามมาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๐ ทวิ และการน าส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๓/๕ และมาตรา ๘๓/๖ 
ผู้มีหน้าที่น าส่งภาษีอาจเลือกวิธีน าส่งเงินภาษีให้แก่กรมสรรพากรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่
ก าหนดในกฎกระทรวงแทนวิธีน าส่งตามท่ีบัญญัติในมาตราที่เก่ียวข้องก็ได้ 
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กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะก าหนดระยะเวลาน าส่งเงินภาษีเกินกว่าที่บัญญัติในมาตราที่
เกี่ยวข้องแต่ละกรณีไม่ได้ 
  

มาตรา ๓ โสฬส[๑๙]  การยื่นรายการหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีอากรและการจัดท าเอกสารอ่ืนใด
ตามท่ีบัญญัติในประมวลรัษฎากร จะกระท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
อธิบดีก าหนด ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  

มาตรา ๓ สัตตรส[๒๐]  เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ให้บุคคล
ดังต่อไปนี้เป็นผู้มีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะในปีที่ล่วงมาเฉพาะที่อยู่ในความ
ครอบครองต่อกรมสรรพากรภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 

(๑) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

(๒) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

(๓) ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการช าระเงิน 

ธุรกรรมลักษณะเฉพาะตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ธุรกรรมที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดในปีที่
ล่วงมา ดังต่อไปนี้ 

(๑) ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่สามพันครั้งขึ้นไป 

(๒) ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่สี่ร้อยครั้งและมียอดรวมของธุรกรรมฝากหรือรับ
โอนเงินรวมกันตั้งแต่สองล้านบาทข้ึนไป 

รายการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะที่ต้องรายงานตามวรรคหนึ่ง และวิธีการ
รายงาน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

จ านวนครั้งหรือยอดรวมของธุรกรรมฝากหรือรับโอนเงินตามวรรคสอง ให้ก าหนดเพ่ิมข้ึนได้ตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้อธิบดีมีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับตามมาตรานี้และให้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ไม่เกินสิบ
ปีนับแต่วันที่กรมสรรพากรได้รับข้อมูล 

  
มาตรา ๓ อัฏฐารส[๒๑]  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓ 

สัตตรส ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้ผู้มีหน้าที่รายงานปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีอ านาจพิจารณามี
ค าสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่
หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

  
มาตรา ๔[๒๒]  ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลังรักษาการตามประมวลรัษฎากรนี้ และให้มี

อ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานอ่ืนโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษากับออกกฎกระทรวง 

(๑) ให้ใช้หรือให้ยกเลิกแสตมป์โดยก าหนดให้น ามาแลกเปลี่ยนกับแสตมป์ที่ใช้ได้ภายในเวลาและ
เงื่อนไขท่ีก าหนด แต่ต้องให้เวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวัน 
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(๒) ก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรนี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  
มาตรา ๔ ทวิ[๒๓]  คนต่างด้าวผู้ใดจะเดินทางออกจากประเทศไทยต้องเสียภาษีอากรที่ค้างช าระ 

และหรือที่จะต้องช าระแม้จะยังไม่ถึงก าหนดช าระ หรือจัดหาประกันเงินภาษีอากรให้เสร็จสิ้นตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลรัษฎากรนี้ก่อนออกเดินทาง 

  
มาตรา ๔ ตรี[๒๔]  ให้คนต่างด้าวซึ่งจะเดินทางออกจากประเทศไทยยื่นค าร้องตามแบบที่อธิบดี

ก าหนด เพ่ือขอรับใบผ่านภาษีอากรภายในก าหนดเวลาไม่เกินสิบห้าวันก่อนออกเดินทาง ไม่ว่ามีเงินภาษีอากรที่ต้อง
ช าระหรือไม่ 

การยื่นค าร้องตามความในวรรคก่อน ถ้าผู้ยื่นค าร้องมีภูมิล าเนาหรือพักอยู่ในเขตจังหวัดพระนคร
หรือจังหวัดธนบุรี ให้ยื่นต่ออธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ถ้ามีภูมิล าเนาหรือพักอยู่ในเขตจังหวัดอ่ืนให้ยื่นต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดนั้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

คนต่างด้าวผู้ใดไม่ยื่นค าร้องขอรับใบผ่านภาษีอากรตามความในวรรคก่อนหรือยื่นค าร้อง
แล้วแต่ยังไม่ได้รับใบผ่านภาษีอากร เดินทางออกจากประเทศไทยหรือพยายามเดินทางออกจากประเทศไทย 
นอกจากจะมีความผิดตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรนี้ ให้คนต่างด้าวผู้นั้นเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๒๐ ของเงิน
ภาษีอากรที่จะต้องเสียทั้งสิ้นอีกด้วย เงินเพ่ิมตามมาตรานี้ให้ถือเป็นค่าภาษีอากร 

  
มาตรา ๔ จัตวา[๒๕]  บทบัญญัติมาตรา ๔ ทวิ และมาตรา ๔ ตรี ไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวผู้เดิน

ทางผ่านประเทศไทย หรือเข้ามา และอยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะรวมกันไม่เกินเก้าสิบวนั
ในปีภาษีใด โดยไม่มีเงินได้พึงประเมิน หรือคนต่างด้าวที่อธิบดีประกาศก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

  
มาตรา ๔ เบญจ[๒๖]  ให้ผู้รับค าร้องตามมาตรา ๔ ตรี ตรวจสอบว่า ผู้ยื่นค าร้องมีภาษีอากรที่จะต้อง

เสียตามมาตรา ๔ ทวิ หรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ออกใบผ่านภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีก าหนดให้แก่ผู้ยื่นค าร้อง 

ถ้าในการตรวจสอบตามความในวรรคก่อนปรากฏว่า ผู้ยื่นค าร้องมีเงินภาษีอากรที่ต้องเสียตาม
มาตรา ๔ ทวิ และผู้ยื่นค าร้องได้น าเงินภาษีอากรมาช าระครบถ้วนแล้วก็ดี หรือไม่อาจช าระได้ทั้งหมดหรือได้ช าระ
แต่บางส่วน และผู้ยื่นค าร้องได้จัดหาผู้ค้ าประกันหรือหลักประกันที่อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเห็นสมควรมาเป็นประกันเงินค่าภาษีอากรนั้นแล้วก็ดี ให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายออกใบผ่านภาษีอากรให้ 

  
มาตรา ๔ ฉ[๒๗]  ในกรณีที่ผู้รับค าร้องตามมาตรา ๔ ตรี พิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นค าร้องมีเหตุผล

สมควรจะต้องเดินทางออกจากประเทศไทยเป็นการรีบด่วนและชั่วคราว และผู้ยื่นค าร้องมีหลักประกันหรือ
หลักทรัพย์อยู่ในประเทศไทยพอคุ้มค่าภาษีอากรที่ค้างหรือที่จะต้องช าระ ให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายออกใบผ่านภาษีอากรให้ 
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มาตรา ๔ สัตต[๒๘]  ภายใต้บังคับมาตรา ๔ อัฏฐ ใบผ่านภาษีอากรให้มีอายุใช้ได้สิบห้าวันนับแต่
วันออก ถ้ามีการขอต่ออายุใบผ่านภาษีอากรก่อนสิ้นอายุ อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะ
ต่ออายุให้อีกสิบห้าวันก็ได้ 

  
มาตรา ๔ อัฏฐ[๒๙]  คนต่างด้าวซึ่งมีความจ าเป็นต้องเดินทางเข้าออกประเทศไทยเป็นปกติธุระ

เกี่ยวกับการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ จะยื่นค าร้องต่ออธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
แล้วแต่กรณี ขอให้ออกใบผ่านภาษีอากรให้ใช้เป็นประจ าก็ได้ ถ้าผู้รับค าร้องพิจารณาเห็นว่าคนต่างด้าวผู้นั้นมีความ
จ าเป็นดังที่ร้องขอ และมีหลักประกันหรือหลักทรัพย์อยู่ในประเทศไทยพอคุ้มค่าภาษีอากรที่ค้างหรือที่จะต้องช าระ
แล้ว จะออกใบผ่านภาษีอากรให้ตามแบบที่อธิบดีก าหนดก็ได้ ใบผ่านภาษีอากรเช่นว่านี้ให้มีก าหนดเวลาใช้ได้ตามท่ี
ระบุในใบผ่านภาษีอากรนั้น แต่ต้องไม่เกินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันออก 

  
มาตรา ๔ นว[๓๐]  คนต่างด้าวผู้ใดเดินทางออกจากประเทศไทยโดยไม่มีใบผ่านภาษีอากร ซึ่งต้องมี

ตามความในประมวลรัษฎากรนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้ง
จ า 

คนต่างด้าวผู้ใดพยายามกระท าการเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

  
มาตรา ๔ ทศ[๓๑]  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายสั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรใน

อัตราร้อยละ ๑ ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีอากรที่ได้รับคืนโดยไม่คิดทบต้น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 

ดอกเบี้ยที่ให้ตามวรรคหนึ่งมิให้เกินกว่าจ านวนเงินภาษีอากรที่ได้รับคืน และให้จ่ายจากเงินภาษี
อากรที่จัดเก็บได้ตามประมวลรัษฎากรนี้ 

  
ลักษณะ ๒ 

ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร 

                   
  

หมวด ๑ 

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

                   
  

มาตรา ๕  ภาษีอากรซึ่งบัญญัติไว้ในลักษณะนี้ ให้อยู่ในอ านาจหน้าที่และการควบคุมของ
กรมสรรพากร 

  
มาตรา ๖  ในกรณีทั้งปวงซึ่งคณะบุคคลเป็นผู้มีหน้าที่และคณะนั้นมิใช่นิติบุคคล ให้

ผู้อ านวยการหรือผู้จัดการคณะนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ 

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftn28
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftn29
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftn30
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftn31


  
มาตรา ๗  บรรดารายการ รายงาน หรือเอกสารอ่ืน ซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเป็นนิติ

บุคคลต้องท ายื่นนั้น ให้กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการเป็นผู้ลงลายมือชื่อ 

  
มาตรา ๘[๓๒]  หมายเรียก หนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากร หรือหนังสืออ่ืนซึ่งมีถึงบุคคลใดตาม

ลักษณะนี้ ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้เจ้าพนักงานสรรพากรน าไปส่ง ณ ภูมิล าเนา หรือถิ่นที่
อยู่ หรือส านักงานของบุคคลนั้นในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  หรือในเวลาท าการของบุคคลนั้น ถ้า
ไม่พบผู้รับ ณ ภูมิล าเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือส านักงานของผู้รับ จะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและอยู่หรือ
ท างานในบ้านหรือส านักงานที่ปรากฏว่าเป็นของผู้รับนั้นก็ได้ 

กรณีไม่สามารถส่งตามวิธีในวรรคหนึ่งได้ หรือบุคคลนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ใช้วิธีปิด
หมาย หนังสือแจ้งหรือหนังสืออ่ืน แล้วแต่กรณี ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ ที่อยู่ หรือส านักงานของบุคคลนั้น หรือบ้านที่
บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรครั้งสุดท้าย หรือโฆษณาข้อความย่อใน
หนังสือพิมพ์ที่จ าหน่ายเป็นปกติในท้องที่นั้นก็ได้ 

เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าเป็นอันได้รับแล้ว 

  
มาตรา ๙[๓๓]  เว้นแต่จะมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ถ้าจ าเป็นต้องค านวณเงินตราต่างประเทศเป็น

เงินตราไทยเพ่ือปฏิบัติการตามลักษณะนี้ ให้คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกระทรวงการคลังประกาศเป็นคราว ๆ 

  
มาตรา ๙ ทวิ[๓๔]  เว้นแต่จะมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ถ้าจะต้องตีราคาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น

ใดเป็นเงิน ให้ถือราคาหรือค่าอันพึงมีในวันที่ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น 

  
มาตรา ๑๐  เจ้าพนักงานผู้ใดโดยหน้าที่ราชการตามลักษณะนี้ ได้รู้เรื่องกิจการของผู้เสียภาษี

อากร หรือของผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้น าออกแจ้งแก่ผู้ใด หรือยังให้ทราบกันไปโดยวิธีใด เว้นแต่จะมีอ านาจที่จะท า
ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

  
มาตรา ๑๐ ทวิ[๓๕]  เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร อธิบดีมีอ านาจเปิดเผยรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 
(๑)[๓๖] ชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ฐานภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือจ านวน

ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถูกประเมินเพ่ิมเติมของผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้น 

(๒) ชื่อผู้เสียภาษีอากรและจ านวนภาษีอากรที่เสีย 

(๓) ชื่อผู้สอบบัญชี และพฤติการณ์ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีตาม
มาตรา ๓ สัตต 

ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
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มาตรา ๑๑  เว้นแต่จะมีบทบัญญัติหรืออธิบดีจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน ให้น าเงินภาษีอากรไปเสีย ณ 
ที่ว่าการอ าเภอ และการเสียภาษีอากรนั้นให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งนายอ าเภอได้ลง
ลายมือชื่อรับเงินแล้ว 

  
มาตรา ๑๑ ทวิ[๓๗]  ถ้าผู้เสียภาษีอากรต้องการขอใบแทนใบเสร็จที่เจ้าพนักงานได้ออกให้ไปแล้ว 

ให้ขอรับได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอโดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ ๕๐ สตางค ์

  
มาตรา ๑๒[๓๘]  ภาษีอากรซึ่งต้องเสียหรือน าส่งตามลักษณะนี้เมื่อถึงก าหนดช าระแล้ว ถ้ามิได้เสีย

หรือน าส่ง ให้ถือเป็นภาษีอากรค้าง 

เพ่ือให้ได้รับช าระภาษีอากรค้าง ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรหรือน าส่งภาษีอากรได้ทั่วราชอาณาจักร โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง 
อ านาจดังกล่าวอธิบดีจะมอบให้รองอธิบดีหรือสรรพากรเขตก็ได้ 

ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอมีอ านาจ
เช่นเดียวกับอธิบดีตามวรรคสองภายในเขตท้องที่จังหวัดหรืออ าเภอนั้น แต่ส าหรับนายอ าเภอนั้น จะใช้อ านาจสั่งขาย
ทอดตลาดได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

วิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดย
อนุโลม ส่วนวิธีการอายัดให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าว ให้หักค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการยึดและขาย
ทอดตลาด และเงินภาษีอากรค้าง ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน 

ผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรตามวรรคสอง ให้หมายความรวมถึงผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความ
รับผิดในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลด้วย[๓๙] 

  
มาตรา ๑๒ ทวิ[๔๐]  เมื่อได้มีค าสั่งยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๒ แล้ว ห้ามผู้ใดท าลาย ย้ายไปเสีย 

ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอ่ืนซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าว 

  
มาตรา ๑๒ ตรี[๔๑]  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามมาตรา ๑๒ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๑๒ 

หรือสรรพากรจังหวัดมีอ านาจ 

(๑) ออกหมายเรียกผู้ต้องรับผิดช าระภาษีอากรค้าง และบุคคลใด ๆ ที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเป็น
ประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีอากรค้างมาให้ถ้อยค า 

(๒) สั่งบุคคลดังกล่าวใน (๑) ให้น าบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นอันจ าเป็นแก่การจัดเก็บภาษี
อากรค้างมาตรวจสอบ 

(๓) ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานสรรพากรท าการตรวจค้นหรือยึดบัญชี เอกสาร หรือ
หลักฐานอื่นของบุคคลดังกล่าวใน (๑) 

การด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันได้รับหมายเรียก
หรือค าสั่ง การออกค าสั่งและท าการตาม (๓) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 
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มาตรา ๑๓[๔๒]  เจ้าพนักงานผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่

เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
หมวด ๑ ทวิ 

คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร[๔๓] 

                   
  

มาตรา ๑๓ ทวิ[๔๔]  ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็น
ประธานกรรมการ อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพสามิต ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้ทรงคุณวุฒิอีกจ านวนสามคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลังเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มาตรา ๑๓ ตรี[๔๕]  ให้กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา ๑๓ ทว ิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราว

ละสามปี กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกได้ 
  
มาตรา ๑๓ จัตวา[๔๖]  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๓ ตรี กรรมการซึ่ง

รัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีให้ออก 

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 

(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทน 

กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรคสอง อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน 

  
มาตรา ๑๓ เบญจ[๔๗]  การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรต้องมีกรรมการมาประชุมไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมดจึงเป็นองค์ประชุม 

ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม 

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
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มาตรา ๑๓ ฉ[๔๘]  ให้กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

  
มาตรา ๑๓ สัตต[๔๙]  คณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ ทวิ มีอ านาจ 

(๑) ก าหนดขอบเขตในการใช้อ านาจของเจ้าพนักงานประเมินและพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการตรวจสอบและประเมินภาษีอากร 

(๓) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับภาษีอากรที่กรมสรรพากรขอความเห็น 

(๔) ให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะแก่รัฐมนตรีในการจัดเก็บภาษีอากร 

การก าหนดตาม (๑) และ (๒) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ให้เจ้าพนักงานประเมินและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรตาม (๓) ให้เป็นที่สุด และในกรณีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงค าวินิจฉัยในภายหลัง ค าวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงนั้นมิให้มีผลใช้บังคับย้อนหลัง เว้นในกรณีท่ีมีค าพิพากษา
อันถึงที่สุดมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงค าวินิจฉัย ก็ให้เจ้าพนักงานประเมินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ
ด าเนินการตามค าพิพากษาในส่วนที่เป็นโทษย้อนหลังได้เฉพาะบุคคลซึ่ง เป็นคู่ความในคดีนั้น 

  
มาตรา ๑๓ อัฏฐ[๕๐]  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดที่ต้องวินิจฉัยตาม

มาตรา ๑๓ สัตต (๓) จะเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้นมิได้ 
  

หมวด ๒ 

วิธีการเก่ียวแก่ภาษีอากรประเมิน 

                   
  

มาตรา ๑๔  ภาษีอากรประเมิน คือที่มีระบุไว้ในหมวดนั้น ๆ ว่าเป็นภาษีอากรประเมิน 

  
มาตรา ๑๕[๕๑]  เว้นแต่จะมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนในหมวดต่าง ๆ แห่งลักษณะนี้  ให้ใช้

บทบัญญัติในหมวดนี้บังคับแก่การภาษีอากรประเมินทุกประเภท 

  
มาตรา ๑๖[๕๒]  “เจ้าพนักงานประเมิน” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

  
ส่วน ๑ 

การยื่นรายการและการเสียภาษีอากร 

                   
  

มาตรา ๑๗  การยื่นรายการ ให้ยื่นภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในหมวดว่าด้วยภาษีอากรต่าง ๆ และ
ตามแบบแสดงรายการที่อธิบดีก าหนด 
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ถ้าอธิบดีต้องการรายงานประจ าปี หรือบัญชีงบดุล หรือบัญชีอ่ืน ๆ  ประกอบแบบแสดงรายการใด 
ก็ให้สั่งเรียกได้ กับให้อธิบดีมีอ านาจสั่งผู้ต้องเสียภาษีอากรให้มีสมุดบัญชีพิเศษ และให้กรอกข้อความที่ต้องการ
ลงในสมุดบัญชีนั้นได้ เพ่ือสะดวกแก่การค านวณเงินภาษีอากรที่ต้องเสียตามลักษณะนี้ เมื่ออธิบดีมีค าสั่งตามท่ีว่ามา
นี้ ผู้ยื่นรายการหรือผู้ต้องเสียภาษีอากรต้องปฏิบัติตาม 

เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร 

(๑) ให้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งบุคคลเป็นการทั่วไปให้มีบัญชีพิเศษ และให้กรอก
ข้อความที่ต้องการลงในบัญชีนั้น ค าสั่งเช่นว่านี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ให้อธิบดีมีอ านาจก าหนดให้ผู้ยื่นรายการหรือผู้ต้องเสียภาษีอากรจัดท าบัญชีงบดุล หรือบัญชี
อ่ืน ๆ แสดงรายการหรือแจ้งข้อความใด ๆ และยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินพร้อมกับการยื่นรายการตามแบบแสดง
รายการที่อธิบดีก าหนด[๕๓] 

  
มาตรา ๑๘  รายการที่ยื่นเพื่อเสียภาษีอากรนั้น ให้อ าเภอหรือเจ้าพนักงานประเมินเป็นผู้ประเมิน

ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวดภาษีอากรนั้น ๆ และเม่ือได้ประเมินแล้ว ให้แจ้งจ านวนภาษีอากรที่ประเมินไปยังผู้ต้องเสีย
ภาษีอากร ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ต้องเสียภาษีอากรถึงแก่ความตายเสียก่อนได้รับแจ้งจ านวนภาษีอากรที่ประเมิน ให้
อ าเภอหรือเจ้าพนักงานประเมินแจ้งจ านวนภาษีอากรที่ประเมินไปยังผู้จัดการมรดกหรือไปยังทายาทหรือผู้อ่ืนที่
ครอบครองทรัพย์มรดก แล้วแต่กรณี[๕๔] 

ถ้าเม่ือประเมินแล้วไม่ต้องเรียกเก็บหรือเรียกคืนภาษีอากร การแจ้งจ านวนภาษีอากรเป็นอันงดไม่
ต้องกระท า แต่อ าเภอหรือเจ้าพนักงานประเมินยังคงด าเนินการตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ได้[๕๕] 

การประเมินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้น ามาตรา ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม[๕๖] 

  
มาตรา ๑๘ ทวิ[๕๗]  ในกรณีจ าเป็นเพ่ือรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร เจ้าพนักงาน

ประเมินมีอ านาจที่จะประเมินเรียกเก็บภาษีจากผู้ต้องเสียภาษีก่อนถึงก าหนดเวลายื่นรายการได้ เมื่อได้ประเมิน
แล้วให้แจ้งจ านวนภาษีท่ีต้องเสียไปยังผู้ต้องเสียภาษีและให้ผู้ต้องเสียภาษีช าระภาษีภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับ
แจ้งการประเมิน ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้ 

ภาษีที่ประเมินเรียกเก็บตามความในวรรคก่อนให้ถือเป็นเครดิตของผู้ต้องเสียภาษีในการ
ค านวณภาษี 

ในการใช้อ านาจตามความในมาตรานี้เจ้าพนักงานประเมินจะสั่งให้ยื่นรายการตามแบบที่อธิบดี
ก าหนดด้วยก็ได้ 

  
มาตรา ๑๘ ตรี[๕๘]  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๘ ทวิ ในกรณีเจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินให้เสีย

ภาษี บุคคลผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องช าระภาษีนั้นพร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน 
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มาตรา ๑๙[๕๙]  เว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน กรณีที่เจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควร
เชื่อว่า ผู้ใดแสดงรายการตามแบบที่ยื่นไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจ
ออกหมายเรียกผู้ยื่นรายการนั้นมาไต่สวน และออกหมายเรียกพยานกับสั่งให้ผู้ยื่นรายการหรือพยานนั้นน าบัญชี 
เอกสาร หรือหลักฐานอื่นอันควรแก่เรื่องมาแสดงได้ แต่ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันส่ง
หมาย  ทั้งนี้ การออกหมายเรียกดังกล่าวจะต้องกระท าภายในเวลาสองปี นับแต่วันที่ได้ยื่นรายการไม่ว่าการยื่น
รายการนั้นจะได้กระท าภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด หรือเวลาที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลื่อนออกไป
หรือไม ่ ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะเป็นวันหลัง เว้นแต่กรณีปรากฏหลักฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ยื่นรายการมี
เจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากรหรือเป็นกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีอากร อธิบดีจะอนุมัติให้ขยายเวลาการ
ออกหมายเรียกดังกล่าวเกินกว่าสองปีก็ได้ แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ได้ยื่นรายการ แต่กรณีขยายเวลาเพื่อ
ประโยชน์ในการคืนภาษีอากรให้ขยายได้ไม่เกินก าหนดเวลาตามที่มีสิทธิขอคืนภาษีอากร 

  
มาตรา ๒๐[๖๐]  เมื่อได้จัดการตามมาตรา ๑๙ และทราบข้อความแล้ว เจ้าพนักงานประเมินมี

อ านาจที่จะแก้จ านวนเงินที่ประเมินหรือที่ยื่นรายการไว้เดิมโดยอาศัยพยานหลักฐานที่ปรากฏ และแจ้งจ านวนเงินที่
ต้องช าระอีกไปยังผู้ต้องเสียภาษีอากร ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้ 

  
มาตรา ๒๑[๖๑]  ถ้าผู้ต้องเสียภาษีอากรไม่ปฏิบัติตามหมายหรือค าสั่งของเจ้าพนักงานประเมินตาม

มาตรา ๑๙ หรือไม่ยอมตอบค าถามเมื่อซักถาม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจประเมิน
เงินภาษีอากรตามที่รู้เห็นว่าถูกต้องและแจ้งจ านวนเงินซึ่งต้องช าระไปยังผู้ต้องเสียภาษีอากร ในกรณีนี้ห้ามมิให้
อุทธรณ์การประเมิน 

  
มาตรา ๒๒[๖๒]  ในการประเมินตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ ผู้ต้องเสียภาษีต้องรับผิดเสียเบี้ย

ปรับหนึ่งเท่าของจ านวนเงินภาษีท่ีต้องช าระอีก 

  
มาตรา ๒๓[๖๓]  ผู้ใดไม่ยื่นรายการให้อ าเภอหรือเจ้าพนักงานประเมิน แล้วแต่กรณี มีอ านาจ

ออกหมายเรียกตัวผู้นั้นมาไต่สวน และออกหมายเรียกพยานกับสั่งให้ผู้ที่ไม่ยื่นรายการหรือพยานนั้นน าบัญชีหรือ
พยานหลักฐานอ่ืนอันควรแก่เรื่องมาแสดงได้ แต่ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันส่งหมาย 

  
มาตรา ๒๔[๖๔]  เมื่อได้จัดการตามมาตรา ๒๓ และทราบข้อความแล้ว อ าเภอหรือเจ้าพนักงาน

ประเมิน แล้วแต่กรณี มีอ านาจประเมินเงินภาษีอากร และแจ้งจ านวนภาษีอากรที่ต้องช าระไปยังผู้ต้องเสียภาษี
อากร ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้ 

  
มาตรา ๒๕[๖๕]  ถ้าผู้ได้รับหมายหรือค าสั่งของอ าเภอหรือเจ้าพนักงานประเมิน แล้วแต่กรณี ไม่

ปฏิบัติตามหมายหรือค าสั่งของอ าเภอหรือเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา ๒๓ หรือไม่ยอมตอบค าถามเมื่อซักถาม
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อ าเภอหรือเจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจประเมินเงินภาษีอากรตามที่รู้เห็นว่าถูกต้อง และ
แจ้งจ านวนภาษีอากรไปยังผู้ต้องเสียภาษีอากร ในกรณีนี้ห้ามมิให้อุทธรณ์การประเมิน 
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มาตรา ๒๖[๖๖]  เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนในลักษณะนี้ ในการประเมินตามมาตรา ๒๔ หรือ

มาตรา ๒๕ ผู้ต้องเสียภาษีต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจ านวนเงินภาษีท่ีต้องช าระ 

  
มาตรา ๒๗[๖๗]  บุคคลใดไม่เสียหรือน าส่งภาษีภายในก าหนดเวลาตามที่บัญญัติไว้ในหมวดต่าง ๆ 

แห่งลักษณะนี้เกี่ยวกับภาษีอากรประเมิน ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ี
ต้องเสียหรือน าส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ 

ในกรณีอธิบดีอนุมัติให้ขยายก าหนดเวลาช าระหรือน าส่งภาษีและได้มีการช าระหรือน าส่งภาษี
ภายในก าหนดเวลาที่ขยายให้นั้น เงินเพ่ิมตามวรรคหนึ่งให้ลดลงเหลือร้อยละ ๐.๗๕ ต่อเดือนหรือเศษของเดือน 

การค านวณเงินเพ่ิมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เริ่มนับเมื่อพ้นก าหนดเวลาการยื่นรายการ
หรือน าส่งภาษีจนถึงวันช าระหรือน าส่งภาษี แต่เงินเพ่ิมที่ค านวณได้มิให้เกินจ านวนภาษีท่ีต้องเสียหรือน าส่ง ไม่ว่า
ภาษีท่ีต้องเสียหรือน าส่งนั้นจะเกิดจากการประเมินหรือค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือค า
พิพากษาของศาล 

  
มาตรา ๒๗ ทวิ[๖๘]  เบี้ยปรับตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๖ และเงินเพ่ิมตามมาตรา ๒๗ ให้ถือ

เป็นเงินภาษี 
เบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งอาจงดหรือลดลงได้ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

ระเบียบดังกล่าวนี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๒๗ ตรี[๖๙]  เว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน การขอคืนภาษีอากรและภาษีที่ถูกหักไว้ 

ณ ที่จ่าย และน าส่งแล้วเป็นจ านวนเงินเกินกว่าที่ควรต้องเสียภาษีหรือที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย  ให้ผู้มีสิทธิขอคืนยื่น
ค าร้องขอคืนภายในสามปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายก าหนด เว้นแต่ 

(๑) ในกรณีผู้มีสิทธิขอคืนได้ยื่นรายการเมื่อพ้นเวลาที่กฎหมายก าหนดหรือได้ยื่นรายการภายใน
เวลาที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลื่อนออกไป ให้ผู้มีสิทธิขอคืนยื่นค าร้องขอคืนภายในสามปีนับแต่วันที่ได้ยื่น
รายการ 

(๒) ในกรณีผู้มีสิทธิขอคืนอุทธรณ์การประเมินตามหมวดนี้หรือเป็นคดีในศาล ให้ผู้มีสิทธิขอคืนยื่น
ค าร้องขอคืนภายในสามปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินเป็นหนังสือหรือนับแต่วันที่มีค า
พิพากษาถึงท่ีสุด แล้วแต่กรณี 

ค าร้องขอคืนตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีก าหนด และให้ผู้มีสิทธิขอคืนยื่นค าร้องขอ
คืน ณ ที่ว่าการอ าเภอท้องที่ที่ผู้มีสิทธิขอคืนมีภูมิล าเนาหรือ ณ สถานที่อ่ืนตามท่ีอธิบดีก าหนด 

  
มาตรา ๒๗ จัตวา[๗๐]  เพ่ือประโยชน์ในการคืนภาษีอากรตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เจ้า

พนักงานประเมินอาจส่งหนังสือแจ้งความแก่ผู้มีสิทธิขอคืนหรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสาร
หรือหลักฐานอันควรแก่เรื่องเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ตามท่ีเห็นสมควร 
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ส่วน ๒ 

การอุทธรณ์ 
                   

  
มาตรา ๒๘  การอุทธรณ์นั้น ให้อุทธรณ์ตามแบบที่อธิบดีก าหนด 

  
มาตรา ๒๙  ในการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรที่อ าเภอมีหน้าที่ประเมิน ให้อุทธรณ์ได้ตามเกณฑ์

และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้อุทธรณ์การประเมินของอ าเภอต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในก าหนด ๑๕ วัน นับแต่วัน

ได้รับแจ้งการประเมิน 

(๒)[๗๑] เว้นแต่ในกรณีห้ามอุทธรณ์ตามความในมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๕ ให้อุทธรณ์การประเมิน
ของเจ้าพนักงานประเมินต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือ
รับแจ้งการประเมินตามความในมาตรา ๑๘ ทวิ มาตรา ๒๐ หรือ มาตรา ๒๔ 

(๓) เว้นแต่ในกรณีห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๓๓ ให้อุทธรณ์ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของข้าหลวงประจ า
จังหวัดต่อศาลภายในก าหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 

  
มาตรา ๓๐[๗๒]  ในการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรที่อ าเภอไม่มีหน้าที่ประเมิน ให้ อุทธรณ์

ภายในก าหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน โดยให้อุทธรณ์ตามเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(๑) เว้นแต่ในกรณีห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๕ 

(ก) ถ้าเจ้าพนักงานประเมินผู้ท าการประเมินมีส านักงานอยู่ในเขตจังหวัดพระนครหรือจังหวัด
ธนบุรี ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งประกอบด้วยอธิบดีหรือผู้แทน ผู้แทนกรมอัยการและผู้แทน
กรมมหาดไทย 

(ข) ถ้าเจ้าพนักงานประเมินผู้ท าการประเมินมีส านักงานอยู่ในเขตจังหวัดอ่ืน ให้ อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน สรรพากรเขตหรือผู้แทน และ
อัยการจังหวัดหรือผู้แทน 

(๒) เว้นแต่ในกรณีห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๓๓ ให้อุทธรณ์ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลภายในก าหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตาม (ก) จะมีหลายคณะก็ได้[๗๓] 

  
มาตรา ๓๑[๗๔]  การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีอากร ถ้าไม่เสียภาษีอากรภายในเวลาที่

กฎหมายก าหนดให้ถือเป็นภาษีอากรค้างตามมาตรา ๑๒ เว้นแต่กรณีท่ีผู้อุทธรณ์ได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้รอค า
วินิจฉัยอุทธรณ์หรือค าพิพากษาได้ ก็ให้มีหน้าที่ช าระภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือได้
รับทราบค าพิพากษาถึงท่ีสุด แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสียภาษีอากรเพ่ิมขึ้น ผู้อุทธรณ์จะต้องช าระภายในก าหนดเวลา
เช่นเดียวกับวรรคก่อน 
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มาตรา ๓๒[๗๕]  เพ่ือการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ เจ้าพนักงานประเมิน ผู้ว่า

ราชการจังหวัดหรือกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี มีอ านาจออกหมายเรียกผู้อุทธรณ์มา
ไต่สวน ออกหมายเรียกพยาน กับสั่งให้ผู้อุทธรณ์หรือพยานนั้นน าสมุดบัญชี หรือพยานหลักฐานอย่างอ่ืนอันควรแก่
เรื่องมาแสดงได้ แต่ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันส่งหมาย 

  
มาตรา ๓๓[๗๖]  ผู้อุทธรณ์คนใดไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือค าสั่งตามมาตรา ๓๒ หรือไม่ยอม

ตอบค าถามเมื่อซักถามโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะอุทธรณ์ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไป 

  
มาตรา ๓๔[๗๗]  ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้มีหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ 

ให้ท าเป็นหนังสือและให้ส่งไปยังผู้อุทธรณ์ 
  

ส่วน ๓ 

บทก าหนดโทษ 

                   
  

มาตรา ๓๕[๗๘]  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๕๐ ทวิ มาตรา ๕๑ หรือมาตรา ๖๙ เว้น
แต่จะแสดงว่าได้มีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

  
มาตรา ๓๕ ทวิ[๗๙]  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ ทวิ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกิน

สองแสนบาท 

ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติ
บุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจน
เป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งด้วย 

  
มาตรา ๓๕ ตรี[๘๐]  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๑ ตรี หรือยื่นรายงาน หรือเอกสารหรือหลักฐาน

ตามมาตรา ๗๑ ตรี โดยแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสน
บาท 

  
มาตรา ๓๖[๘๑]  ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือค าสั่งของอธิบดีหรือผู้ซึ่ง

อธิบดีมอบหมายหรือสรรพากรจังหวัด เจ้าพนักงานประเมิน ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือกรรมการ ที่ออกตามมาตรา 
๑๒ ตรี มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๓๒ หรือไม่ยอมตอบค าถามเม่ือซักถาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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มาตรา ๓๗[๘๒]  ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปีและ
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองแสนบาท 

(๑) โดยเจตนาแจ้งข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยค าเท็จ หรือตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จหรือ
น าพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือเพ่ือขอคืนภาษีอากรตามลักษณะนี้ หรือ 

(๒) โดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดท านองเดียวกัน หลีกเลี่ยงหรือ
พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือขอคืนภาษีอากรตามลักษณะนี้ 

  
มาตรา ๓๗ ทวิ[๘๓]  ผู้ใดโดยเจตนาไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่นตามลักษณะนี้ เพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษี

อากร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๓๗ ตรี[๘๔]  ความผิดตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๗ ทวิ หรือมาตรา ๙๐/๔ ที่ผู้กระท า

ความผิดเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือน าส่งภาษีอากร และเป็นความผิดที่เก่ียวกับจ านวนภาษีอากรที่หลีกเลี่ยง
หรือฉ้อโกงตั้งแต่สิบล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไป หรือจ านวนภาษีอากรที่ขอคืนโดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย 
หรือโดยวิธีการอ่ืนใดท านองเดียวกัน ตั้งแต่สองล้านบาทต่อปีภาษีข้ึนไป และผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือน าส่งภาษี
อากรดังกล่าวได้กระท าในลักษณะที่เป็นกระบวนการหรือเป็นเครือข่ายโดยสร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จหรือปกปิดเงิน
ได้พึงประเมินหรือรายได้ เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีอากร และมีพฤติกรรมปกปิดหรือซ้อนเร้นทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระท าความผิด เพ่ือมิให้ติดตามทรัพย์สินนั้นได้ ให้ถือว่าความผิดดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่ออธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองความผิดทางภาษีอากรที่เข้าข่ายความผิดมูลฐานส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินแล้ว ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย อธิบดี รองอธิบดี และที่ปรึกษากรมสรรพากรทุกคน 

  
หมวด ๓ 

ภาษีเงินได้ 
                   

  
ส่วน ๑ 

ข้อความทั่วไป 

                   
  

มาตรา ๓๘  ภาษีเงินได้นี้อยู่ในประเภทภาษีอากรประเมิน และให้เจ้าพนักงานประเมินเป็นผู้
ประเมินเกี่ยวกับภาษีในหมวดนี้ 

  
มาตรา ๓๙[๘๕]  ในหมวดนี้ เวน้แต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 
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“เงินได้พึงประเมิน”[๘๖] หมายความว่า เงินได้อันเข้าลักษณะพึงเสียภาษีในหมวดนี้ เงินได้ที่กล่าวนี้
ให้หมายความรวมตลอดถึงทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่ได้รับซึ่งอาจคิดค านวณได้เป็นเงิน เงินค่าภาษีอากรที่
ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ส าหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ  ตามมาตรา ๔๐ และเครดิตภาษีตามมาตรา ๔๗ ทวิ ด้วย 

“บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน” หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลตั้งแต่สองนิติบุคคลขึ้นไปซึ่งมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเกินกว่ากึ่งจ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่ง เป็นผู้
ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนเกินกว่ากึ่งจ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่ง 

(๒) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้า
สิบของทุนทั้งหมด ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด 

(๓) นิติบุคคลหนึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด 
หรือ 

(๔) บุคคลเกินกว่ากึ่งจ านวนกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีอ านาจจัดการในนิติบุคคลหนึ่ง เป็น
กรรมการหรือเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีอ านาจจัดการในอีกนิติบุคคลหนึ่ง 

“ปีภาษี” หมายความว่า ปีประดิทิน 

“บริษัทจดทะเบียน”[๘๗] หมายความว่า บริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

“บริษัทจัดการกิจการลงทุน”[๘๘] หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการจัดการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่ง
สาธารณชน 

“กองทุนรวม”[๘๙] หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งเข้าร่วมในกองทุนซึ่งจัดตั้งและด าเนินการโดย
บริษัทจัดการกิจการลงทุนตามโครงการในการประกอบกิจการจัดการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการ
ค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน 

“บริษัทเงินทุน”[๙๐] หมายความว่า บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน 

“บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล”[๙๑] หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย หรือที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึง 

(๑) กิจการซึ่งด าเนินการเป็นทางค้าหรือหาก าไรโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐบาล
ต่างประเทศ หรือนิติบุคคลอ่ืนที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ 

(๒) กิจการร่วมค้า ซึ่งได้แก่ กิจการที่ด าเนินการร่วมกันเป็นทางค้าหรือหาก าไรระหว่างบริษัทกับ
บริษัท บริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือระหว่างบริษัทและ/หรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือนิติบุคคลอ่ืน 

(๓)[๙๒] มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) 

(๔)[๙๓] นิติบุคคลที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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“คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล”[๙๔] หมายความว่า บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปตกลงกระท าการ
ร่วมกันอนัมิใช่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ 

“ขาย”[๙๕] หมายความรวมถึง ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน
อสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าด้วยวิธีใด และไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่แต่ไม่รวมถึง 

(๑) ขาย แลกเปลี่ยน ให้ หรือโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วน
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่มิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และราคาหรือมูลค่าตามที่
ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

(๒) การโอนโดยทางมรดกให้แก่ทายาทซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ 
“ราคาขาย”[๙๖] หมายความรวมถึง ราคาที่เจ้าพนักงานประเมินก าหนดตามมาตรา ๔๙ ทว ิ

“สิทธิครอบครอง”[๙๗] หมายความถึง สิทธิครอบครองในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ 
  

ส่วน ๒ 

การเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดา 

                   
  

มาตรา ๔๐[๙๘]  เงินได้พึงประเมินนั้นคือ เงินได้ประเภทดังต่อไปนี้ รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที่
ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ส าหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่ว่าในทอดใด[๙๙] 

(๑)[๑๐๐] เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด 
บ าเหน็จ บ านาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่ค านวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงิน
ที่นายจ้างจ่ายช าระหนี้ใด ๆ  ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องช าระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจาก
การจ้างแรงงาน 

(๒)[๑๐๑] เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือต าแหน่งงานที่ท าหรือจากการรับท างานให้ ไม่ว่าจะเป็น
ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานที่ท า เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่
ค านวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า  เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายช าระหนี้ใด ๆ  ซึ่ง
ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องช าระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรือต าแหน่งงานที่ท า
หรือจากการรับท างานให้นั้น ไม่ว่าหน้าที่หรือต าแหน่งงานหรืองานที่รับท าให้นั้นจะเป็นการประจ าหรือชั่วคราว 

(๓)[๑๐๒] ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอ่ืน เงินปีหรือเงินได้มีลักษณะเป็นเงินรายปี
อันได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรมอย่างอ่ืน หรือค าพิพากษาของศาล 

(๔) เงินได้ที่เป็น 

(ก)[๑๐๓] ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษี
เงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว หรือผลต่างระหว่างราคาไถ่
ถอนกับราคาจ าหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้
ออกและจ าหน่ายครั้งแรกในราคาต่ ากว่าราคาไถ่ถอน รวมทั้งเงินได้ที่มีลักษณะท านองเดียวกันกับดอกเบี้ย 
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ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ที่ได้จากการให้กู้ยืมหรือจากสิทธิเรียกร้องในหนี้ทุกชนิดไม่ว่าจะมีหลักประกัน
หรือไม่ก็ตาม 

(ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของก าไร หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคล กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นส าหรับให้กู้ยืมเงินเพ่ือ
ส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของก าไรที่อยู่ในบังคับต้องถูกหัก
ภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตาม
กฎหมายดังกล่าว[๑๐๔] 

เพ่ือประโยชน์ในการค านวณเงินได้ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่บุตรชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะเป็นผู้มีเงินได้ และความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ถือว่าเงินได้ของ
บุตรดังกล่าวเป็นเงินได้ของบิดา แต่ถ้าความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ถือว่าเงินได้
ของบุตรดังกล่าวเป็นเงินได้ของบิดาหรือของมารดาผู้ใช้อ านาจปกครอง หรือของบิดาในกรณีบิดามารดาใช้อ านาจ
ปกครองร่วมกัน[๑๐๕] 

ความในวรรคสองให้ใช้บังคับกับบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ด้วยโดย
อนุโลม[๑๐๖] 

(ค) เงินโบนัสที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้เป็นหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

(ง) เงินลดทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะส่วนที่จ่ายไม่เกินกว่าก าไรและเงินที่
กันไว้รวมกัน 

(จ) เงินเพ่ิมทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งจากก าไรที่ได้มาหรือเงินที่กันไว้
รวมกัน 

(ฉ) ผลประโยชน์ที่ได้จากการที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเข้ากัน หรือรับช่วงกัน 
หรือเลิกกัน ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน 

(ช)[๑๐๗] ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วนหรือโอนหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตั๋วเงิน 
หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้ออก  ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคา
เป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน 

(ซ)[๑๐๘] เงินส่วนแบ่งของก าไร หรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือหรือ
ครอบครองโทเคนดิจิทัล 

(ฌ)[๑๐๙] ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล  ทั้งนี้ เฉพาะซึ่ง
ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน 

(๕)[๑๑๐] เงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่ได้เนื่องจาก 

(ก) การให้เช่าทรัพย์สิน 

(ข) การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน 

(ค) การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นโดยไม่ต้องคืนเงิน
หรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว 

ในกรณี (ก) ถ้าเจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้มีเงินได้แสดงเงินได้ต่ าไปไม่
ถูกต้องตามความเป็นจริง เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจประเมินเงินได้นั้นตามจ านวนเงินที่ทรัพย์สินนั้นสมควรให้
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เช่าได้ตามปกติ และให้ถือว่าจ านวนเงินที่ประเมินนี้เป็นเงินได้พึงประเมินของผู้มีเงินได้ ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การ
ประเมินก็ได้  ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ตามส่วน ๒ หมวด ๒ ลักษณะ ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณี (ข) และ (ค) ให้ถือว่าเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้วแต่วันท าสัญญาจนถึงวันผิด
สัญญาทั้งสิ้น เป็นเงินได้พึงประเมินของปีที่มีการผิดสัญญานั้น 

(๖) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การ
บัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอ่ืนซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดชนิดไว้ 

(๗) เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนส าคัญนอกจาก
เครื่องมือ 

(๘) เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอ่ืน
นอกจากท่ีระบุไว้ใน (๑) ถึง (๗) แล้ว 

เงินค่าภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้จ่ายเงินหรือผู้อ่ืนออกแทนให้ส าหรับเงินได้ประเภทใด ไม่ว่า
ทอดใด หรือในปีภาษีใดก็ตาม ให้ถือเป็นเงินได้ประเภทและของปีภาษีเดียวกันกับเงินได้ที่ออกแทนให้นั้น[๑๑๑] 

  
มาตรา ๔๐ ทวิ[๑๑๒]  ผู้ใดส่งสินค้าออกไปต่างประเทศให้แก่หรือตามค าสั่งของส านักงานใหญ่ สาขา 

ตัวการ ตัวแทน นายจ้าง หรือลูกจ้างให้ถือว่าการท่ีได้ส่งสินค้าไปนั้นเป็นการขายในประเทศไทยด้วย และให้ถือราคา
สินค้าตามราคาตลาดในวันที่ส่งไปเป็นเงินได้พึงประเมินในปีที่ส่งไปนั้น 

ความในวรรคก่อนมิให้ใช้บังคับในกรณีท่ีสินค้านั้น 

(๑) เป็นของที่ส่งไปเป็นตัวอย่างหรือเพ่ือการวิจัยโดยเฉพาะ 

(๒) เป็นของผ่านแดน 

(๓) เป็นของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วส่งกลับออกไปให้ผู้ส่งเข้ามาภายในหนึ่งปีนับแต่
วันที่สินค้านั้นเข้ามาในราชอาณาจักร 

(๔) เป็นของที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วส่งกลับคืนเข้ามาให้ผู้ส่งในราชอาณาจักรภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร 

  
มาตรา ๔๑[๑๑๓]  ผู้มีเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา ๔๐ ในปีภาษีท่ีล่วงมาแล้วเนื่องจากหน้าที่งาน

หรือกิจการที่ท าในประเทศไทย หรือเนื่องจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทย หรือเนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ใน
ประเทศไทย ต้องเสียภาษีตามบทบัญญัติในส่วนนี้ไม่ว่าเงินได้นั้นจะจ่ายในหรือนอกประเทศ 

ผู้อยู่ในประเทศไทยมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ ในปีภาษีท่ีล่วงมาแล้วเนื่องจากหน้าที่งาน
หรือกิจการที่ท าในต่างประเทศ หรือเนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ ต้อง เสียภาษีเงินได้ตามบทบัญญัติใน
ส่วนนี้เมื่อน าเงินได้พึงประเมินนั้นเข้ามาในประเทศไทย 

ผู้ใดอยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะรวมเวลาทั้งหมดถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันในปี
ภาษีปีใด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย 

  
มาตรา ๔๑ ทวิ[๑๑๔]  ในกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มี

ค่าตอบแทน ให้ถือว่าผู้โอนเป็นผู้มีเงินได้และต้องเสียภาษีตามบทบัญญัติในส่วนนี้ 
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มาตรา ๔๒[๑๑๕]  เงินได้พึงประเมินประเภทต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพ่ือเสียภาษี

เงินได้ 
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือค่าพาหนะซ่ึงลูกจ้าง หรือผู้รับหน้าที่หรือต าแหน่งงาน หรือผู้รับท างานให้ได้

จ่ายไปโดยสุจริตตามความจ าเป็นเฉพาะในการที่ต้องปฏิบัติการตามหน้าที่ของตนและได้จ่ายไปทั้งหมดในการนั้น 

(๒) ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามอัตราที่รัฐบาลก าหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
อัตราค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

(๓)[๑๑๖] เงินค่าเดินทางซึ่งนายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างเฉพาะส่วนที่ลูกจ้างได้จ่ายทั้งหมดโดยจ าเป็นเพ่ือ
การเดินทางจากต่างถิ่นในการเข้ารับงานเป็นครั้งแรก หรือในการกลับถิ่นเดิมเม่ือการจ้างได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่
ข้อยกเว้นนี้มิให้รวมถึงเงินค่าเดินทางที่ลูกจ้างได้รับในการกลับถิ่นเดิมและในการเข้ารับงานของนายจ้างเดิมภายใน
สามร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันที่การจ้างครั้งก่อนได้สิ้นสุดลง 

(๔) ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างได้ท าสัญญากันโดยสุจริตก่อนใช้พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ มีข้อก าหนดว่านายจ้างจะช าระเงินบ าเหน็จ เงินค่าธรรมเนียม เงินค่านายหน้า หรือเงิน
โบนัสให้แก่ลูกจ้างเป็นจ านวนเดียวเมื่อการงานที่จ้างได้สิ้นสุดลงแล้ว แม้เงินเต็มจ านวนนั้นจะได้ช าระภายหลังที่ใช้
บทบัญญัติในส่วนนี้ก็ดี เงินบ าเหน็จ เงินค่าธรรมเนียม เงินค่านายหน้า หรือเงินโบนัสส่วนที่เป็นค่าจ้างแรงงานอันได้
ท าในเวลาก่อนใช้พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ พุทธศักราช ๒๔๗๕ นั้น ไม่ต้องรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ 

(๕) เงินเพ่ิมพิเศษประจ าต าแหน่ง และเงินค่าเช่าบ้าน หรือบ้านที่ให้อยู่โดยไม่ต้องเสียค่าเช่า 
ส าหรับข้าราชการสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ 

(๖) เงินได้จากการขาย หรือส่วนลดจากการซื้ออากรแสตมป์ หรือแสตมป์ไปรษณียากรของรัฐบาล 

(๗) เบี้ยประชุมกรรมาธิการหรือกรรมการหรือค่าสอน ค่าสอบที่ทางราชการหรือสถานศึกษาของ
ทางราชการจ่ายให้ 

(๘)[๑๑๗] ดอกเบี้ยดังต่อไปนี้ 
(ก) ดอกเบี้ยสลากออมสินหรือดอกเบี้ยเงินฝากออมสินของรัฐบาลเฉพาะประเภทฝากเผื่อ

เรียก 

(ข) ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ได้รับจากสหกรณ์ 
(ค) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรท่ีต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออม

ทรัพย์เฉพาะกรณีที่ผู้มีเงินได้ได้รับดอกเบี้ยดังกล่าวในจ านวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดปีภาษี
นั้น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

(๙)[๑๑๘] การขายสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้า
หรือหาก าไร แต่ไม่รวมถึงเรือก าปั่น เรือท่ีมีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้น
ไปหรือแพ 

(๑๐)[๑๑๙] เงินได้ที่ได้รับจากการรับมรดก 

(๑๑)[๑๒๐] รางวลัเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการ รางวัลสลากกินแบ่ง หรือสลากออมสิน
ของรัฐบาล รางวัลที่ทางราชการจ่ายให้ในการประกวดหรือแข่งขันซึ่งผู้รับมิได้มีอาชีพในการประกวดหรือแข่งขัน 
หรือสินบนรางวัลที่ทางราชการจ่ายให้เพ่ือประโยชน์ในการปราบปรามการกระท าความผิด 
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(๑๒) บ านาญพิเศษ บ าเหน็จพิเศษ บ านาญตกทอด หรือบ าเหน็จตกทอด 

(๑๓) ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิด เงินที่ได้จากการประกันภัย หรือการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(๑๔)[๑๒๑] (ยกเลิก) 
(๑๕)[๑๒๒] เงินได้ของชาวนาที่ได้จากการขายข้าวอันเกิดจากกสิกรรมที่ตนและหรือครอบครัวได้ท า

เอง 

(๑๖) เงินได้ที่ได้รับจากกองมรดกซึ่งต้องเสียภาษีตามความในมาตรา ๕๗ ทวิ 
(๑๗) เงินได้ตามที่จะได้ก าหนดยกเว้นโดยกฎกระทรวง 

(๑๘) [๑๒๓] รางวัลสลากบ ารุงกาชาดไทย เงินได้จากการขายหรือส่วนลดจากการซื้อสลากบ ารุง
กาชาดไทย 

(๑๙) [๑๒๔] ดอกเบี้ยที่ได้รับตามมาตรา ๔ ทศ 

(๒๐) [๑๒๕] (ยกเลิก) 
(๒๑)[๑๒๖] (ยกเลิก) 
(๒๒)[๑๒๗] (ยกเลิก) 
(๒๓)[๑๒๘] เงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 

(๒๔)[๑๒๙] เงินได้ของกองทุนรวม 

(๒๕)[๑๓๐] เงินประโยชน์ทดแทนท่ีผู้ประกันตนได้รับจากกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม 

(๒๖)[๑๓๑] เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มี
ค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม เฉพาะเงินได้จากการโอนให้แก่บุตรชอบด้วย
กฎหมายนั้น ในส่วนที่ไม่เกินยี่สิบล้านบาทต่อบุตรหนึ่งคนตลอดปีภาษีนั้น 

(๒๗)[๑๓๒] เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หาจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่
สมรส เฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกินยี่สิบล้านบาทตลอดปีภาษีนั้น 

(๒๘)[๑๓๓] เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยาหรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธี
หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี  ทั้งนี้ จากบุคคลซึ่งมิใช่บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสเฉพาะเงินได้
ในส่วนที่ไม่เกินสิบล้านบาทตลอดปีภาษีนั้น 

(๒๙)[๑๓๔] เงินได้ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หาที่ผู้ให้แสดงเจตนาหรือเห็นได้ว่ามีความประสงค์ให้ใช้
เพ่ือประโยชน์ในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

  
มาตรา ๔๒ ทวิ[๑๓๕]  เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) ยอมให้หักค่าใช้จ่าย

เป็นการเหมาได้ร้อยละ ๕๐ แต่รวมกันต้องไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท[๑๓๖] 

ในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ตามวรรคหนึ่ง และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี 
ให้ต่างฝ่ายต่างหักค่าใช้จ่ายได้ตามเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง 
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มาตรา ๔๒ ตรี[๑๓๗]  เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา ๔๐ (๓) เฉพาะที่เป็นค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่า
แห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอ่ืน ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา[๑๓๘] 

ในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ตามวรรคหนึ่ง และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี 
ให้ต่างฝ่ายต่างหักค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง 

  
มาตรา ๔๓[๑๓๙]  เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา ๔๐ (๕) ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่

ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

  
มาตรา ๔๔[๑๔๐]  เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา ๔๐ (๖) ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่

ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

  
มาตรา ๔๕[๑๔๑]  เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา ๔๐ (๗) ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่

ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

  
มาตรา ๔๖[๑๔๒]  เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา ๔๐ (๘) ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามท่ีจะได้

ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

  
มาตรา ๔๗[๑๔๓]  เงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ เมื่อได้หักตามมาตรา ๔๒ ทวิ ถึงมาตรา ๔๖ 

แล้ว เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้หักลดหย่อนได้อีกดังต่อไปนี้ 
(๑) ลดหย่อนให้ส าหรับ 

(ก)[๑๔๔] ผู้มีเงินได้ ๖๐,๐๐๐ บาท 

(ข)[๑๔๕] สามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ ๖๐,๐๐๐ บาท 

(ค)[๑๔๖] บุตร 

(๑)[๑๔๗] บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือ
ภริยาของผู้มีเงินได้ คนละ ๓๐,๐๐๐ บาท และส าหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่สองเป็นต้นไปที่เกิดใน
หรือหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หักลดหย่อนได้เพ่ิมอีกคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยในการนับล าดับบุตร ให้นับล าดับ
ของบุตรทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม 

(๒) บุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ คนละ ๓๐,๐๐๐ บาท แต่รวมกันต้องไม่เกินสามคน 

ในกรณีผู้มีเงินได้มีบุตรทั้ง (๑) และ (๒) การหักลดหย่อนส าหรับบุตร ให้น าบุตรตาม 
(๑) ทั้งหมดมาหักก่อน แล้วจึงน าบุตรตาม (๒) มาหัก เว้นแต่ในกรณีผู้มีเงินได้มีบุตรตาม (๑) ที่มีชีวิตอยู่รวมเป็น
จ านวนตั้งแต่สามคนขึ้นไป จะน าบุตรตาม (๒) มาหักไม่ได้ แต่ถ้าบุตรตาม (๑) มีจ านวนไม่ถึงสามคนให้น าบุตรตาม 
(๒) มาหักได้ โดยเมื่อรวมกับบุตรตาม (๑) แล้วต้องไม่เกินสามคน 

การนับจ านวนบุตร ให้นับเฉพาะบุตรที่มีชีวิตอยู่ตามล าดับอายุสูงสุดของบุตร โดยให้นับ
รวมทั้งบุตรที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการหักลดหย่อนด้วย 
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การหักลดหย่อนส าหรับบุตร ให้หักได้เฉพาะบุตรซึ่งมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีและยังศึกษา
อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือชั้นอุดมศึกษา หรือซึ่งเป็นผู้เยาว์ หรือศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถอันอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู แต่มิให้หักลดหย่อนส าหรับบุตรดังกล่าวที่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่
ล่วงมาแล้วตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป โดยเงินได้พึงประเมินนั้นไม่เข้าลักษณะตามมาตรา ๔๒ 

การหักลดหย่อนส าหรับบุตรดังกล่าว ให้หักได้ตลอดปีภาษีไม่ว่ากรณีที่จะหักได้นั้นจะ
มีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ และในกรณีบุตรบุญธรรมนั้นให้หักลดหย่อนในฐานะบุตรบุญธรรมได้แต่ฐานะเดียว 

(ง) เบี้ยประกันภัยที่ผู้มีเงินได้จ่ายไปในปีภาษีส าหรับการประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ตามจ านวนที่
จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีกรมธรรม์ประกันชีวิตมีก าหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป และ
การประกันชีวิตนั้นได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร[๑๔๘] 

ในกรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้มีการประกันชีวิต และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปี
ภาษี ให้หักลดหย่อนได้ด้วยส าหรับเบี้ยประกันที่จ่ายส าหรับการประกันชีวิตของสามีหรือภริยานั้นตามเกณฑ์ใน
วรรคหนึ่ง[๑๔๙] 

(จ) [๑๕๐] (ยกเลิก) 
(ฉ)[๑๕๑] (ยกเลิก) 
(ช)[๑๕๒] เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวงตามมาตรา ๖๕ ตรี (๒) ตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท[๑๕๓] 

ในกรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง 
และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้หักลดหย่อนได้ด้วยส าหรับเงินสะสมของสามีหรือภริยาที่จ่ายเข้า
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพนั้นตามเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง 

(ซ)[๑๕๔] ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ผู้มีเงินได้จ่ายให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน บริษัทประกัน
ชีวิต สหกรณ์ หรือนายจ้างส าหรับการกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัยโดยจ านองอาคารที่ซื้อหรือ
สร้างเป็นประกันการกู้ยืมนั้นตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี
ก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา อาคารดังกล่าวให้หมายความรวมถึงอาคารพร้อม
ที่ดินด้วย 

(ฌ)[๑๕๕] เงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม ตามจ านวนที่จ่ายจริง 

ในกรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ ซึ่งเป็นผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมตามวรรคหนึ่ง และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้หักลดหย่อนได้ด้วย ส าหรับเงินสมทบของ
สามีหรือภริยาที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมดังกล่าวตามเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง[๑๕๖] 

(ญ)[๑๕๗] ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของ
ผู้มีเงินได้คนละสามหมื่นบาทโดยบุคคลดังกล่าวต้องมีอายุหกสิบปีขึ้นไป มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ และอยู่ใน
ความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

ค่าอุปการะเลี้ยงดูตามวรรคหนึ่ง ให้หักลดหย่อนส าหรับเงินได้พึงประเมินประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๔๗ ที่จะต้องยื่นรายการในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป 
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(ฎ)[๑๕๘] ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา สามีหรือภริยา บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญ
ธรรมของผู้มีเงินได้ บิดามารดาหรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ หรือบุคคลอ่ืนที่ผู้มีเงิน
ได้เป็นผู้ดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คนละหกหมื่นบาท โดยบุคคล
ดังกล่าวต้องเป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ หรือเป็นคนทุพพลภาพ มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ และอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข รวมทั้งจ านวนคนพิการและคนทุพพลภาพในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้
ที่อธิบดีประกาศก าหนด 

การหักลดหย่อนส าหรับบุตรบุญธรรม ให้หักได้ในฐานะบุตรบุญธรรมเพียงฐานะเดียว  

ค่าอุปการะเลี้ยงดูตามวรรคหนึ่ง ให้หักลดหย่อนส าหรับเงินได้พึงประเมินประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๒ ที่จะต้องยื่นรายการในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 

(ฏ)[๑๕๙] เงินที่บริจาคแก่พรรคการเมือง หรือเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เพื่อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองตาม
จ านวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

(๒)[๑๖๐] ในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ การหักลดหย่อนตาม (๑) (ก) และ (ข) ให้หัก
ลดหย่อนรวมกันได้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

(๓)[๑๖๑] ในกรณีผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย การหักลดหย่อนตาม (๑) (ข) และ (ค) ให้หัก
ได้เฉพาะสามีหรือภริยาและบุตรที่อยู่ในประเทศไทย 

(๔) ในกรณีผู้มีเงินได้ถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษี ให้หักลดหย่อนได้เสมือนผู้ตายมีชีวิตอยู่
ตลอดปีภาษีท่ีผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

(๕)[๑๖๒] ในกรณีผู้มีเงินได้เป็นกองมรดก ให้หักลดหย่อนได้ ๖๐,๐๐๐ บาท 

(๖)[๑๖๓] ในกรณีผู้มีเงินได้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้หัก
ลดหย่อนได้ตาม (๑) (ก) ส าหรับผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลแต่ละคนซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย แต่
รวมกันต้องไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

(๗)[๑๖๔] เมื่อได้หักลดหย่อนตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แล้ว เหลือเท่าใดให้หักลดหย่อนได้
อีกส าหรับเงินบริจาคดังต่อไปนี้ โดยให้หักได้เท่าจ านวนที่บริจาคแต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของเงินที่เหลือนั้น 

(ก) เงินที่บริจาคแก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ 

(ข) เงินที่บริจาคเป็นสาธารณประโยชน์แก่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลหรือแก่
สถานพยาบาลและสถานศึกษาอ่ืนนอกจากที่กล่าวใน (ก)  ทั้งนี้ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 

  
มาตรา ๔๗ ทวิ[๑๖๕]  ให้ผู้มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๔) (ข) ซึ่งได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ

บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยได้รับเครดิตในการค านวณภาษี โดยให้น าอัตราภาษีเงินได้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลนั้นต้องเสียหารด้วยผลต่างของหนึ่งร้อยลบด้วยอัตราภาษีเงินได้ดังกล่าวนั้น ได้ผลลัพธ์เท่าใดให้คูณด้วย
จ านวนเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของก าไรที่ได้รับ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเครดิตในการค านวณภาษี ในกรณีที่บริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้จ่ายเงินได้ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้หลายอัตรา ผู้จ่ายเงินได้ต้องระบุในหนังสือ
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รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ชัดเจนว่าเงินได้ที่จ่ายนั้นจ านวนใดได้มาจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราใด
[๑๖๖] 

เครดิตภาษีที่ค านวณได้ตามความในวรรคหนึ่งให้น ามารวมค านวณเป็นเงินได้ พึงประเมินเพ่ือ
เสียภาษีเงนิได้ตามเกณฑ์ในมาตรา ๔๘ เป็นเงินภาษีท้ังสิ้นเท่าใด ให้น าเครดิตภาษีที่ค านวณได้ดังกล่าวหักออกจาก
ภาษีท่ีต้องเสีย ถ้ายังขาดหรือเหลือเท่าใดให้ผู้มีเงินได้เสียภาษีส าหรับจ านวนที่ขาดหรือมีสิทธิได้รับเงินจ านวนที่
เหลือนั้นคืน 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่ผู้มีเงินได้ซึ่งมิได้มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทย
และมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย 

ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้จ่ายเงินได้แสดงข้อความที่ก าหนดให้ต้องระบุใน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามวรรคหนึ่งไม่ถูกต้องอันเป็นเหตุให้เครดิตภาษีที่ค านวณได้มีจ านวนเกินกว่า
ที่ผู้มีเงินได้พึงได้รับ ให้ผู้จ่ายเงินได้รับผิดร่วมกับผู้มีเงินได้เท่ากับจ านวนเงินที่ได้รับคืนเกินไปหรือที่ช าระไว้ไม่ครบ 
และถ้าผู้จ่ายเงินได้หรือผู้มีเงินได้ไม่ช าระเงินดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงาน
ประเมิน ให้ถือว่าเงินจ านวนที่เรียกให้ช าระเป็นภาษีอากรค้าง ในกรณีที่เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบพบว่า 
เครดิตภาษีที่ค านวณได้มีจ านวนน้อยกว่าที่ผู้มีเงินได้พึงได้รบั ให้แจ้งผู้มีเงินได้ทราบถึงสิทธิที่จะได้รับเงินที่เหลือนั้น
คืนตามกฎหมาย[๑๖๗] 

  
มาตรา ๔๘[๑๖๘]  เงินได้พึงประเมินต้องเสียภาษีเงินได้ดังต่อไปนี้ 
(๑)[๑๖๙] เงินได้พึงประเมินเมื่อได้หักตามมาตรา ๔๒ ทวิ ถึงมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๕๗ เบญจ แล้ว 

เหลือเท่าใดเป็นเงินได้สุทธิ ต้องเสียภาษีในอัตราที่ก าหนดในบัญชีอัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวดนี้ 
(๒)[๑๗๐] ส าหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ ๑๒๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป การค านวณภาษีตาม (๑) ให้เสีย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๕ ของยอดเงินได้พึงประเมิน[๑๗๑] 

การนับจ านวนเงินได้พึงประเมินตาม (๒) ไม่รวมถึงเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑)[๑๗๒] 

(๓)[๑๗๓] ผู้มีเงินได้จะเลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ ๑๕.๐ ของเงินได้โดยไม่ต้องน าไปรวมค านวณ
ภาษีตาม (๑) และ (๒) ก็ได้ ส าหรับเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๔) (ก) และ (ช) ดังต่อไปนี้ 

(ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ 
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงินที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ได้จาก
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน ดอกเบี้ยที่ได้จากสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของ
ประเทศไทยจัดตั้งขึ้นส าหรับให้กู้ยืมเงินเพ่ือส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม 

(ข) ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจ าหน่ายตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้ออก 

(ค) ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนพันธบัตร หุ้นกู้ หรือตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้
ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้ออก  ทั้งนี้ เฉพาะที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน 

ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยจะเลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ ๑๐.๐ ของเงินได ้โดยไม่ต้อง
น าไปรวมค านวณภาษีตาม (๑) และ (๒) ก็ได้ส าหรับเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๔) (ข) ที่ได้รับจากบริษัทหรือห้าง
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หุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย กองทุนรวมหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย
จัดตั้งขึ้นส าหรับให้กู้ยืมเงินเพ่ือส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม[๑๗๔] 

(๔)[๑๗๕] ผู้มีเงินได้จะเลือกเสียภาษีโดยไม่ต้องน าไปรวมค านวณภาษีตาม (๑) และ (๒) ก็ได้ เฉพาะ
เงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๘) ที่ได้รับจากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่ง
ในทางการค้าหรือหาก าไรดังต่อไปนี้ 

(ก) เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการ
ให้โดยเสน่หา ให้หักค่าใช้จ่ายร้อยละ ๕๐ ของเงินได้ เหลือเท่าใดถือเป็นเงินได้สุทธิแล้วหารด้วยจ านวนปีที่ถือครอง
ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใด ให้ค านวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ ได้เท่าใดให้คูณด้วยจ านวนปีที่ถือครองผลลัพธ์ที่ได้
เป็นเงินภาษีท่ีต้องเสีย 

(ข) เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอ่ืนนอกจาก (ก) ให้หักค่าใช้จ่ายได้
ตามท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา เหลือเท่าใดถือเป็นเงินได้สุทธิ แล้วหารด้วยจ านวนปทีี่ถือครอง ได้ผลลัพธ์เป็น
เงินเท่าใดให้ค านวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ ได้เท่าใดให้คูณด้วยจ านวนปีที่ถือครอง ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเงินภาษีที่
ต้องเสีย 

ในกรณีที่เสียภาษีโดยไม่น าไปรวมค านวณภาษีตาม (๑) และ (๒) เมื่อค านวณภาษีแล้วต้องเสียไม่
เกินร้อยละ ๒๐ ของราคาขาย[๑๗๖] 

ในกรณีที่เสียภาษีโดยน าไปรวมค านวณภาษีตาม (๑) และ (๒) ให้หักค่าใช้จ่ายร้อยละ ๕๐ ของเงินได้
ตาม (ก) หรือตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตาม (ข) แล้วแต่กรณี เหลือเท่าใดน าไปรวมค านวณภาษีกับเงินได้
อย่างอ่ืน 

ค าว่า “จ านวนปีที่ถือครอง” ใน (ก) หรือ (ข) หมายถึงจ านวนปีนับตั้งแต่ปีที่ได้กรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ถึงปีท่ีโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้าเกินสิบปีให้นับ
เพียงสิบปีและเศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี 

(๔/๑)[๑๗๗] ผู้มีเงินได้จะเลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ ๕ ของเงินได้ส่วนที่เกินยี่สิบล้านบาท โดยไม่
ต้องน าไปรวมค านวณภาษีตาม (๑) และ (๒) ก็ได้ ส าหรับเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๘) ที่เป็นเงินได้จากการโอน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตร
บุญธรรม ที่ไม่ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๔๒ (๒๖) 

(๕)[๑๗๘] ผู้มีเงินได้จะเลือกเสียภาษีโดยไม่ต้องน าไปรวมค านวณภาษีตาม (๑) และ (๒) ก็ได้ ส าหรับ
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) ซึ่งเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ซึ่งได้
ค านวณจ่ายจากระยะเวลาที่ท างานและได้จ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีก าหนด โดยให้น าเงินได้
พึงประเมินดังกล่าวหักค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนเท่ากับ ๗,๐๐๐ บาท คูณด้วยจ านวนปีที่ท างาน แต่ไม่เกินเงินได้พึง
ประเมิน เหลือเท่าใดให้หักค่าใช้จ่ายอีกร้อยละ ๕๐ ของเงินที่เหลือนั้นแล้วค านวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 

ในกรณีเงินได้พึงประเมินดังกล่าวจ่ายในลักษณะเงินบ าเหน็จจ านวนหนึ่งและเงินบ านาญอีก
จ านวนหนึ่ง ให้ถือว่าเฉพาะเงินที่จ่ายในลักษณะเงินบ าเหน็จเป็นเงินซึ่งนายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจาก
งานและให้ลดค่าใช้จ่ายจ านวน ๗,๐๐๐ บาท ลงเหลือ ๓,๕๐๐ บาท 
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จ านวนปีที่ท างานตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเงินบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ที่ทาง
ราชการจ่าย ให้ถือจ านวนปีที่ใช้เป็นเกณฑ์ค านวณเงินบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันนั้นตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อบังคับของทางราชการ 

ในการค านวณจ านวนปีที่ท างาน นอกจากกรณีตามวรรคสาม เศษของปี ถ้าถึงหนึ่งร้อยแปดสิบ
สามวันให้ถือเป็นหนึ่งปี ถ้าไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบสามวันให้ปัดทิ้ง 

(๖)[๑๗๙] ผู้มีเงินได้จะเลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ ๕ ของเงินได้ส่วนที่เกินยี่สิบล้านบาท โดยไม่ต้อง
น าไปรวมค านวณภาษีตาม (๑) และ (๒) ก็ได้ ส าหรับเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๘) ที่ได้รับจากการอุปการะหรือจาก
การให้โดยเสน่หาจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ที่ไม่ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๔๒ (๒๗) 

(๗)[๑๘๐] ผู้มีเงินได้จะเลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ ๕ ของเงินได้ส่วนที่เกินสิบล้านบาท โดยไม่ต้อง
น าไปรวมค านวณภาษีตาม (๑) และ (๒) ก็ได้ ส าหรับเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๘) ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่
ธรรมจรรยาหรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี  ทั้งนี้ จากบุคคลซึ่ง
มิใช่บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ที่ไม่ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๔๒ (๒๘) 

  
มาตรา ๔๘ ทวิ[๑๘๑]  ให้องค์การของรัฐบาลเสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้าทอดหนึ่งทอดใดหรือ

ทุกทอดที่ซื้อสินค้าขององค์การของรัฐบาลตามวิธีการ อัตรา และประเภทสินค้าตามที่ก าหนดโดย
กฎกระทรวง  ทั้งนี้ เฉพาะส าหรับเงินได้จากการขายสินค้านั้น 

ภาษีท่ีเสียแทนตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นเครดิตของผู้เสียภาษีในการค านวณภาษี[๑๘๒] 

  
มาตรา ๔๘ ตรี[๑๘๓]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๔๙[๑๘๔]  ในกรณีที่ผู้มีเงินได้มิได้ยื่นรายการเงินได้ หรือเจ้าพนักงานประเมินพิจารณาเห็น

ว่า ผู้มีเงินได้ยื่นรายการเงินได้ต่ ากว่าจ านวนที่ควรต้องยื่น ให้เจ้าพนักงานประเมินโดยอนุมัติอธิบดีมีอ านาจที่จะ
ก าหนดจ านวนเงินได้สุทธิขึ้น  ทั้งนี้ โดยถือเงินหรือทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ หรือเข้ามาอยู่ในครอบครองของผู้มีเงิน
ได้ หรือรายจ่ายของผู้มีเงินได้ หรือฐานะความเป็นอยู่ หรือพฤติการณ์ของผู้มีเงินได้ หรือสถิติเงินได้ของผู้มีเงินได้เอง 
หรือของผู้อื่นที่กระท ากิจการท านองเดียวกับของผู้มีเงินได้เป็นหลักในการพิจารณา แล้วท าการประเมินแจ้ง
จ านวนเงินที่ต้องช าระไปยังผู้ต้องเสียภาษ ี ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๔๙ ทวิ[๑๘๕]  ในกรณีที่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยมี

หรือไม่มีค่าตอบแทน ไม่ว่าราคาท่ีซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์นั้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม ให้
เจ้าพนักงานประเมินก าหนดราคาขายอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยถือตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งเป็นราคาท่ีใช้อยู่ในวันที่มีการโอนนั้น 

  
มาตรา ๕๐[๑๘๖]  ให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตาม

มาตรา ๔๐ หักภาษีเงินได้ไว้ทุกคราวที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวิธีดังต่อไปนี้ 
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(๑) ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) ให้คูณเงินได้พึงประเมินที่จ่ายด้วย
จ านวนคราวที่จะต้องจ่าย เพ่ือให้ได้จ านวนเงินเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปีแล้วค านวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา ๔๘ 
เป็นเงินภาษีท้ังสิ้นเท่าใดให้หารด้วยจ านวนคราวที่จะต้องจ่าย ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใดให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น 

ถ้าการหารด้วยจ านวนคราวที่จะต้องจ่ายตามความในวรรคก่อนไม่ลงตัวเหลือเศษเท่าใด ให้เพ่ิม
เงินเท่าจ านวนที่เหลือเศษนั้นรวมเข้ากับเงินภาษีท่ีจะต้องหักไว้ครั้งสุดท้ายในปีนั้น เพ่ือให้ยอดเงินภาษีที่หักรวมทั้ง
ปีเท่ากับจ านวนภาษีท่ีจะต้องเสียทั้งปี 

ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) ซึ่งเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะ
เหตุออกจากงานซึ่งได้ค านวณจ่ายจากระยะเวลาที่ท างานและได้จ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ก าหนด ให้ค านวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา ๔๘ (๕) เป็นเงินภาษีท้ังสิ้นเท่าใดให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น[๑๘๗] 

ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) นอกจากที่ระบุไว้ในวรรคสามท่ีจ่ายให้แก่ผู้รับซึ่งมิได้
เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ให้ค านวณหักในอัตราร้อยละ ๑๕.๐ ของเงินได้[๑๘๘] 

(๒)[๑๘๙] ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๓) และ (๔) ให้ค านวณหักตามอัตราภาษีเงินได้ 
เว้นแต่ 

(ก) ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๓) และ (๔) นอกจากท่ีระบุไว้ใน (ข) (ค) (ง) 
และ (จ) ที่จ่ายให้แก่ผู้รับซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยให้ค านวณหักในอัตราร้อยละ ๑๕.๐ ของเงินได้ 

(ข) ในกรณีเงินได้พึงประเมินที่ระบุในมาตรา ๔๘ (๓) (ก) และ (ค) ให้ค านวณหักในอัตรา
ร้อยละ ๑๕.๐ ของเงินได้ 

(ค) ในกรณีเงินได้พึงประเมินที่ระบุในมาตรา ๔๘ (๓) (ข) ให้ถือว่าผู้ออกตั๋วเงิน ผู้ออกตรา
สารแสดงสิทธิในหนี้ หรือนิติบุคคลผู้โอนตั๋วเงินหรือตราสารดังกล่าว ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ตามส่วนนี้เป็นผู้
จ่ายเงินได้พึงประเมิน และให้เรียกเก็บภาษีเงินได้จากผู้มีเงินได้ในอัตราร้อยละ ๑๕.๐ ของเงินได้และให้ถือว่าภาษีท่ี
เรียกเก็บนั้นเป็นภาษีที่หักไว้ 

(ง) ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) (ก) ที่มิได้ระบุใน (ข) และ (ค) แห่งมาตรา
นี้ ถ้าผู้จ่ายเงินได้มิใช่เป็นนิติบุคคลและจ่ายให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยไม่ต้องหักภาษีตามมาตรานี้ 

(จ) ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) (ข) ให้ค านวณหักในอัตราร้อยละ ๑๐.๐ 
ของเงินได้ 

(ฉ)[๑๙๐] ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) (ซ) และ (ฌ) ให้ค านวณหักในอัตรา
ร้อยละ ๑๕.๐ ของเงินได้ 

(๓)[๑๙๑] ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๕) และ (๖) ที่จ่ายให้แก่ผู้รับซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ใน
ประเทศไทยให้ค านวณหักในอัตราร้อยละ ๑๕.๐ ของเงินได้ 

(๔)[๑๙๒] นอกจากกรณีตาม (๕) ในกรณีผู้จ่ายเงินตามมาตรานี้เป็นรัฐบาล องค์การของรัฐบาล 
เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๕) (๖) 
(๗) หรือ (๘) แต่ไม่รวมถึงการจ่ายค่าซื้อพืชผลทางการเกษตรให้กับผู้รับรายหนึ่ง ๆ มีจ านวนรวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 
๑๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป แม้การจ่ายนั้นจะได้แบ่งจ่ายครั้งหนึ่ง ๆ ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ บาทก็ดี ให้ค านวณหักในอัตราร้อยละ 
๑ ของยอดเงินได้พึงประเมินแต่เฉพาะเงินได้ในการประกวดหรือแข่งขันให้ค านวณหักตามอัตราภาษีเงินได้ 
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(๕)[๑๙๓] ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๘) เฉพาะที่จ่ายให้แก่ผู้รับซึ่งขาย
อสังหาริมทรัพย์ ให้ค านวณหักดังต่อไปนี้ 

(ก) ส าหรับอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดย
เสน่หา ให้ค านวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา ๔๘ (๔) (ก) เป็นเงินภาษีท้ังสิ้นเท่าใด ให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น 

(ข) ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอ่ืนนอกจาก (ก) ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา
ตามท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แล้วค านวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา ๔๘ (๔) (ข) เป็นเงินภาษีท้ังสิ้นเท่าใด ให้
หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น 

(๖)[๑๙๔] ในกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้
ถือว่าผู้โอนเป็นผู้จ่ายเงินได้ โดยให้ผู้โอนหักภาษีตามเกณฑ์ใน (๕) เว้นแต่กรณีการโอนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม ให้ผู้โอนหักภาษีไว้ร้อยละ ๕ ของเงินได้เฉพาะในส่วนที่เกินยี่สิบล้านบาท 

  
มาตรา ๕๐ ทวิ[๑๙๕]  ให้ผู้มีหนา้ที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ได้

หักไว้แล้วในปีภาษีให้แก่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายสองฉบับมีข้อความตรงกัน ในกรณีและตามก าหนดเวลา ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีตามมาตรา ๓ เตรส ให้ออกในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

(๒) ในกรณีตามมาตรา ๕๐ (๑) ให้ออกภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีภาษี หรือภายใน
หนึ่งเดือนนับแต่วันที่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายออกจากงานในระหว่างปีภาษี 

(๓) ในกรณีตามมาตรา ๕๐ (๒) (๓) หรือ (๔) ให้ออกในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ใช้ตามแบบที่อธิบดีก าหนด 

อธิบดีมีอ านาจยกเว้นการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ในกรณีที่เห็นสมควร 

  
มาตรา ๕๑[๑๙๖]  เจ้าพนักงานประเมินอาจส่งหนังสือแจ้งความแก่บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท 

สมาคม หรือคณะบุคคลให้ยื่นบัญชีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๗) หรือ
พยานหลักฐานอ่ืนอันควรแก่เรื่องเพ่ือตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ตามที่เห็นสมควร และผู้ได้รับหนังสือแจ้ง
ความต้องปฏิบัติตามภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งความ 

  
มาตรา ๕๒[๑๙๗]  บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลซึ่งมีหน้าที่หักภาษีตามมาตรา 

๕๐ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ต้องน าเงินภาษีท่ีตนมีหน้าที่ต้องหักไปส่ง ณ ที่ว่าการอ าเภอภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
จ่ายเงิน ไม่ว่าตนจะได้หักภาษีไว้แล้วหรือไม่ 

ภาษีท่ีค านวณหักไว้ตามมาตรา ๕๐ (๕) และ (๖) ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษีน าส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่มีการจดทะเบียนและห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามรับรู้ยอมให้ท าหรือ
บันทึกไว้จนกว่าจะได้รับเงินภาษีท่ีน าส่งไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว และในกรณีท่ีไม่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ให้น าส่งตามวรรคหนึ่ง[๑๙๘] 

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามวรรคสองให้ส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
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มาตรา ๕๒ ทวิ[๑๙๙]  ก่อนถึงก าหนดเวลายื่นรายการตามความในมาตรา ๕๖ ผู้มีเงินได้พึงประเมิน
ประเภทที่ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ถ้ามีเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป จะน าภาษีตามเกณฑ์ใน
มาตรา ๔๘ ไปช าระต่ออ าเภอ ณ ที่ว่าการอ าเภอพร้อมกับยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีก าหนดก็ได้ 

ภาษีท่ีช าระตามความในวรรคก่อน ให้ถือเป็นเครดิตของผู้ต้องเสียภาษีในการค านวณภาษี 
  
มาตรา ๕๓[๒๐๐]  ในกรณีรัฐบาลหรือองค์การรัฐบาลเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ ให้

เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้จ่ายเงินที่จะตรวจสอบให้แน่ว่าจ านวนเงินภาษีท่ีจะต้องหักตามมาตรา ๕๐ นั้น ได้
ค านวณและจดไว้ในฎีกาเบิกเงินแล้วและให้เป็นหน้าที่ที่จะหักเงินจ านวนนั้นก่อนจ่าย แต่ถ้ามิได้มีการตั้งฎีกาเบิก
เงินก็ให้เจ้าพนักงานผู้จ่ายเงินปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๙ โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๕๔[๒๐๑]  ถ้าผู้จ่ายเงินตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๓ มิได้หักและน าเงินส่ง หรือได้หักและ

น าเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจ านวนที่ถูกต้อง ผู้จ่ายเงินต้องรับผิดร่วมกับผู้มีเงินได้ในการเสียภาษีท่ีต้องช าระตามจ านวน
เงินภาษีท่ีมิได้หักและน าส่งหรือตามจ านวนที่ขาดไป แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้หักเงินภาษีไว้ตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๓ แล้ว ให้ผู้มีเงินได้ซึ่งต้องเสีย
ภาษีพ้นความรับผิดที่จะต้องช าระเงินภาษีเท่าจ านวนที่ผู้จ่ายเงินได้หักไว้แล้วนั้น และให้ผู้จ่ายเงินรับผิดช าระเงิน
ภาษีจ านวนนั้นแต่ฝ่ายเดียว 

  
มาตรา ๕๕  อ านาจการเก็บเงินภาษีโดยวิธีหักไว้ตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๓ มิใหเ้ป็นเหตุ

เสื่อมสิทธิของเจ้าพนักงานประเมินในการที่จะเรียกเก็บเงินภาษีนั้นโดยวิธีอ่ืน 

  
มาตรา ๕๖[๒๐๒]  ให้บุคคลทุกคน เว้นแต่ผู้เยาว์ หรือผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือ

เสมือนไร้ความสามารถ ยื่นรายการเก่ียวกับเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับในระหว่างปีภาษีท่ีล่วงมาแล้วพร้อมทั้ง
ข้อความอ่ืน ๆ ภายในเดือนมีนาคม ทุก ๆ ปี ตามแบบที่อธิบดีก าหนดต่อเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งถ้าบุคคลนั้น 

(๑) ไม่มีสามีหรือภริยาและมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีท่ีล่วงมาแล้วเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

(๒) ไม่มีสามีหรือภริยาและมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเฉพาะตามมาตรา ๔๐ (๑) 
ประเภทเดียวเกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

(๓) มีสามีหรือภริยาและมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีท่ีล่วงมาแล้วเกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท หรือ 

(๔) มีสามีหรือภริยาและมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเฉพาะตามมาตรา ๔๐ 
(๑) ประเภทเดียวเกิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท[๒๐๓] 

ในกรณีห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วง
มาแล้วเกินจ านวนตาม (๑) ให้ผู้อ านวยการหรือผู้จัดการยื่นรายการเก่ียวกับเงินได้พึงประเมินในชื่อของห้างหุ้นส่วน
หรือคณะบุคคลนั้นที่ได้รับในระหว่างปีภาษีท่ีล่วงมาแล้วภายในก าหนดเวลาและตามแบบเช่นเดียวกับวรรคก่อน 
การเสียภาษีในกรณีเช่นนี้ให้ผู้อ านวยการหรือผู้จัดการรับผิดเสียภาษีในชื่อของห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลนั้นจาก
ยอดเงินได้พึงประเมินทั้งสิ้นเสมือนเป็นบุคคลธรรมดาคนเดียวไม่มีการแบ่งแยก  ทั้งนี้ ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคล
ในคณะบุคคลแต่ละคนไม่จ าต้องยื่นรายการเงินได้ส าหรับจ านวนเงินได้พึงประเมินดังกล่าวเพ่ือเสียภาษีอีก แต่ถ้า
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ห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลนั้นมีภาษีค้างช าระ ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลทุกคนร่วมรับผิดในเงิน
ภาษีท่ีค้างช าระนั้นด้วย 

  
มาตรา ๕๖ ทวิ[๒๐๔]  เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีก่อนถึงก าหนดเวลาตามมาตรา ๕๖ ให้ผู้มี

หน้าที่ยื่นรายการตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๗ ทวิ และมาตรา ๕๗ ตรี ยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีก าหนด 
แสดงรายการเงินได้เฉพาะตามมาตรา ๔๐ (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ไม่ว่าจะมีเงินได้ประเภทอ่ืนรวมอยู่ด้วยหรือไม่ ที่
ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ภายในเดือนกันยายนของทุกปีภาษี 

เงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๕) ตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงเงินกินเปล่า เงินช่วยค่าก่อสร้าง เงินค่า
ซ่อมแซม ค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์ 

การยื่นรายการตามวรรคหนึ่ง ให้ค านวณภาษีตามมาตรา ๔๘ โดยหักลดหย่อนตามมาตรา ๔๗ ให้
กึ่งหนึ่ง และช าระภาษีถ้ามีพร้อมกับการยื่นรายการนั้นต่อเจ้าพนักงานตามมาตรา ๕๖ 

ภาษีท่ีช าระตามวรรคสาม ให้ถือเป็นเครดิตในการค านวณภาษีท่ีต้องช าระตามมาตรา ๕๗ จัตวา 

  
มาตรา ๕๗[๒๐๕]  ถ้าผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๕๖ วรรค ๑ เป็นผู้เยาว์ ผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคน

ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นผู้อยู่ในต่างประเทศ ให้เป็นหน้าที่ของผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้
อนุบาล ผู้พิทักษ์ หรือผู้จัดการกิจการอันก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมินนั้น แล้วแต่กรณี ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๕๖ 
วรรค ๑ และเป็นตัวแทนในการช าระภาษี 

  
มาตรา ๕๗ ทวิ[๒๐๖]  ถ้าผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๕๖ วรรค ๑ ถึงแก่ความตายเสียก่อนที่ผู้

นั้นได้ปฏิบัติตามมาตรา ๕๖ วรรค ๑ หรือก่อนที่ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ได้ปฏิบัติตาม
มาตรา ๕๗ ให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการมรดก หรือทายาท หรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดก แล้วแต่กรณี ปฏิบัติแทน 
และโดยเฉพาะในการยื่นรายการเงินได้พึงประเมินของผู้ตายนั้น ให้รวมเงินได้พึงประเมินของผู้ตายและของกอง
มรดกที่ได้รับตลอดปีภาษีที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย เป็นยอดเงินได้พึงประเมินที่จะต้องยื่นทั้งสิ้น 

ส าหรับในปีต่อไปถ้ากองมรดกของผู้ตายยังมิได้แบ่งและมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีท่ีล่วงมาแล้ว
เกินจ านวนตามมาตรา ๕๖ (๑) ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทหรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดก แล้วแต่กรณี มีหน้าที่
จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในส่วนนี้ในชื่อกองมรดกของผู้ตาย[๒๐๗] 

  
มาตรา ๕๗ ตรี[๒๐๘]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๕๗ จัตวา[๒๐๙]  ภายใตบ้ังคับมาตรา ๖๔ การยื่นรายการตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา 

๕๗ ทวิ มาตรา ๕๗ ตรี หรือมาตรา ๕๗ เบญจ ถ้ามีภาษีต้องเสียให้ช าระต่ออ าเภอ ณ ที่ว่าการอ าเภอท้องที่ภายใน
ก าหนดเวลาพร้อมกับการยื่นรายการ 

  
มาตรา ๕๗ เบญจ[๒๑๐]  (ยกเลิก) 
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มาตรา ๕๗ ฉ[๒๑๑]  ในการเก็บภาษีเงินได้จากสามีและภริยานั้น ให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมี
หน้าที่ยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับในระหว่างปีภาษีท่ีล่วงมาแล้วตามมาตรา ๕๖ 

ในกรณีที่เงินได้พึงประเมินไม่อาจแยกได้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นของสามีหรือภริยาแต่ละฝ่ายจ านวน
เท่าใด ให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของสามีและภริยาฝ่ายละกึ่งหนึ่ง เว้นแต่เงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๘) 
สามีและภริยาจะแบ่งเงินได้พึงประเมินเป็นของแต่ละฝ่ายตามส่วนที่ตกลงกันก็ได้ แต่รวมกันต้องไม่น้อยกว่าเงินได้พึง
ประเมินที่ได้รับ ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของสามีและภริยาฝ่ายละกึ่งหนึ่ง 

สามีและภริยาจะตกลงยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน โดยให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของตนเป็น
เงินได้ของสามีหรือภริยาอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ หรือจะแยกยื่นรายการและเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา ๔๐ (๑) โดยมิให้ถือเอาเป็นเงินได้ของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ แต่ถ้ามีภาษีค้างช าระสามีและภริยาต้องร่วมรับ
ผิดในการเสียภาษีท่ีค้างช าระนั้น 

เมื่อได้เลือกยื่นรายการตามวรรคสองและวรรคสามในปีภาษีใดแล้ว ให้ถือว่าเป็นวิธีการยื่น
รายการส าหรับปีภาษีนั้นตลอดไป เว้นแต่อธิบดีจะอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการดังกล่าว 

  
มาตรา ๕๘[๒๑๒]  ภายในเดือนมกราคมทุก ๆ ปี 
(๑) ให้หัวหน้าส่วนราชการในกระทรวง ทบวง กรม หัวหน้าส่วนราชการตามท้องที่ หรือองค์การ

รัฐบาลยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีก าหนดไปยังเจ้าพนักงานประเมิน แสดงรายการจ่ายเงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา ๔๐ แตถ่้าอธิบดีเห็นสมควรจะยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติก็ได้ 

(๒) ให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ตามมาตรา ๕๐ 
ยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีก าหนดต่อเจ้าพนักงานประเมินแสดงรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ 
(๑) (๒) และ (๔) 

  
มาตรา ๕๙  พร้อมกับการน าเงินภาษีส่งตามมาตรา ๕๒ ให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม 

หรือคณะบุคคลอ่ืน ยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีก าหนด แสดงการหักภาษีเป็นรายตัวผู้มีเงินได้พึงประเมิน 

  
มาตรา ๖๐[๒๑๓]  เพ่ือประโยชน์แห่งการค านวณยอดเงินได้พึงประเมินของผู้ต้องเสียภาษี ให้ถือว่า

เงินภาษีท่ีได้หักและน าส่งตามความในมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ เป็นเงินได้พึงประเมินที่ผู้ต้องเสีย
ภาษีได้รับ ส่วนจ านวนเงินภาษีที่หักและน าส่งไว้นั้นให้ถือเป็นเครดิตของผู้ต้อง เสียภาษีในการค านวณภาษี 

  
มาตรา ๖๐ ทวิ[๒๑๔]  ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีตามหมวดนี้ เจา้พนักงาน

ประเมินมีอ านาจที่จะประเมินเรียกเก็บภาษีจากบุคคลใด ๆ ก่อนถึงก าหนดเวลายื่นรายการตามความในมาตรา ๕๖ 
มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๗ ทวิ แล้วแต่กรณีก็ได้ เมื่อได้ประเมินแล้วให้แจ้งจ านวนภาษีท่ีประเมินไปยังผู้ต้องเสีย
ภาษี ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้ 

ภาษีท่ีประเมินเรียกเก็บตามความในวรรคก่อน ให้ถือเป็นเครดิตของผู้ต้องเสียภาษีในการค านวณ
ภาษีจากยอดเงินได้สุทธิทั้งปี 
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มาตรา ๖๑[๒๑๕] บุคคลใดมีชื่อในหนังสือส าคัญใด ๆ แสดงว่า 

(๑) เป็นเจ้าของทรัพย์สินอันระบุไว้ในหนังสือส าคัญและทรัพย์สินนั้นก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมิน 
หรือ 

(๒) เป็นผู้ได้รับเงินได้พึงประเมินโดยหนังสือส าคัญเช่นว่านั้น 

เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจประเมินเรียกเก็บภาษีทั้งหมดจากผู้มีชื่อในหนังสือส าคัญนั้นก็ได้ แต่
ถ้าบุคคลนั้นต้องโอนเงินได้พึงประเมินให้แก่บุคคลอ่ืน บุคคลนั้นมีสิทธิหักเงินภาษีจากจ านวนเงินซึ่งต้องโอนให้แก่
บุคคลอื่นตามส่วน 

  
มาตรา ๖๒[๒๑๖]  ในกรณีผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้

ความสามารถ ผู้ที่ถึงแก่ความตาย บุคคลที่ตั้งตัวแทนจัดการทรัพย์สินหรือผู้รับประโยชน์จากทรัสต์ เป็นผู้มีเงินได้
สุทธิถึงจ านวนต้องเสียภาษี ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ ผู้จัดการมรดก ทายาทหรือผู้อื่นที่ครอบครอง
ทรัพย์มรดก ตัวแทนหรือทรัสตี แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติการตามบทบัญญัติแห่งส่วนนี้ แทนผู้ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ ผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ผู้ที่ถึงแก่ความตาย บุคคลที่ตั้ง
ตัวแทน หรือผู้รับประโยชน์จากทรัสต์นั้น 

  
มาตรา ๖๓[๒๑๗]  บุคคลใดถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย และน าส่งแล้วเป็นจ านวนเงินเกินกว่าที่ควรต้อง

เสียภาษีตามส่วนนี้ บุคคลนั้นมีสิทธิได้รับเงินจ านวนที่เกินนั้นคืน แต่ต้องยื่นค าร้องขอคืนต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ภายในสามปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายก าหนด 

บุคคลใดที่ไม่มีหน้าที่ต้องยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินในปีภาษี แต่ถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย 
และน าส่งแล้ว บุคคลนั้นมีสิทธิได้รับเงินจ านวนที่ถูกหักและน าส่งไว้แล้วนั้นคืน แต่ต้องยื่นค าร้องขอคืนต่อเจ้า
พนักงานประเมินภายในสามปีนับแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ของปีถัดจากปีที่ถูกหักภาษีไว้ 

  
มาตรา ๖๔[๒๑๘]  เว้นแต่กรณีตามมาตรา ๑๘ ทวิ ถ้าภาษีที่ต้องเสียตามบทบัญญัติแห่งส่วนนี้มี

จ านวนตั้งแต่ ๓,๐๐๐ บาทขึ้นไป ผู้ต้องเสียภาษีจะช าระเป็นสามงวด ๆ ละเท่า ๆ กัน ก็ได้ คือ 

(๑)[๒๑๙] ในกรณีที่ต้องเสียตามมาตรา ๕๖ ตรี หรือมาตรา ๕๗ จัตวา งวดที่หนึ่งต้องช าระตาม
ก าหนดในมาตราดังกล่าว งวดที่สองต้องช าระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ต้องช าระงวดที่หนึ่ง และงวดที่สามต้อง
ช าระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องช าระงวดที่สอง 

(๒) ในกรณีอ่ืน งวดที่หนึ่งต้องช าระภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งจ านวนภาษีที่ประเมิน 
งวดที่สองต้องช าระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องช าระงวดที่หนึ่ง และงวดที่สามต้องช าระภายในหนึ่ง
เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องช าระงวดที่สอง 

การช าระภาษีตาม (๑) ถ้าไม่ช าระภาษีงวดใดงวดหนึ่งภายในเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้ต้องเสียภาษีหมด
สิทธิที่จะช าระภาษีเป็นรายงวดต่อไป และต้องเสียเงินเพ่ิมตามมาตรา ๒๗ ส าหรับงวดที่ไม่ช าระและงวดต่อ ๆ ไป
[๒๒๐] 

การช าระภาษีตาม (๒) ไม่เป็นเหตุให้ยกเว้นการเสียเงินเพ่ิมตามมาตรา ๒๗ และถ้าไม่ช าระภาษี
งวดใดงวดหนึ่งภายในเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้ต้องเสียภาษีหมดสิทธิที่จะช าระภาษีเป็นรายงวดต่อไป[๒๒๑] 
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ส่วน ๓ 

การเก็บภาษีจากบริษัท และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล[๒๒๒] 

                   
  

มาตรา ๖๕[๒๒๓]  เงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามความในส่วนนี้คือก าไรสุทธิซึ่งค านวณได้จากรายได้จาก
กิจการ หรือเนื่องจากกิจการที่กระท าในรอบระยะเวลาบัญชีหักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา ๖๕ ทวิ 
และมาตรา ๖๕ ตรี และรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวให้มีก าหนดสิบสองเดือน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะน้อยกว่า
สิบสองเดือนก็ได้ คือ 

(ก) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเริ่มตั้งใหม่จะถือวันเริ่มตั้งถึงวันหนึ่งวันใดเป็นรอบระยะเวลา
บัญชีแรกก็ได้ 

(ข) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอาจยื่นค าร้องต่ออธิบดีขอเปลี่ยนวันสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลาบัญชี ในกรณีเช่นว่านี้ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต สุดแต่จะเห็นสมควร ค าสั่งเช่นว่านั้น
ต้องแจ้งให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้ยื่นค าร้องทราบภายในเวลาอันสมควร และในกรณีท่ีอธิบดีสั่งอนุญาต 
ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นถือปฏิบัติตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีก าหนด 

การค านวณรายได้และรายจ่ายตามวรรคหนึ่งให้ใช้เกณฑ์สิทธิ โดยให้น ารายได้ท่ีเกิดขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีใด แม้ว่าจะยังไม่ได้รับช าระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมค านวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลา
บัญชีนั้น และให้น ารายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้นั้นแม้จะยังมิได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมค านวณเป็น
รายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

ในกรณีจ าเป็น ผู้มีเงินได้จะขออนุมัติต่ออธิบดีเพ่ือเปลี่ยนแปลงเกณฑ์สิทธิ และวิธีการทางบัญชี
เพ่ือค านวณรายได้และรายจ่ายตามวรรคสองก็ได้ และเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีแล้ว ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีก าหนดเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๖๕ ทวิ[๒๒๔] การค านวณก าไรสุทธิและขาดทุนสุทธิในส่วนนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไข

ดังต่อไปนี้ 
(๑) รายการที่ระบุไว้ในมาตรา ๖๕ ตรี ไม่ให้ถือเป็นรายจ่าย 

(๒) ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินให้หักได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่
ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา[๒๒๕] 

การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาดังกล่าว ให้ค านวณหักตามส่วนเฉลี่ยแห่งระยะเวลาที่ได้
ทรัพย์สินนั้นมา 

(๓)[๒๒๖] ราคาทรัพย์สินอื่นนอกจาก (๖) ให้ถือตามราคาที่พึงซื้อทรัพย์สินนั้นได้ตามปกติและใน
กรณีท่ีมีการตีราคาทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน ห้ามมิให้น าราคาที่ตีราคาเพ่ิมข้ึนมารวมค านวณก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ 
ส่วนทรัพย์สินรายการใดมีสิทธิหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาก็ให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในการค านวณ
ก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราเดิมที่ใช้อยู่ก่อนตีราคาทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น โดยให้
หักเพียงเท่าท่ีระยะเวลาและมูลค่าต้นทุนที่เหลืออยู่ส าหรับทรัพย์สินนั้นเท่านั้น 
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(๔)[๒๒๗] ในกรณีโอนทรัพย์สิน ให้บริการ หรือให้กู้ยืมเงิน โดยไม่มีค่าตอบแทน ค่าบริการหรือ
ดอกเบี้ย หรือมีค่าตอบแทน ค่าบริการหรือดอกเบี้ยต่ ากว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมี
อ านาจประเมินค่าตอบแทน ค่าบริการหรือดอกเบี้ยนั้นตามราคาตลาดในวันที่โอน ให้บริการ หรือให้กู้ยืมเงิน 

(๕)[๒๒๘] เงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินซึ่งมีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศที่ เหลืออยู่ใน
วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให้ค านวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทย อย่าง ใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

(ก) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกจาก (ข) ให้เลือกใช้วิธีการค านวณค่าหรือราคา
ของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซือ้และอัตราขายของธนาคาร
พาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้ หรือวิธีการค านวณค่าหรือราคาของเงินตราหรือทรัพย์สินเป็น
เงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้ และค านวณคา่
หรือราคาของหนี้สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ขายซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้
ค านวณไว้ หรือวิธีการอ่ืนซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้ เมื่อใช้วิธีการใดในการค านวณค่าหรือราคาดังกล่าวแล้ว ให้ใช้
วิธีการนั้นตลอดไป เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีจึงจะเปลี่ยนแปลงได้ 

(ข) กรณีธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอ่ืนตามที่รัฐมนตรีก าหนด ให้ใช้วิธีการค านวณ
ค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของ
ธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้ 

เงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินซึ่งมีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ ที่รับมาหรือจ่ายไป
ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้ใช้วิธีการค านวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทยตามราคาตลาดในวันที่รับมาหรือ
จ่ายไปนั้น 

(๖) ราคาสินค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีให้ค านวณตามราคาทุนหรือราคา
ตลาดแล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่า และให้ถือราคานี้เป็นราคาสินค้าคงเหลือยกมาส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีใหม่
ด้วย 

การค านวณราคาทุนตามวรรคก่อนเมื่อได้ค านวณตามหลักเกณฑ์ใดตามวิชาการบัญชีให้ใช้
หลักเกณฑ์นั้นตลอดไป เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีจึงจะเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้ 

(๗) การค านวณราคาทุนของสินค้าท่ีส่งเข้ามาจากต่างประเทศนั้น เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจ
ประเมินโดยเทียบเคียงกับราคาทุนของสินค้าประเภทและชนิดเดียวกับท่ีส่งเข้าไปในประเทศอ่ืนได้ 

(๘)[๒๒๙] (ยกเลิก) 
(๙)[๒๓๐] การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้จะกระท าได้ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง แต่ถ้าได้รับช าระหนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้น ามาค านวณเป็นรายได้
ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

หนี้สูญรายใดได้น ามาค านวณเป็นรายได้แล้ว หากได้รับช าระในภายหลังก็มิให้น ามาค านวณเป็น
รายได้อีก 

(๑๐)[๒๓๑] ส าหรับบริษัทจ ากัดที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ให้น าเงินปันผลที่ได้จากบริษัทจ ากัดที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย โดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นส าหรับ
ให้กู้ยืมเงินเพ่ือส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม และเงินส่วนแบ่งก าไรที่ได้จากกิจการร่วมค้า
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มารวมค านวณเป็นรายได้เพียงก่ึงหนึ่งของจ านวนที่ได้ เว้นแต่บริษัทจ ากัดท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังต่อไปนี้ ไม่
ต้องน าเงินปันผลที่ได้จากบริษัทจ ากัดท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย
โดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นส าหรับให้กู้ยืมเงินเพ่ือส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม 
และเงินส่วนแบ่งก าไรที่ได้จากกิจการร่วมค้า มารวมค านวณเป็นรายได้ 

(ก) บริษัทจดทะเบียน 

(ข) บริษัทจ ากัดนอกจาก (ก) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทจ ากัดผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๒๕ ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจ ากัดผู้จ่ายเงินปันผลและบริษัทจ ากัดผู้จ่ายเงินปันผลไม่ได้ถือหุ้นใน
บริษัทจ ากัดผู้รับเงินปันผลไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับในกรณีท่ีบริษัทจ ากัดหรือบริษัทจดทะเบียนมีเงินได้ที่เป็นเงินปัน
ผลและเงินส่วนแบ่งก าไรดังกล่าวโดยถือหุ้นหรือหน่วยลงทุนที่ก่อให้เกิดเงินปันผลและเงินส่วนแบ่งก าไรนั้นไว้ไม่ถึง
สามเดือน นับแต่วันที่ได้หุ้นหรือหน่วยลงทุนนั้นมาถึงวันมีเงินได้ดังกล่าว หรือได้โอนหุ้นหรือหน่วยลงทุนนั้นไปก่อน
สามเดือนนับแต่วันที่มีเงินได้ 

เงินปันผลที่ได้จากการลงทุนของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามมาตรา ๖๕ ตรี (๒) ไม่ให้ถือเป็นเงิน
ปันผลหรือเงินส่วนแบ่งก าไรตามความในวรรคสอง 

(๑๑)[๒๓๒] ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม ให้น ามารวมค านวณเป็นรายได้เพียงเท่าท่ีเหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว 

(๑๒)[๒๓๓] เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของก าไรที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ให้น ามารวมค านวณเป็นรายได้เพียงเท่าที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตาม
กฎหมายดังกล่าว และถ้าผู้รับเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและไม่เข้าลักษณะ
ตามมาตรา ๗๕ ให้น าบทบัญญัติของ (๑๐) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๑๓)[๒๓๔] มูลนธิิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ไม่ต้องน าเงินค่าลงทะเบียนหรือค่าบ ารุง
ที่ได้รับจากสมาชิกหรือเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการรับบริจาคหรือจากการให้โดยเสน่หา แล้วแต่กรณี มารวม
ค านวณเป็นรายได้ 

(๑๔)[๒๓๕] ภาษีขายซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมได้รับหรือพึงได้รับ และภาษีมูลค่าเพ่ิมที่มิใช่ภาษีตามมาตรา ๘๒/๑๖ ซึ่งได้รับคืนเนื่องจากการขอคืน
ตามหมวด ๔ ไม่ต้องน ามารวมค านวณเป็นรายได้ 

  
มาตรา ๖๕ ตรี[๒๓๖]  รายการต่อไปนี้ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ 
(๑)[๒๓๗] เงินส ารองต่าง ๆ นอกจาก 

(ก) เงินส ารองจากเบี้ยประกันภัยเพื่อสมทบทุนประกันชีวิตที่กันไว้ก่อนค านวณก าไร
เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ ๖๕ ของจ านวนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับในรอบระยะเวลาบัญชีหลังจากหักเบี้ยประกันภยั
ซึ่งเอาประกันต่อออกแล้ว 

ในกรณีต้องใช้เงินตามจ านวนซึ่งเอาประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตรายใดไม่ว่า
เต็มจ านวนหรือบางส่วน เงินที่ใช้ไปเฉพาะส่วนที่ไม่เกินเงินส ารองตามวรรคก่อนส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตราย
นั้น จะถือเป็นรายจ่ายไม่ได้ 
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ในกรณีเลิกสัญญาตามกรมธรรม์ประกันชีวิตรายใด ให้น าเงินส ารองตามวรรคแรกจ านวน
ที่มีอยู่ส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตรายนั้นกลับมารวมค านวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เลิกสัญญา 

(ข) เงินส ารองจากเบี้ยประกันภัยเพ่ือสมทบทุนประกันภัยอื่นที่กันไว้ก่อนค านวณก าไร 
เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของจ านวนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับในรอบระยะเวลาบัญชีหลังจากหักเบี้ยประกันภยั
ซึ่งเอาประกันต่อออกแล้ว และเงินส ารองที่กันไว้นี้จะต้องถือเป็นรายได้ในการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปีถัดไป 

(ค)[๒๓๘] เงินส ารองที่กันไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญส าหรับหนี้จากการให้
สินเชื่อที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ได้ กันไว้ตามกฎหมายว่า
ด้วยการธนาคารพาณิชย์หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ตั้งเพ่ิมข้ึนจากเงินส ารองประเภทดังกล่าวที่ปรากฏในงบดุลของรอบระยะเวลาบัญชี
ก่อน 

เงินส ารองส่วนที่ตั้งเพ่ิมขึ้นตามวรรคหนึ่ง และได้น ามาถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไร
สุทธิหรือขาดทุนสุทธิไปแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีใด ต่อมาหากมีการตั้งเงินส ารองประเภทดังกล่าวลดลง ให้น า
เงินส ารองส่วนที่ตั้งลดลงซึ่งได้ถือเป็นรายจ่ายไปแล้วนั้น มารวมค านวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ตั้งเงิน
ส ารองลดลงนั้น 

(๒)[๒๓๙] เงินกองทุนเว้นแต่กองทุนส ารองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

(๓)[๒๔๐] รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หา หรือการกุศล เว้นแต่ 
(ก) รายจ่ายซึ่งเป็นเงินที่บริจาคแก่พรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง ให้หักได้ไม่เกินห้าหมื่นบาท  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

(ข) รายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์ตามที่อธิบดีประกาศ
ก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ให้หักได้ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ ๒ ของก าไรสุทธิ และรายจ่ายเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการ
กีฬาตามที่อธิบดีประกาศก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีให้หักได้อีกในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ ๒ ของก าไรสุทธิ 

(๔)[๒๔๑] ค่ารับรองหรือค่าบริการส่วนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

(๕) รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน หรือรายจ่ายในการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือ
ท าให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม 

(๖)[๒๔๒] เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร ค่าปรับทางอาญา ภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล 

(๖ ทวิ)[๒๔๓] ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ช าระหรือพึงช าระ และภาษีซื้อของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่
เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน เว้นแต่ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีซื้อของผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งต้องเสียตาม
มาตรา ๘๒/๑๖ ภาษีซื้อที่ต้องห้ามน ามาหักในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๕ (๔) หรือภาษีซื้ออ่ืน
ตามท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

(๗) การถอนเงินโดยปราศจากค่าตอบแทนของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

(๘) เงินเดือนของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเฉพาะส่วนที่จ่ายเกินสมควร 
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(๙) รายจ่ายซึ่งก าหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง หรือรายจ่ายซึ่งควรจะได้จ่ายในรอบระยะเวลา
บัญชีอ่ืน เว้นแต่ในกรณีท่ีไม่สามารถจะลงจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีใด ก็อาจลงจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ถัดไป
ได้ 

(๑๐) ค่าตอบแทนแก่ทรัพย์สินซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นเจ้าของเองและใช้เอง 

(๑๑) ดอกเบี้ยที่คิดให้ส าหรับเงินทุน เงินส ารองต่าง ๆ หรือเงินกองทุนของตนเอง 

(๑๒)[๒๔๔] ผลเสียหายอันอาจได้กลับคืนเนื่องจากการประกันหรือสัญญาคุ้มกันใด ๆ หรือผล
ขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีก่อน ๆ เว้นแต่ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกินห้าปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปี
ปัจจุบัน 

(๑๓) รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพ่ือหาก าไรหรือเพ่ือกิจการโดยเฉพาะ 

(๑๔) รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพ่ือกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ 

(๑๕) ค่าซื้อทรัพย์สินและรายจ่ายเกี่ยวกับการซื้อหรือขายทรัพย์สินในส่วนที่เกินปกติโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร 

(๑๖) ค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่สูญหรือสิ้นไปเนื่องจากกิจการที่ท า 

(๑๗) ค่าของทรัพย์สินนอกจากสินค้าที่ตีราคาต่ าลง  ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๕ ทวิ 
(๑๘)[๒๔๕] รายจ่ายซึ่งผู้จ่ายพิสจูน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ 

(๑๙)[๒๔๖] รายจ่ายใด ๆ ที่ก าหนดจ่ายจากผลก าไรที่ได้เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว 

(๒๐)[๒๔๗] รายจ่ายที่มีลักษณะท านองเดียวกับท่ีระบุไว้ใน (๑) ถึง (๑๙) ตามที่จะได้ก าหนดโดยพระ
ราชกฤษฎีกา 

  
มาตรา ๖๕ จัตวา[๒๔๘]  ให้องค์การของรัฐบาลเสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้าทอดหนึ่งทอดใดหรือ

ทุกทอดซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ซื้อสินค้าจากองค์การของรัฐบาลตามวิธีการ อัตรา และประเภท
สินค้าท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ เฉพาะส าหรับเงินได้จากการขายสินค้านั้น 

ภาษีท่ีเสียแทนตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นเครดิตของผู้เสียภาษีในการค านวณภาษี 
  
มาตรา ๖๖[๒๔๙]  บริษัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายของต่างประเทศและกระท ากิจการในประเทศไทยต้องเสียภาษีตามบทบัญญัติในส่วนนี้ 
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศและกระท ากิจการในที่อ่ืน 

ๆ รวมทั้งในประเทศไทย ให้เสียภาษีในก าไรสุทธิจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระท าในประเทศไทยในรอบ
ระยะเวลาบัญชี และการค านวณก าไรสุทธิให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับมาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๕ ทวิ แต่ถ้าไม่สามารถจะ
ค านวณก าไรสุทธิดังกล่าวแล้วได้ ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการประเมินภาษีตามมาตรา ๗๑ (๑) มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

  
มาตรา ๖๗[๒๕๐]  การเสียภาษีตามความในส่วนนี้ให้เสียตามอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีอัตราภาษีเงิน

ได้ท้ายหมวดนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง กระท ากิจการขนส่งผ่าน
ประเทศต่าง ๆ ให้เสียภาษีเฉพาะกิจการขนส่งตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ในกรณีรับขนคนโดยสารให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม และ
ประโยชน์อื่นใดท่ีเรียกเก็บในประเทศไทยก่อนหักรายจ่ายใด ๆ เนื่องในการรับขนคนโดยสารนั้น 

(๒) ในกรณีรับขนของให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่น
ใดที่เรียกเก็บไม่ว่าในหรือนอกประเทศไทยก่อนหักรายจ่ายใด ๆ เนื่องในการรับขนของออกจากประเทศไทยนั้น 

  
มาตรา ๖๗ ทวิ[๒๕๑]  เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีก่อนถึงก าหนดเวลาตามมาตรา ๖๘ ให้

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีก าหนดพร้อมกับช าระภาษีต่ออ าเภอ ณ ที่ว่าการ
อ าเภอท้องที่ภายในสองเดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี 
ดังนี้ 

(๑) ในกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกจากท่ีกล่าวใน (๒) ให้จัดท าประมาณการก าไร
สุทธิหรือขาดทุนสุทธิซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระท าหรือจะได้กระท าในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
แล้วให้ค านวณและช าระภาษีจากจ านวนกึ่งหนึ่งของประมาณการก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

(๒) ในกรณีบริษัทจดทะเบียน ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรอื
บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
อธิบดีก าหนดให้ค านวณและช าระภาษีจากก าไรสุทธิของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลา
บัญชี ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา ๖๕ ทวิ และมาตรา ๖๕ ตรี[๒๕๒] 

ภาษีท่ีช าระตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นเครดิตในการค านวณภาษีท่ีต้องช าระตามมาตรา ๖๘ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีแรก
หรือรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายน้อยกว่าสิบสองเดือน 

  
มาตรา ๖๗ ตรี[๒๕๓]  ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ยื่นรายการและช าระภาษีตาม

มาตรา ๖๗ ทวิ (๑) หรือยื่นรายการและช าระภาษีตามมาตรา ๖๗ ทว ิ(๑) โดยแสดงประมาณการก าไรสุทธิขาดไป
เกินร้อยละ ๒๕ ของก าไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระท าในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ ๒๐ ของจ านวนเงินภาษีท่ีต้องช าระตาม
มาตรา ๖๗ ทว ิ (๑) หรือของก่ึงหนึ่งของจ านวนเงินภาษีที่ต้องเสียในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นหรือของภาษีที่ช าระ
ขาด แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ยื่นรายการและช าระภาษีตามมาตรา ๖๗ ทวิ (๒) 
หรือยื่นรายการและช าระภาษีตามมาตรา ๖๗ ทวิ (๒) ไว้ไม่ถูกต้องโดยไม่มีเหตุอันสมควร ท าให้จ านวนภาษีท่ีต้อง
ช าระขาดไป บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของจ านวนเงินภาษีท่ีต้องช าระตาม
มาตรา ๖๗ ทวิ (๒) หรือของภาษีท่ีช าระขาด แล้วแต่กรณี 

เงินเพ่ิมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ถือเป็นค่าภาษีและอาจลดลงได้ตามระเบียบที่อธิบดี
ก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
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มาตรา ๖๘[๒๕๔]  ภายในหนึ่งรอ้ยห้าสิบวันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให้บริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นรายการซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการค านวณภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีตามแบบท่ีอธิบดี
ก าหนดพร้อมกับช าระภาษีต่ออ าเภอ 

  
มาตรา ๖๘ ทวิ[๒๕๕]  เพ่ือประโยชน์ในการค านวณภาษี ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจัดท า

บัญชีงบดุล บัญชีท าการ และบัญชีก าไรขาดทุนในรอบระยะเวลาบัญชีตามมาตรา ๖๕ 

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง ซึ่งกระท ากิจการขนส่งผ่านประเทศ
ต่าง ๆ ให้ท าบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่ายเกี่ยวกับค่าโดยสาร ค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดอันต้อง
เสียภาษีแทนบัญชีงบดุล บัญชีท าการ และบัญชีก าไรขาดทุนในรอบระยะเวลาบัญชีเฉพาะกิจการขนส่งดังกล่าวแล้ว 

  
มาตรา ๖๙[๒๕๖]  ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีให้บริษัทหรือ

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นรายการซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการค านวณภาษีตามมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๕ ทวิ มาตรา ๖๖ 
และมาตรา ๖๗ เกี่ยวกับรายรับรายจ่าย ก าไรสุทธิและรายการอ่ืน ๆ ต่อเจ้าพนักงานประเมินตามแบบที่อธิบดี
ก าหนด พร้อมด้วยบัญชีงบดุล บัญชีท าการและบัญชีก าไรขาดทุน บัญชีรายรับรายจ่าย หรือบัญชีรายรับก่อนหัก
รายจ่ายที่มีบุคคลตามมาตรา ๓ สัตต ตรวจสอบและรับรองในรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๖๙ ทวิ[๒๕๗]  ภายใต้บงัคับมาตรา ๗๐ ถ้ารัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล 

หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน เป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ ให้กับบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลใด ให้ค านวณหักภาษีเงินได้ไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ ๑ ภาษีท่ีหักไว้นี้ให้ถือเป็นเครดิตในการ
ค านวณภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามรอบระยะเวลาบัญชีที่หักไว้นั้น ในการนี้ให้น ามาตรา 
๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๖๙ ตรี[๒๕๘]  ให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล ผู้จ่ายเงินได้พึง

ประเมิน ตามมาตรา ๔๐ (๘) เฉพาะที่จ่ายให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งขายอสังหาริมทรัพย์ค านวณหัก
ภาษีเงินได้ไว้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ ๑ แล้วน าส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่
มีการจดทะเบียน และให้น าความในมาตรา ๕๒ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ภาษีท่ีหักไว้และน าส่งตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นเครดิตในการค านวณภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่ถูกหักภาษีตามรอบระยะเวลาบัญชีที่หักไว้นั้น 

  
มาตรา ๗๐  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศมิได้ประกอบ

กิจการในประเทศไทยแต่ได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ที่จ่ายจากหรือในประเทศ
ไทย ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นเสียภาษี โดยให้ผู้จ่ายหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามอัตราภาษี
เงินได้ส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แล้วน าส่งอ าเภอท้องที่พร้อมกับยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีก าหนด
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมินนั้น  ทั้งนี้ ให้น ามาตรา ๕๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
[๒๕๙] 
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ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับในกรณีท่ีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมาย
ของต่างประเทศ ได้รับเงินได้พึงประเมินที่เป็นดอกเบี้ยจากรัฐบาลหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของ
ประเทศไทยจัดตั้งขึ้นส าหรับให้กู้ยืมเงินเพ่ือส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม[๒๖๐] 

  
มาตรา ๗๐ ทวิ[๒๖๑]  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดจ าหน่ายเงินก าไรหรือเงินประเภทอ่ืนใดที่

กันไว้จากก าไรหรือที่ถือได้ว่าเป็นเงินก าไรออกไปจากประเทศไทย ให้เสียภาษีเงินได้ โดยหักภาษีจากจ านวนเงินที่
จ าหน่ายนั้นตามอัตราภาษีเงินได้ส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แล้วน าส่งอ าเภอท้องที่พร้อมกับยื่น
รายการตามแบบที่อธิบดีก าหนดภายในเจ็ดวันนับแต่วันจ าหน่าย 

การจ าหน่ายเงินก าไรตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึง 

(๑) การจ าหน่ายเงินก าไร หรือเงินประเภทอ่ืนใดที่กันไว้จากก าไรหรือที่ถือได้ว่าเป็นเงินก าไรจาก
บัญชีก าไรขาดทุนหรือบัญชีอ่ืนใด ไปช าระหนี้หรือหักกลบลบหนี้ หรือไปตั้งเป็นยอดเจ้าหนี้ในบัญชีของบุคคลใด ๆ 
ในต่างประเทศ หรือ 

(๒) ในกรณีที่มิได้ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวใน (๑) แต่ได้มีการขออนุญาตซื้อและโอนเงินตรา
ต่างประเทศซึ่งเป็นเงินก าไรหรือเงินประเภทอ่ืนใดที่กันไว้จากก าไรหรือที่ถือได้ว่าเป็นเงินก าไรออกไปต่างประเทศ 
หรือ 

(๓) การปฏิบัติอย่างอ่ืนซึ่งก่อให้เกิดผลตาม (๑) หรือ (๒) 
  
มาตรา ๗๐ ตรี[๒๖๒]  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใด ส่งสินค้าออกไปต่างประเทศให้แก่หรือ

ตามค าสั่งของส านักงานใหญ่ สาขา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน ตัวการ ตัวแทน นายจ้าง หรือ
ลูกจ้าง ให้ถือว่าการที่ได้ส่งสินค้าไปนั้นเป็นการขายในประเทศไทยด้วย และให้ถือราคาสินค้าตามราคาตลาดในวันที่
ส่งไปเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ส่งไปนั้น 

ความในวรรคก่อนมิให้ใช้บังคับในกรณีท่ีสินค้านั้น 

(๑) เป็นของที่ส่งไปเป็นตัวอย่างหรือเพ่ือการวิจัยโดยเฉพาะ 

(๒) เป็นของผ่านแดน 

(๓) เป็นของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วส่งกลับออกไปให้ผู้ส่งเข้ามาภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
สินค้านั้นเข้ามาในราชอาณาจักร 

(๔) เป็นของที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แล้วส่งกลับคืนเข้ามาให้ผู้ส่งในราชอาณาจักรภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร 

  
มาตรา ๗๑[๒๖๓]  ในกรณีที่ 
(๑) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดไม่ยื่นรายการซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการค านวณภาษีตาม

บทบัญญัติในส่วนนี้ หรือมิได้ท าบัญชีหรือท าไม่ครบตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๖๘ ทวิ หรือไม่น า
บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นมาให้เจ้าพนักงานประเมินท าการไต่สวนตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๓ เจ้า
พนักงานประเมินมีอ านาจประเมินภาษีในอัตราร้อยละ ๕ ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ หรือยอดขายก่อนหัก
รายจ่ายใด ๆ ของรอบระยะเวลาบัญชีแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า ถ้ายอดรายรับก่อนหักรายจ่ายหรือยอดขายก่อนหัก
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รายจ่ายดังกล่าวไม่ปรากฏ เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจประเมินโดยอาศัยเทียบเคียงกับยอดในรอบระยะเวลา
บัญชีก่อนนั้นขึ้นไป ถ้ายอดในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนนั้นขึ้นไปไม่ปรากฏให้ประเมินได้ตามท่ีเห็นสมควร 

(๒) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใด มิได้ลงรายการหรือลงรายการไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตาม
ความจริงในบัญชีตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๖๘ ทว ิเป็นเหตุให้ไม่ต้องเสียภาษี หรือเสียภาษีน้อยลง 
เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจประเมินภาษีที่ขาดตามอัตราภาษีในมาตรา ๖๗ และอาจสั่งให้ผู้ต้องเสียภาษีเสียเงิน
เพ่ิมข้ึนอีกสองเท่าของจ านวนภาษีท่ีขาดก็ได้ 

(๓) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดมิได้ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๗ เจ้า
พนักงานประเมินมีอ านาจสั่งให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีให้เสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันได้รับค าสั่งของเจ้าพนักงานประเมิน หรือสั่งให้จัดบุคคลมาปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดี ณ 
ส านักงานของเจ้าพนักงานประเมินให้เสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วก็ได้ ถ้าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจประเมินภาษีในอัตราและตาม
วิธีการดังท่ีกล่าวใน (๑) 

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่เป็นการเสื่อมสิทธิที่เจ้าพนักงานประเมินจะประเมินให้เสียภาษีตาม
บทบัญญัติในมาตราอ่ืน 

การประเมินตามความในมาตรานี้ จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้ 
  
มาตรา ๗๑ ทวิ[๒๖๔]  ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันมีข้อก าหนด

ทางด้านการพาณิชย์หรือการเงินระหว่างกันแตกต่างไปจากที่ควรได้ก าหนด หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ดังกล่าวได้ด าเนินการโดยอิสระในลักษณะที่เชื่อได้ว่ามีการถ่ายโอนก าไร เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจปรับปรุง
รายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว ให้ได้จ านวนรายได้ที่พึงได้รับและรายจ่ายที่พึงได้
จ่าย หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวได้ด าเนินการโดยอิสระเสมือนว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ดังกล่าวได้รับและได้จ่ายตามนั้นเพื่อใช้ค านวณก าไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีตามมาตรา ๖๕ หรือเงินได้พึงประเมินที่ต้อง
เสียภาษีตามมาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๗๐ ทวิ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า บริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งแต่สองนิติบุคคลขึ้นไปที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) นิติบุคคลหนึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่น้อย
กว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด 

(๒) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
อ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด หรือ 

(๓) นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในด้านทุน การจัดการ หรือการควบคุมในลักษณะที่นิติ
บุคคลหนึ่งไม่อาจด าเนินการโดยอิสระจากอีกนิติบุคคลหนึ่งตามท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานประเมินได้ปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์กันตามวรรคหนึ่งแล้ว มีผลให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ช าระภาษีไว้หรือถูกหักภาษี ณ ที่
จ่าย และน าส่งแล้วเป็นจ านวนเงินเกินกว่าที่ควรต้องเสียภาษี หรือที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
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บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค าร้องขอคืนภายในสามปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมาย
ก าหนดหรือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการปรับปรุงนั้นจากเจ้าพนักงานประเมินเป็นหนังสือ  ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

  
มาตรา ๗๑ ตรี[๒๖๕]  ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทหรือห้าง

หุ้นส่วนนิติบุคคลอื่นในลักษณะของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา ๗๑ ทวิ วรรค
สอง ไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะมีอยู่ตลอดรอบระยะเวลาบัญชีหรือมีธุรกรรมระหว่างกันในรอบระยะเวลาบัญชี
หรือไม่ จัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันและมูลค่ารวมของธุรกรรม
ระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตามแบบท่ีอธิบดีก าหนด และยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินพร้อมกับการยื่น
รายการภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๖๙ 

ภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้ยื่นรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กันตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานประเมินโดยอนุมัติอธิบดี อาจส่งหนังสือแจ้งความแก่บริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์ข้อก าหนดของ
ธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามที่อธิบดีประกาศก าหนด และผู้ได้รับ
หนังสือแจ้งความต้องปฏิบัติตามภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งความ เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นจนไม่
สามารถปฏิบัติตามก าหนดเวลาดังกล่าวได้ อธิบดีจะอนุญาตให้ขยายก าหนดเวลาดังกล่าวออกไปก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งความ  ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ได้รับหนังสือแจ้งความเป็นครั้งแรก ให้ผู้
ได้รับหนังสือแจ้งความต้องปฏิบัติตามภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งความนั้น 

ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้จากกิจการหรือ
เนื่องจากกิจการที่กระท าในรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกินจ านวนหรือมีลักษณะอื่นใดตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง
จ านวนรายได้ดังกล่าวต้องก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าสองร้อยล้านบาท 

  
มาตรา ๗๒[๒๖๖]  ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเลิกกัน ให้ผู้ช าระบัญชีและผู้จัดการมี

หน้าที่ร่วมกันแจ้งให้เจ้าพนักงานประเมินทราบการเลิกของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่เจ้าพนักงานรับจดทะเบียนเลิก ถ้าบุคคลดังกล่าวแล้วไม่ปฏิบัติตามเจ้าพนักงานประเมินอาจสั่งให้บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นเสียเงินภาษีเพ่ิมขึ้นอีก ๑ เท่าของจ านวนภาษีที่ต้องเสีย เงินนี้ให้ถือเป็นค่าภาษี 

ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเลิกกันดังกล่าวแล้ว เพ่ือประโยชน์ในการค านวณภาษี 
ให้ถือว่าวันที่เจ้าพนักงานรับจดทะเบียนเลิกเป็นวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให้ผู้ช าระบัญชีและผู้จัดการ
มีหน้าที่และความรับผิดร่วมกันในการยื่นรายการและเสียภาษีตามแบบและภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ โดยอนุโลม 

ถ้าผู้ช าระบัญชีและผู้จัดการไม่สามารถยื่นรายการและเสียภาษีภายในก าหนดเวลาตามความใน
วรรคก่อนได้ และได้ยื่นค าร้องต่ออธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานรับจดทะเบียนเลิก เมื่ออธิบดี
พิจารณาเห็นสมควรจะสั่งให้ขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้เฉพาะกรณีที่มีการช าระบัญชี อธิบดีจะสั่งให้ขยายรอบ
ระยะเวลาบัญชีออกไปอีกด้วยก็ได้ 
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ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเลิกกันโดยไม่มีการช าระบัญชี ให้ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมี
หน้าที่และความรับผิดเช่นเดียวกับผู้ช าระบัญชีร่วมกับผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีอ านาจจัดการตามที่บัญญัติไว้ในสามวรรค
ก่อน 

  
มาตรา ๗๓[๒๖๗]  ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเข้ากันกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการค านวณภาษี ให้ถือว่าแต่ละบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งควบเข้ากันนั้นได้
เลิกกัน และให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใหม่อันได้ควบเข้ากันมีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นรายการและ
เสียภาษีแทนแต่ละบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งให้ถือว่าเลิกกันนั้น ในกรณีดังกล่าวนี้ให้น าบทบัญญัติมาตรา 
๗๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และส าหรับกรณีบริษัทนิติบุคคล ให้กรรมการของบริษัทนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นใหม่มี
หน้าที่และความรับผิดเช่นเดียวกับผู้ช าระบัญชีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๒ 

  
มาตรา ๗๔[๒๖๘]  ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเลิกกันหรือควบเข้ากันกับบริษัทหรือ

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอ่ืน การค านวณก าไรสุทธิเพื่อค านวณภาษีให้เป็นไปตามวิธีการในมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๕ ทวิ 
และมาตรา ๖๖ เว้นแต่ 

(๑)[๒๖๙] การตีราคาทรัพย์สิน 

(ก) ในกรณีท่ีเลิกบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ตีตามราคาตลาดในวันเลิก 

(ข) ในกรณีท่ีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเข้ากันให้ตีตามราคาตลาดในวันที่ควบ
เข้ากัน แต่ไม่ให้ถือว่าราคาดังกล่าวเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือ
หา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลเดิมอันได้ควบเข้ากันนั้น และให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใหม่อันได้ควบเข้ากันถือราคา
ของทรัพย์สินนั้นตามราคาท่ีปรากฏในบัญชีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเดิมในวันที่ควบเข้ากันเพ่ือ
ประโยชน์ในการค านวณก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิจนกว่าจะได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินนั้นไป ทรัพย์สินรายการใดมี
สิทธิหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาก็ให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในการค านวณก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเดิมใช้อยู่เพียงเท่าที่ระยะเวลาและ
มูลค่าต้นทุนที่เหลืออยู่ส าหรับทรัพย์สินนั้นเท่านั้น และห้ามมิให้น าผลขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลเดิมมาถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ 

(ค) ในกรณีท่ีมีการโอนกิจการระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลด้วยกันโดยที่บริษัท
หรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้โอนกิจการต้องจดทะเบียนเลิกและมีการช าระบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีที่โอนกิจการ
นั้น ให้ตีตามราคาตลาดในวันที่จดทะเบียนเลิกและให้น าความใน (ข) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๒) เงินส ารองหรือเงินก าไรยกมาจากรอบระยะเวลาบัญชีก่อน ๆ เฉพาะส่วนที่ยังมิได้เสียภาษีเงิน
ได้ ให้น ามารวมค านวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายด้วย 

(๓) ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลประกอบกิจการประกันภัย ให้น าเงินส ารองซึ่งได้กัน
ไว้ในรอบระยะเวลาบัญชีก่อน ๆ ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๑) เฉพาะส่วนที่ยังมิได้น ามาเป็นรายได้ มารวมค านวณเป็น
รายได้ด้วย 

บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง 
เฉพาะที่กระท ากิจการขนส่งผ่านประเทศต่าง ๆ 
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มาตรา ๗๕[๒๗๐]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๗๖[๒๗๑]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๗๖ ทวิ[๒๗๒]  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศมี

ลูกจ้าง หรือผู้ท าการแทน หรือผู้ท าการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย  ซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับเงินได้
หรือผลก าไรในประเทศไทย ให้ถือว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นประกอบกิจการในประเทศไทย และให้ถือ
ว่าบุคคลผู้เป็นลูกจ้างหรือผู้ท าการแทน หรือผู้ท าการติดต่อเช่นว่านั้น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
เป็นตัวแทนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงต้ังข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ และให้บุคคลนัน้มีหน้าท่ี
และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษีตามบทบัญญัติในส่วนนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับเงินได้หรือผลก าไรที่กล่าว
แล้ว 

ในกรณีที่กล่าวในวรรคแรก ถ้าบุคคลผู้มีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษีไม่
สามารถจะค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีตามบทบัญญัติในส่วนนี้ได้ ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการประเมินภาษีตาม
มาตรา ๗๑ (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีการประเมินตามความในมาตรานี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้ 
  
มาตรา ๗๖ ตรี[๒๗๓]  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอ่ืนนอกจากเงินตราไทย

ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษาเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน จะแจ้งต่ออธิบดีเพ่ือใช้
เงินตราสกุลดังกล่าวในการจัดท าบัญชีงบดุล บัญชีท าการ และบัญชีก าไรขาดทุน หรือบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่าย 
รวมถึงการค านวณก าไรสุทธิหรือยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ และการค านวณจ านวนภาษีเงินได้ที่ต้องเสียก็ได้ 

เมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้แจ้งต่ออธิบดีแล้ว ให้ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการ
ด าเนินงานนั้นเพื่อการตามวรรคหนึ่งตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้แจ้ง และต้องใช้ตลอดไปจนกว่าจะ
ได้รับอนุมัติจากอธิบดีจึงจะเปลี่ยนแปลงได้ 

การแจ้งตามวรรคหนึ่งและการอนุมัติตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

การประเมินเงินภาษีและการแจ้งจ านวนภาษีท่ีต้องช าระ ต้องช าระเพ่ิมเติม หรือได้รับคืน รวมทั้ง
การค านวณเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิม และการปฏิบัติการอ่ืนใดของเจ้าพนักงานประเมินกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอ่ืนนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน ให้ด าเนินการโดยใช้เงินตราสกุลที่ใช้
ในการด าเนินงานของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น 

  
มาตรา ๗๖ จัตวา[๒๗๔]  เมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอ่ืนนอกจากเงินตรา

ไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน ได้แจ้งหรือได้รับอนุมัติจากอธิบดีตามมาตรา ๗๖ ตรี แล้ว ในการค านวณค่า
หรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หนี้สิน และรายการอ่ืน ๆ ในงบการเงิน ในวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ใช้สกุลเงินอ่ืนนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน หรือจากการเปลี่ยนแปลง
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สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน และบรรดารายการอ่ืนใดรวมทั้งผลขาดทุนสุทธิตามมาตรา ๖๕ ตรี (๑๒) ที่ใช้ใน
การค านวณภาษีเงินได้ที่เหลอือยู่ ณ วันนั้น ให้ค านวณค่าหรือราคาเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานดังนี้ 

(๑) เงินตรา ทรัพย์สิน หนี้สิน และรายการอ่ืน ๆ ในงบการเงิน ให้ค านวณค่าหรือราคาตาม
หลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) บรรดารายการอ่ืนใดรวมทั้งผลขาดทุนสุทธิตามมาตรา ๖๕ ตรี (๑๒) ที่ใช้ในการค านวณภาษี
เงินได้ ให้ค านวณค่าหรือราคาตามอัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้ค านวณไว้ในวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่ใช้สกุลเงินอ่ืนนอกจากเงินตราไทย
เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน หรือของรอบระยะเวลาบัญชีก่อนที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ใน
การด าเนินงาน แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๗๖ เบญจ[๒๗๕]  มิให้น ามาตรา ๖๕ ทวิ (๕) มาใชบ้ังคับกับการค านวณค่าหรือราคาของ

เงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอ่ืน เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ด าเนินงานตามมาตรา ๗๖ ตรี แต่ให้ค านวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินดังกล่าวเป็นสกุลเงินที่ใช้
ในการด าเนินงานดังนี้ 

(๑) การค านวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินที่เหลืออยู่ในวันสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลาบัญชี ให้เลือกใช้วิธีการค านวณอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(ก) ใช้อัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยได้ค านวณไว้ แต่ในกรณีมีส่วนใดที่ไม่อาจค านวณตามอัตราดังกล่าว ให้ขออนุมัติต่ออธิบดีเพ่ือใช้อัตราอ่ืน
เฉพาะส่วนนั้นได้ 

(ข) ใช้วิธีการอ่ืนซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อใช้วิธีการใดในการค านวณค่าหรือราคาดังกล่าวแล้ว ให้ใช้วิธีการนั้นตลอดไป เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากอธิบดีจึงจะเปลี่ยนแปลงได้ 

การขอและการอนุมัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนดในราช
กิจจานุเบกษา 

(๒) การค านวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินที่รับมาหรือจ่ายไปในระหว่าง
รอบระยะเวลาบัญชี ให้ค านวณค่าหรือราคาตามราคาตลาดในวันที่รับมาหรือจ่ายไปนั้น 

  
มาตรา ๗๖ ฉ[๒๗๖]  การช าระภาษีตามมาตรา ๖๗ ทวิ และมาตรา ๖๘ และการคืนเงินภาษีในกรณี

ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอ่ืนเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานตามมาตรา ๗๖ ตรี ให้ใช้
เงินตราไทย โดยให้ค านวณค่าตามอัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้ค านวณไว้ในวันท าการสุดท้ายก่อนวันช าระภาษีหรือก่อนวันที่ผู้มีอ านาจอนุมัติให้คืนเงินภาษี 

  
มาตรา ๗๖ สัตต[๒๗๗]  ผลก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน หรือจากการค านวณค่าของสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นเงินตราไทยเพ่ือช าระ
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ภาษีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอ่ืนเป็นสกุลเงินที่ ใช้ในการด าเนินงานตามมาตรา ๗๖ 
ตรี ไม่ให้ถือเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ 

  
บัญชีอัตราภาษีเงินได้ 

                   
  

(๑)[๒๗๘] ส าหรับบุคคลธรรมดา 

เงินได้สุทธิไม่เกิน                    ๓๐๐,๐๐๐ บาท    ร้อยละ ๕ 

เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน                ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

แต่ไม่เกิน                            ๕๐๐,๐๐๐ บาท     ร้อยละ ๑๐ 

เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน                ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

แต่ไม่เกิน                            ๗๕๐,๐๐๐ บาท     ร้อยละ ๑๕ 

เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน                ๗๕๐,๐๐๐ บาท 

แต่ไม่เกิน                         ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท     ร้อยละ ๒๐ 

เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน             ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

แต่ไม่เกิน                         ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท     ร้อยละ ๒๕ 

เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน             ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

แต่ไม่เกิน                         ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท     ร้อยละ ๓๐ 

เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน     ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท             ร้อยละ ๓๕ 

(๒)[๒๗๙] ส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

(ก)[๒๘๐] ภาษีจากก าไรสุทธิของบริษัท 

หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล                        ร้อยละ ๒๐ 

(ข) ภาษีตามมาตรา ๗๐ นอกจากท่ี 

ระบุใน (ค)                                        ร้อยละ ๑๕ 

(ค) ภาษีตามมาตรา ๗๐ เฉพาะกรณี 
การจ่ายเงินได้พึงประเมิน ตาม 

มาตรา ๔๐ (๔) (ข)                               ร้อยละ ๑๐ 

(ง) ภาษีตามมาตรา ๗๐ ทวิ                          ร้อยละ ๑๐ 

(จ) ภาษีจากรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ 

ของมูลนิธิ หรือสมาคมที่ประกอบ 

กิจการซึ่งมีรายได้อันมิใช่รายได้ 
ตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๑๓)                         ร้อยละ ๑๐ 

  
หมวด ๔ 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม[๒๘๑] 
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ส่วน ๑ 

ข้อความทั่วไป 

                   
  

มาตรา ๗๗[๒๘๒]  ภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นภาษีอากรประเมิน 

  
มาตรา ๗๗/๑[๒๘๓]  ในหมวดนี ้เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

(๑) “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือนิติบุคคล 

(๒) “บุคคลธรรมดา” หมายความรวมถึง กองมรดก 

(๓) “คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล” หมายความว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญ กองทุน หรือมูลนิธิที่มิใช่นิติ
บุคคล และให้หมายความรวมถึงหน่วยงาน หรือกิจการของเอกชนที่กระท าโดยบุคคลธรรมดาตั้งแต่สองคนขึ้นไป
อันมิใช่นิติบุคคล 

(๔) “นิติบุคคล” หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา ๓๙ องค์การของ
รัฐบาลตามมาตรา ๒ สหกรณ์ และองค์กรอ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้เป็นนิติบุคคล 

(๕) “ผู้ประกอบการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพไม่
ว่าการกระท าดังกล่าวจะได้รับประโยชน์หรือได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ และไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
แล้วหรือไม่ 

(๖) “ผู้ประกอบการจดทะเบียน” หมายความว่า ผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ตามมาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๕/๑ หรือที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมชั่วคราวตามมาตรา ๘๕/๓ 

(๗) “ตัวแทน” หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งท าสัญญาหรือมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษา
สินค้า หาลูกค้า หรือท าการใด ๆ อันเกี่ยวกับการประกอบกิจการในราชอาณาจักรแทนผู้ประกอบการที่อยู่นอก
ราชอาณาจักร 

(๘) “ขาย” หมายความว่า จ าหน่าย จ่าย โอนสินค้าไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือค่าตอบแทนหรือไม่ 
และให้หมายความรวมถึง 

(ก) สัญญาให้เช่าซื้อสินค้า สัญญาซื้อขายผ่อนช าระที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่โอนไปยังผู้ซื้อ
เมื่อได้ส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อแล้ว หรือสัญญาจะขายสินค้าท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีก าหนดโดย
อนุมัติรัฐมนตรี 

(ข) ส่งมอบสินค้าให้ตัวแทนเพ่ือขาย 

(ค) ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร 

(ง) น าสินค้าไปใช้ไม่ว่าประการใด ๆ เว้นแต่การน าสินค้าไปใช้เพื่อการประกอบกิจการของ
ตนเองโดยตรงตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีก าหนด 

(จ) มีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามมาตรา ๘๗ (๓) หรือมาตรา ๘๗ วรรคสอง 

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftn282
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftn283


(ฉ) มีสินค้าคงเหลือและหรือทรัพย์สินที่ผู้ประกอบการมีไว้ในการประกอบกิจการ ณ วันเลิก
ประกอบกิจการ แต่ไม่รวมถึงสินค้าคงเหลือและหรือทรัพย์สินดังกล่าวของผู้ประกอบการซึ่งได้ควบเข้ากันหรือได้
โอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน  ทั้งนี้ ผู้ประกอบการใหม่อันได้ควบเข้ากันหรือผู้รับโอนกิจการต้องอยู่ในบังคับท่ีต้อง
เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๓ 

(ช) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๙) “สินค้า” หมายความว่า ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างที่อาจมีราคาและถือเอาได้ไม่ว่าจะ
มีไว้เพ่ือขาย เพ่ือใช้ หรือเพ่ือการใด ๆ และให้หมายความรวมถึงสิ่งของทุกชนิดที่น าเข้า 

(๑๐) “บริการ” หมายความว่า การกระท าใด ๆ อันอาจหาประโยชน์อันมีมูลค่าซึ่งมิใช่เป็นการ
ขายสินค้า และให้หมายความรวมถึงการใช้บริการของตนเองไม่ว่าประการใด ๆ แต่ทั้งนี้ไม่ รวมถึง 

(ก) การใช้บริการหรือการน าสินค้าไปใช้เพื่อประกอบกิจการของตนเองโดยตรงตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีก าหนด 

(ข) การน าเงินไปหาประโยชน์โดยการฝากธนาคารหรือซื้อพันธบัตรหรือหลักทรัพย์ 
(ค) การกระท าตามที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

(๑๑) “ผู้น าเข้า” หมายความว่า ผู้ประกอบการหรือบุคคลอ่ืนซึ่งน าเข้า 

(๑๒)[๒๘๔] “น าเข้า” หมายความว่า น าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร และให้หมายความรวมถึง
การน าสินค้าที่ต้องเสียอากรขาเข้าหรือที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรออกจากเขต
ปลอดอากรโดยมิใช่เพื่อส่งออกด้วย 

(๑๓) “ผู้ส่งออก” หมายความว่า ผู้ประกอบการซึ่งส่งออก 

(๑๔) “ส่งออก” หมายความว่า ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรเพ่ือส่งไปต่างประเทศ และให้
หมายความรวมถึง 

(ก)[๒๘๕] การน าสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากรเฉพาะสินค้าที่ต้องเสียอากร
ขาออกหรือที่ได้รับยกเว้นอากรขาออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีก าหนด 

(ข) การขายสินค้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากรที่ขายให้แก่ผู้ที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดี
ก าหนด 

(๑๕) “ซ้ือ” หมายความว่า การรับโอนหรือรับมอบสินค้าจากการขาย 

(๑๖) “ราคา” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ อันอาจคิดค านวณได้เป็นเงินซึ่ง
ได้มีการช าระหรือตกลงจะช าระเพ่ือการซื้อขายสินค้าหรือการให้บริการ 

(๑๗) “ภาษีขาย” หมายความว่า ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ เรียกเก็บหรือ
พึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการตามมาตรา ๘๒/๔ วรรคหนึ่งและภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ผู้ประกอบการจด
ทะเบียน มีหน้าที่เสียในกรณีที่เป็นการขายสินค้าตาม (ง) (จ) (ฉ) หรือ (ช) ของ (๘) หรือในกรณีที่เป็นการให้บริการ
ตาม (๑๐) แต่ไม่รวมถึงภาษีท่ีต้องเสียตามมาตรา ๘๒/๑๖ 

(๑๘) “ภาษีซื้อ” หมายความว่า ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนถูกผู้ประกอบการจด
ทะเบียนอ่ืนเรียกเก็บตามมาตรา ๘๒/๔ วรรคสี่ และให้หมายความรวมถึง 
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(ก) ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้เสียเมื่อน าเข้าสินค้า 

(ข) ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้เสีย เนื่องจากได้รับโอนสินค้าน าเข้าที่
จ าแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรตามมาตรา ๘๒/
๑๕ 

(ค) ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ได้น าส่งตามมาตรา ๘๓/๕ มาตรา ๘๓/๖ และมาตรา ๘๓/๗ 

(๑๙) “ภาษีสรรพสามิต” หมายความรวมถึง ภาษีสุรา ค่าแสตมป์ยาสูบ ค่าธรรมเนียมประทับตรา
ไพ่ และภาษีหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนในลักษณะท านองเดียวกันตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

(๒๐) “สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานที่ซึ่งผู้ประกอบการใช้ประกอบกิจการเป็น
ประจ า และให้หมายความรวมถึงสถานที่ซึ่งใช้เป็นที่ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจ าด้วย 

ในกรณีผู้ประกอบการไม่มีสถานประกอบการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าที่อยู่อาศัยของ
ผู้ประกอบการนั้นเป็นสถานประกอบการ ถ้าผู้ประกอบการมีที่อยู่อาศัยหลายแห่งให้ผู้ประกอบการเลือกเอาที่อยู่
อาศัยแห่งหนึ่งเป็นสถานประกอบการ 

(๒๑)[๒๘๖] “เขตปลอดอากร” หมายความว่า เขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขต
อุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเขตท่ีมีกฎหมายก าหนดให้
ยกเว้นอากรขาเข้า 

(๒๒) “ใบก ากับภาษ”ี หมายความรวมถึง ใบก ากับภาษีอย่างย่อ ใบเพ่ิมหนี้ ใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงิน
ที่ส่วนราชการออกให้ในการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามมาตรา ๘๓/๕ และใบเสร็จรับเงินของ
กรมสรรพากร ของกรมศุลกากร หรือของกรมสรรพสามิต  ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่เป็นภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(๒๓) “เดือนภาษี” หมายความว่าเดือนประดิทิน เว้นแต่ 
(ก) ในกรณีท่ีผู้ประกอบการเริ่มประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือได้จดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพ่ิมในเดือนภาษีใด ให้เริ่มนับเดือนภาษีแรกตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการหรือวันที่ได้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๑/๓ ถึงวันสิ้นเดือนภาษีนั้น แล้วแต่กรณี 

(ข) ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับอนุมัติให้ถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือเลิก
ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือตายและผู้จัดการมรดก หรือทายาทมิได้ยื่นขอโอนกิจการ หรือถูก
อธิบดีสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมในเดือนภาษีใด ให้เดือนภาษีสุดท้ายสิ้นสุดลงในวันที่อธิบดีสั่งขีดชื่อ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๕/๑๙ 

(ค) ในกรณีท่ีมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีและช าระภาษีตามช่วงเวลาภาษีตามมาตรา ๘๓/๑ 

  
มาตรา ๗๗/๒[๒๘๗]  การกระท ากิจการดังต่อไปนี้ในราชอาณาจักรให้อยู่ในบังคับต้องเสีย

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามบทบัญญัติในหมวดนี้ 
(๑) การขายสินค้าหรือการให้บริการโดยผู้ประกอบการ 

(๒) การน าเข้าสินค้าโดยผู้น าเข้า 

การให้บริการในราชอาณาจักรให้หมายถึง บริการที่ท าในราชอาณาจักรโดยไม่ค านึงว่าการใช้
บริการนั้นจะอยู่ในต่างประเทศหรือในราชอาณาจักร 
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การให้บริการที่ท าในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักรให้ถือว่าการให้บริการ
นั้น เป็นการให้บริการในราชอาณาจักร 

  
มาตรา ๗๗/๓[๒๘๘]  นอกจากกรณีตามมาตรา ๙๑/๔ กิจการใดท่ีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจ

เฉพาะตามมาตรา ๙๑/๒ หรือได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๓ ย่อมไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามหมวด ๔ นี้ 

  
มาตรา ๗๗/๔[๒๘๙]  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมให้บุคคลดังต่อไปนี้ ที่

ได้ท าสัญญาซื้อขายสินค้าหรือสัญญาให้บริการกับผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องจัดส่งส าเนาสัญญาหรือเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้องตามท่ีก าหนดไว้ไปให้เจ้าพนักงานสรรพากร ณ ที่ว่าการอ าเภอท้องที่ที่บุคคลนั้นมีภูมิล าเนาภายในวันที่สิบ
ห้าของเดือนถัดจากเดือนที่ได้ท าสัญญาดังกล่าว 

(๑) กระทรวง ทบวง กรม หรือราชการส่วนท้องถิ่น ให้จัดส่งส าเนาสัญญาตามประเภท ลักษณะ 
และมูลค่าของสัญญาตามที่อธิบดีก าหนด 

(๒) บุคคลอ่ืนตามที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ให้จัดส่งส าเนาสัญญาหรือเอกสารอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ตามประเภท ลักษณะ และมูลค่าของสัญญาหรือเอกสาร ตามท่ีอธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

มูลค่าของสัญญาตาม (๑) และ (๒) จะต้องก าหนดไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

  
มาตรา ๗๗/๕[๒๙๐]  ในกรณีที่มีปัญหาว่ากิจการใดเป็นการขายสินค้าหรือการให้บริการ ให้อธิบดีมี

อ านาจวินิจฉัย และค าวินิจฉัยของอธิบดีให้ถือเป็นที่สุด 

  
ส่วน ๒ 

ความรับผิดในการเสียภาษี 
                   

  
มาตรา ๗๘[๒๙๑]  ภายใต้บังคับมาตรา ๗๘/๓ ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เกิดจาก

การขายสินค้า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) การขายสินค้านอกจากท่ีอยู่ในบังคับตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ให้ความรับผิดทั้งหมดเกิดข้ึน

เมื่อส่งมอบสินค้า เว้นแต่กรณีที่ได้มีการกระท าดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนส่งมอบสินค้า ก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อ
ได้มีการกระท านั้น ๆ ด้วย 

(ก) โอนกรรมสิทธิ์สินค้า 

(ข) ได้รับช าระราคาสินค้า หรือ 

(ค) ได้ออกใบก ากับภาษี 
ทั้งนี้ โดยให้ความรับผิดเกิดขึ้นตามส่วนของการกระท านั้น ๆ แล้วแต่กรณี 
(๒) การขายสินค้าตามสัญญาให้เช่าซื้อหรือสัญญาซื้อขายผ่อนช าระท่ีกรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่โอน

ไปยังผู้ซื้อเมื่อได้ส่งมอบ ให้ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อถึงก าหนดช าระราคาตามงวดที่ถึงก าหนดช าระราคาแต่ละงวด 
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เว้นแต่กรณีท่ีได้มีการกระท าดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนถึงก าหนดช าระราคาแต่ละงวด ก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดข้ึนเมื่อ
ได้มีการกระท านั้น ๆ ด้วย 

(ก) ได้รับช าระราคาสินค้า หรือ 

(ข) ได้ออกใบก ากับภาษี 
ทั้งนี้ โดยให้ความรับผิดเกิดขึ้นตามส่วนของการกระท านั้น ๆ แล้วแต่กรณี 
(๓) การขายสินค้าโดยมีการตั้งตัวแทนเพื่อขายและได้ส่งมอบสินค้าให้ตัวแทนแล้ว  ทั้งนี้ เฉพาะ

สัญญาการตั้งตัวแทนเพ่ือขายตามประเภทของสินค้าและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด
โดยอนุมัติรัฐมนตรี ให้ความรับผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อตัวแทนได้ส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อ เว้นแต่กรณีท่ีได้มีการกระท า
ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนการส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อ ก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดข้ึนเมื่อได้มีการกระท านั้น ๆ ด้วย 

(ก) ตัวแทนได้โอนกรรมสิทธิ์สินค้าให้ผู้ซื้อ 

(ข) ตัวแทนได้รับช าระราคาสินค้า 

(ค) ตัวแทนได้ออกใบก ากับภาษี หรือ 

(ง) ได้มีการน าสินค้าไปใช้ไม่ว่าโดยตัวแทนหรือบุคคลอ่ืน 

ทั้งนี้ โดยให้ความรับผิดเกิดขึ้นตามส่วนของการกระท านั้น ๆ แล้วแต่กรณี 
(๔) การขายสินค้าโดยส่งออกให้ความรับผิดเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 

(ก) การส่งออกนอกจากที่ระบุใน (ข) หรือ (ค) ให้ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อช าระอากรขาออก 
วางหลักประกันอากรขาออก หรือจัดให้มีผู้ค้ าประกันอากรขาออก เว้นแต่ในกรณีที่ไม่ต้องเสียอากรขาออกหรือ
ได้รับยกเว้นอากรขาออก แล้วแต่กรณี ก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดข้ึนในวันที่มีการออกใบขนสินค้าขาออกตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

(ข)[๒๙๒] การส่งออกในกรณีท่ีน าสินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา ๗๗/๑ (๑๔) (ก) ให้
ความรับผิดเกิดขึ้นในวันที่น าสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตดังกล่าว 

(ค) การส่งออกซ่ึงสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ให้ความรับ
ผิดเกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

(๕) การขายสินค้าที่ได้เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ ๐ ตามมาตรา ๘๐/๑ (๕) และภายหลัง
ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าอันท าให้ผู้รับโอนสินค้ามีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๑ (๒) ให้
ความรับผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อโอนกรรมสิทธิ์สินค้า 

เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีของผู้ประกอบการ
จดทะเบียนส าหรับการขายสินค้าแก่กระทรวง ทบวง กรม หรือราชการส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้ เฉพาะการขายสินค้าตาม
สัญญาและมีการช าระราคาท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง ให้อธิบดีโดย
อนุมัติรัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดความรับผิดตาม (๑) (๒) และ (๓) เกิดขึ้นเป็นอย่างอ่ืนได้ 

  
มาตรา ๗๘/๑[๒๙๓]  ภายใต้บงัคับมาตรา ๗๘/๓ ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เกิดจาก

การให้บริการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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(๑) การให้บริการนอกจากที่อยู่ในบังคับตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ให้ความรับผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อ
ได้รับช าระราคาค่าบริการ เว้นแต่กรณีที่ได้มีการกระท าดังต่อไปนี้เกิดข้ึนก่อนได้รับช าระราคาค่าบริการ ก็ให้ถือว่า
ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้มีการกระท านั้น ๆ ด้วย 

(ก) ได้ออกใบก ากับภาษี หรือ 

(ข) ได้ใช้บริการไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

ทั้งนี้ โดยให้ความรับผิดเกิดขึ้นตามส่วนของการกระท านั้น ๆ แล้วแต่กรณี 
(๒) การให้บริการตามสัญญาที่ก าหนดค่าตอบแทนตามส่วนของบริการที่ท าให้ความรับผิดตาม

ส่วนของบริการเกิดข้ึนเมื่อได้รับช าระราคาค่าบริการตามส่วนของบริการที่สิ้นสุดลง เว้นแต่กรณีท่ีได้มีการกระท า
ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนได้รับช าระราคาค่าบริการตามส่วนของบริการที่สิ้นสุดลง ก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้
มีการกระท านั้น ๆ ด้วย 

(ก) ได้ออกใบก ากับภาษี หรือ 

(ข) ได้ใช้บริการไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

ทั้งนี้ โดยให้ความรับผิดเกิดขึ้นตามส่วนของการกระท านั้น ๆ แล้วแต่กรณี 
(๓) การให้บริการที่ท าในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร ให้ความรับ

ผิดทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดข้ึนเมื่อได้มีการช าระราคาค่าบริการทั้งหมดหรือบางส่วน แล้วแต่กรณี 
(๔) การให้บริการที่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ ๐ ตามมาตรา ๘๐/๑ (๕) และภายหลังได้มี

การโอนสิทธิในบริการอันท าให้ผู้รับโอนสิทธิในบริการมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๑ (๒) ให้
ความรับผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อได้รับช าระราคาค่าบริการ 

เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระในการยื่นแบบแสดงรายการและการช าระภาษีของผู้ประกอบการจด
ทะเบียนส าหรับการให้บริการแก่กระทรวง ทบวง กรม หรือราชการส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้ เฉพาะการให้บริการตาม
สัญญาและมีการช าระราคาค่าบริการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง ให้
อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดความรับผิดตาม (๑) และ (๒) เกิดขึ้นเป็นอย่างอ่ืนได้ 

  
มาตรา ๗๘/๒[๒๙๔]  ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เกิดจากการน าเข้าให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) การน าเข้านอกจากท่ีอยู่ในบังคับตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ให้ความรับผิดเกิดข้ึนเมื่อช าระอากร

ขาเข้า วางหลักประกันอากรขาเข้า หรือจัดให้มีผู้ค้ าประกันอากรขาเข้า เว้นแต่กรณีท่ีไม่ต้องเสียอากรขาเข้าหรือ
ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นในวันที่มีการออกใบขนสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

(๒)[๒๙๕] การน าเข้ากรณีน าสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากรแล้วน าสินค้าออกจาก
เขตดังกล่าวโดยมิใช่เพ่ือส่งออกตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๗๗/๑ (๑๒) ให้ความรับผิดเกิดข้ึนในวันที่น าสินค้านัน้
ออกจากเขตดังกล่าวโดยมิใช่เพื่อส่งออก 

(๓) การน าเข้ากรณีของตกค้างตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ให้ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อทางราชการ
ได้ขายทอดตลอดหรือขายโดยวิธีอ่ืนเพ่ือน าเงินมาช าระค่าภาษี ค่าเก็บรักษา ค่าย้ายขน หรือค่าภาระติดพันตาม
วิธีการตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
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(๔) การน าเข้าสินค้าท่ีจ าแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่า
ด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๑ (๒) (ค) ถ้าภายหลังสินค้านั้นต้องเสียอากร
ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร อันท าให้ผู้ที่มีความรับผิดตามกฎหมายดังกล่าวหรือผู้รับโอนสินค้ามีหน้าที่
ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๑ (๓) ให้ความรับผิดเกิดข้ึนพร้อมกับความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยพิกัด
อัตราศุลกากร 

  
มาตรา ๗๘/๓[๒๙๖]  ให้ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับการขายสินค้าหรือการ

ให้บริการในกรณีดังต่อไปนี้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๑) การขายสินค้าท่ีไม่มีรูปร่าง เช่น สิทธิในสิทธิบัตร กู๊ดวิลล์ การขายกระแสไฟฟ้า การขายสินค้า
ที่มีลักษณะท านองเดียวกัน หรือการขายสินค้าบางชนิดที่ตามลักษณะของสินค้าไม่อาจก าหนดได้แน่นอนว่ามีการ
ส่งมอบเมื่อใด 

(๒) การขายสินค้าหรือการให้บริการด้วยเครื่องอัตโนมัติโดยวิธีการช าระราคาด้วยการหยอดเงิน 
ใช้เหรียญหรือบัตร หรือในลักษณะท านองเดียวกัน 

(๓) การขายสินค้าหรือการให้บริการโดยการช าระราคาด้วยการใช้บัตรเครดิต หรือในลักษณะ
ท านองเดียวกัน 

(๔) การขายสินค้าตามสัญญาจะขายสินค้าตามมาตรา ๗๗/๑ (๘) (ก) 
(๕) การขายสินค้าตามมาตรา ๗๗/๑ (๘) (ง) (จ) (ฉ) หรือ (ช) 
กฎกระทรวงดังกล่าวจะก าหนดให้ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึนแตกต่างกันตาม

ประเภทของสินค้าหรือประเภทของการให้บริการก็ได้ 
  

ส่วน ๓ 

ฐานภาษ ี

                   
  

มาตรา ๗๙[๒๙๗]  ภายใต้บังคับมาตรา ๗๙/๑ ฐานภาษีส าหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการ 
ได้แก่มูลค่าทั้งหมดที่ผู้ประกอบการได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ รวมทั้งภาษีสรรพสามิต
ตามท่ีก าหนดในมาตรา ๗๗/๑ (๑๙) ถ้ามีด้วย 

มูลค่าของฐานภาษีให้หมายความถึง เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน ค่าบริการหรือประโยชน์ใด ๆ ซึ่ง
อาจคิดค านวณได้เป็นเงิน 

มูลค่าของฐานภาษีไม่ให้รวมถึง 

(๑) ส่วนลดหรือค่าลดหย่อนที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ลดให้ในขณะขายสินค้าหรือให้บริการ
และได้หักส่วนลดหรือค่าลดหย่อนดังกล่าวออกจากราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการ โดยได้แสดงให้เห็นไว้ชัดแจ้ง
ว่าได้มีการหักส่วนลดหรือค่าลดหย่อนไว้ในใบก ากับภาษีในแต่ละครั้งที่ออกแล้ว   ทั้งนี ้ เว้นแต่ส่วนลดหรือค่า
ลดหย่อนในการขายสินค้าหรือให้บริการของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิออกใบก ากับภาษีอย่างย่อตาม
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มาตรา ๘๖/๖ หรือมาตรา ๘๖/๗ ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะไม่แสดงส่วนลดหรือค่าลดหย่อนดังกล่าวให้เห็นชัด
แจ้งไว้ในใบก ากับภาษีอย่างย่อก็ได้ 

(๒) ค่าชดเชยหรือเงินอุดหนุนตามท่ีอธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
(๓) ภาษีขาย 

(๔) ค่าตอบแทนที่มีลักษณะ และเงื่อนไขตามท่ีอธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
  

มาตรา ๗๙/๑[๒๙๘]  ฐานภาษีส าหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการในกิจการเฉพาะอย่าง ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ฐานภาษีส าหรับการขายสินค้าโดยการส่งออก ได้แก่มูลค่าของสินค้าส่งออกโดยให้ใช้ราคา 
เอฟ.โอ.บี. ของสินค้าบวกด้วยภาษีสรรพสามิตตามที่ก าหนดในมาตรา ๗๗/๑ (๑๙) และภาษีและค่าธรรมเนียมอ่ืน
ตามท่ีจะได้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แต่ทั้งนี้ไม่ให้รวมอากรขาออก 

ราคา เอฟ.โอ.บี. ได้แก่ราคาสินค้า ณ ด่านศุลกากรส่งออกโดยไม่รวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง
จากด่านศุลกากรส่งออกไปต่างประเทศ 

(๒) ฐานภาษีส าหรับการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ 

(ก) ในกรณีรับขนคนโดยสาร ได้แก่ มูลค่าของค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใด
ที่เรียกเก็บในราชอาณาจักรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ เนื่องในการรับขนคนโดยสารนั้น 

(ข) ในกรณีรับขนสินค้า ได้แก่ มูลค่าของค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่เรียก
เก็บไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ เนื่องในการรับขนสินค้านั้นออกนอกราชอาณาจักร 

(๓) ฐานภาษีส าหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการในกิจการเฉพาะอย่างประเภทอ่ืนนอกจาก 
(๑) หรือ (๒) ให้เป็นไปตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

  
มาตรา ๗๙/๒[๒๙๙]  ฐานภาษีส าหรับการน าเข้าสินค้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ฐานภาษีส าหรับการน าเข้าสินค้าทุกประเภท ได้แก่ มูลค่าของสินค้าน าเข้าโดยให้ใช้ราคา ซ.ี

ไอ.เอฟ. ของสินค้าบวกด้วยอากรขาเข้า ภาษีสรรพสามิตตามท่ีก าหนดในมาตรา ๗๗/๑ (๑๙) ค่าธรรมเนียมพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และภาษีและค่าธรรมเนียมอ่ืนตามที่จะได้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

การน าเข้าสินค้าที่ผู้น าเข้าได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น ให้น าอากรขาเข้าซึ่งได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนดังกล่าวมารวมเป็นมูลค่าของฐาน
ภาษ ี

ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ได้แก่ราคาสินค้าบวกด้วยค่าประกันภัยและค่าขนส่งถึงด่านศุลกากรที่น าสินค้า
นั้นเข้าในราชอาณาจักร เว้นแต่ 

(ก) ในกรณีท่ีอธิบดีกรมศุลกากรประกาศให้ราคาในท้องตลาดส าหรับของประเภทใดประเภท
หนึ่งที่ต้องเสียอากรตามราคาเป็นรายเฉลี่ยตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ให้ถือราคานั้นเป็นราคาสินค้าใน
การค านวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

(ข) ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานศุลกากรได้ท าการประเมินราคาเพ่ือเสียอากรขาเข้าใหม่ตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร ให้ถือราคานั้นเป็นราคาสินค้าในการค านวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. 
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(๒) ฐานภาษีส าหรับการน าเข้าสินค้าที่จ าแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากร
ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๑ (๒) (ค) ถ้าภายหลังสินค้านั้น
ต้องเสียอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรอันท าให้ผู้ที่มีความรับผิดตามกฎหมายดังกล่าวหรือผู้รับโอน
สินค้ามีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๑ (๓) ฐานภาษสี าหรับสินค้านั้น ได้แก่ มูลค่าตามสภาพหรื
อปริมาณของสินค้าที่เป็นอยู่ในวันที่ความรับผิดเกิดขึ้นตามมาตรา ๗๘/๒ (๔) 

  
มาตรา ๗๙/๓[๓๐๐]  การค านวณมูลค่าของฐานภาษีส าหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการตาม

มาตรา ๗๙ ให้ถือมูลค่าของฐานภาษีเม่ือความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) การขายสินค้าหรือการให้บริการโดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนต่ ากว่าราคาตลาดโดย

ไม่มีเหตุอันสมควร มูลค่าของฐานภาษีให้ถือราคาตลาดของสินค้าหรือการให้บริการในวันที่ความรับผิดเกิดขึ้น 

(๒) การขายสินค้าหรือการให้บริการในกรณีท่ีผู้ประกอบการน าสินค้าไปใช้หรือได้ใช้บริการไม่ว่า
โดยตนเองหรือบุคคลอ่ืน โดยมิใช่เพ่ือการประกอบกิจการโดยตรงตามมาตรา ๗๗/๑ (๘) (ง) หรือ (๑๐) มูลค่าของ
ฐานภาษีให้ถือตามราคาตลาดของสินค้าหรือบริการในวันที่ความรับผิดเกิดขึ้น 

(๓) การขายสินค้าตามมาตรา ๗๗/๑ (๘) (จ) ที่เกิดจากสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
ตามมาตรา ๘๗ (๓) หรือมาตรา ๘๗ วรรคสอง มูลค่าของฐานภาษีให้ถือตามราคาตลาดของสินค้าในวันที่ความรับ
ผิดเกิดขึ้น 

(๔) การขายสินค้าที่ได้เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ ๐ ตามมาตรา ๘๐/๑ (๕) และภายหลัง
ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าอันท าให้ผู้รับโอนสินค้ามีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๑ (๒) มูลค่า
ของฐานภาษีให้ถือราคาตลาดตามสภาพหรือปริมาณของสินค้าที่เป็นอยู่ในวันที่ความรับผิดเกิดขึ้น 

(๕) การขายสินค้าในกรณีผู้ประกอบการมีสินค้าคงเหลือและหรือมีทรัพย์สินที่ผู้ประกอบการมีไว้
ในการประกอบกิจการ ณ วันเลิกประกอบกิจการ มูลค่าของฐานภาษีให้ถือตามราคาตลาดในวันเลิกประกอบ
กิจการ 

ราคาตลาดตามมาตรานี้ให้ถือราคาเฉลี่ยของราคาตลาดที่ซื้อขายกันตามความเป็นจริงทั่วไปในวันที่
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้น  ทั้งนี้ ตามที่ได้มีการตรวจสอบราคาตามหลักเกณฑ์ท่ีอธิบดีก าหนด 
และในกรณีท่ีไม่อาจทราบราคาตลาดได้แน่นอนให้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศใช้เกณฑ์ค านวณ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งราคาตลาดได้ 

  
มาตรา ๗๙/๔[๓๐๑]  ในกรณีท่ีมูลค่าของฐานภาษีท่ีได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้า การ

ให้บริการ หรือการน าเข้าเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้ค านวณเงินตราต่างประเทศนั้นเป็นเงินตราไทยตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีได้รับเงินตราต่างประเทศจากการขายสินค้าหรือการให้บริการและได้มีการขาย
เงินตราต่างประเทศที่ได้รับช าระนั้นเป็นเงินตราไทยในเดือนที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึน ให้ถือ
เงินตราไทยจากการขายนั้นเป็นมูลค่าของฐานภาษีท่ีได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ แล้วแต่
กรณี เว้นแต่มิได้มีการขายเงินตราต่างประเทศในเดือนที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้นให้ถือตาม
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อัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้ในวันท าการสุดท้ายของเดือนที่
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้น 

(๒) ในกรณีน าเข้าสินค้าให้ค านวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของสินค้าน าเข้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
เป็นเงินตราไทยตามอัตราที่กรมศุลกากรใช้ค านวณเพ่ือเรียกเก็บอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

  
มาตรา ๗๙/๕[๓๐๒]  ฐานภาษีส าหรับการน าเข้าและการขายซึ่งยาสูบตามประเภทและชนิดที่อธิบดี

ก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าหรับการน าเข้าให้เป็นไปตามมาตรา ๗๙/๒ 

(๒) ส าหรับการขาย ได้แก่ มูลค่าของยาสูบที่ได้มาจากการหักจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมออกจาก
จ านวนเต็มของราคาขายปลีกของยาสูบ โดยให้ค านวณจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมที่รวมอยู่ใน
จ านวนเต็มของราคาขายปลีก 

  
มาตรา ๗๙/๖[๓๐๓]  ฐานภาษสี าหรับการน าเข้าและการขายซึ่งน้ ามันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ ามันตาม

ความหมายที่ก าหนดไว้ในมาตรานี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าหรับการน าเข้า ให้เป็นไปตามมาตรา ๗๙/๒ 

(๒) ส าหรับการขาย 

(ก) กรณีน้ ามันดิบให้เป็นไปตามมาตรา ๗๙ 

(ข) กรณีผลิตภัณฑ์น้ ามันแต่ละชนิด ได้แก่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์น้ ามันชนิดนั้นที่ได้มาจากการ
หักจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมออกจากจ านวนเต็มของราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์น้ ามันดังกล่าว โดยให้ค านวณจ านวน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมที่รวมอยู่ในจ านวนเต็มของราคาขายปลีก 

ราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์น้ ามันแต่ละชนิดตามวรรคหนึ่ง ให้ค านวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

ค าว่า “น้ ามันดิบ” หมายความว่า น้ ามันดิบตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม เว้นแตอ่ธิบดีจะ
ก าหนดเป็นอย่างอ่ืนโดยจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

ค าว่า “ผลิตภัณฑ์น้ ามัน” หมายความว่า น้ ามันเบนซิน น้ ามันก๊าด น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับ
เครื่องบินไอพ่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเชื้อเพลิงหนัก น้ ามันเตา น้ ามันหล่อลื่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และผลิตภัณฑ์
น้ ามันอ่ืน  ทั้งนี้ เฉพาะสินค้าที่คณะกรรมการกลางก าหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาดได้ก าหนดราคาขาย
ปลีกไว้ 

  
มาตรา ๗๙/๗[๓๐๔]  ฐานภาษีส าหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการน าเข้าสินค้าที่มิได้

บัญญัติไว้ในส่วนนี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา และในพระราชกฤษฎีกาจะก าหนดหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขใด ๆ เพ่ือการค านวณมูลค่าของฐานภาษีส าหรับกิจการดังกล่าวด้วยก็ได้ 

  
ส่วน ๔ 

อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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มาตรา ๘๐[๓๐๕]  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ ๑๐.๐ ในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับการประกอบ
กิจการดังต่อไปนี้  ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๘๐/๒ 

(๑) การขายสินค้า 

(๒) การให้บริการ 

(๓) การน าเข้า 

อัตราภาษีตามวรรคหนึ่งให้ลดลงได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา แต่ต้องก าหนดอัตราภาษีให้
เป็นอัตราภาษีเดียวกันส าหรับการขายสินค้า การให้บริการ และการน าเข้าทุกกรณี 

  
มาตรา ๘๐/๑[๓๐๖]  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ ๐ ในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับการประกอบ

กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การส่งออกสินค้าที่มิใช่การส่งออกสินค้าซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๑ (๓) 
(๒) การให้บริการที่กระท าในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศตามประเภท 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีก าหนด 

การให้บริการที่กระท าในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ให้รวมถึง
การให้บริการที่กระท าในราชอาณาจักรเพ่ือใช้ผลิตสินค้าในเขตปลอดอากรเพ่ือส่งออก และการให้บริการที่กระท า
ในเขตดังกล่าวเพ่ือใช้ผลิตสินค้าเพ่ือส่งออกด้วย[๓๐๗] 

(๓)[๓๐๘] การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเลที่กระท าโดย
ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล 

(๔) การขายสินค้าหรือการให้บริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ
ตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ  ทั้งนี้ เฉพาะกรณีท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

(๕)[๓๐๙] การขายสินค้าหรือการให้บริการให้แก่ 
(ก) องค์การสหประชาชาติ ทบวงการช านัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต 

สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล 

(ข) องค์การระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงที่จะต้องปฏิบัติเท่า
เทียมกับสถานเอกอัครราชทูต องค์การสหประชาชาติหรือทบวงการช านัญพิเศษของสหประชาชาติ 

(ค) ส านักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามความตก
ลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ 

ทั้งนี้ เฉพาะการขายสินค้าหรือการให้บริการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีก าหนด 

(๖) การขายสินค้าหรือการให้บริการระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนกับคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือระหว่าง
ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการอยู่ในเขตปลอดอากร ไม่ว่าจะอยู่ในเขตเดียวกันหรือไม่ หรือ
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ระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนกับผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการอยู่ในเขตปลอดอากร  ทั้งนี้ เฉพาะการขายสินค้า
หรือการให้บริการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด[๓๑๐] 

คลังสินค้าทัณฑ์บนตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความถึงคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร 

  
มาตรา ๘๐/๒[๓๑๑]  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ ๒.๕ ในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับการขาย

สินค้าหรือการให้บริการในราชอาณาจักร ซึ่งกิจการดังกล่าวต้องค านวณเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๑๖ 

อัตราภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้ลดลงได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา แต่ต้องก าหนดอัตราภาษีให้
เป็นอัตราภาษีเดียวกันส าหรับการขายสินค้าและการให้บริการทุกกรณี 

  
ส่วน ๕ 

การยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม 

                   
  

มาตรา ๘๑[๓๑๒]  ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับการประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การขายสินค้าท่ีมิใช่การส่งออก หรือการให้บริการดังต่อไปนี้ 

(ก) การขายพืชผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นล าต้น กิ่ง ใบ เปลือก หน่อ ราก เหง้า ดอก หวั 
ฝัก เมล็ด หรือส่วนอื่น ๆ ของพืช และวัตถุพลอยได้จากพืช  ทั้งนี้ ที่อยู่ในสภาพสด หรือรักษาสภาพไว้เพ่ือมิให้เสีย
เป็นการชั่วคราวในระหว่างขนส่งด้วยการแช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือด้วยการจัดท าหรือปรุงแต่งโดยวิธีการอ่ืน หรือ
รักษาสภาพไว้เพ่ือมิให้เสียเพ่ือการขายปลีกหรือขายส่งด้วยวิธีการแช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง ท าให้แห้ง บด ท าให้เป็น
ชิ้น หรือด้วยวิธีอ่ืน ข้าวสารหรอืผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว แต่ไม่รวมถึงไม้ซุง ฟืน หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเลื่อย
ไม้ หรือผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุกระป๋อง ภาชนะ หรือหีบห่อที่ท าเป็นอุตสาหกรรมตามลักษณะและเงื่อนไขที่อธิบดี
ก าหนด 

(ข) การขายสัตว์ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต และในกรณีสัตว์ไม่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นเนื้อ ส่วน
ต่าง ๆ ของสัตว์ ไข่ น้ านม และวัตถุพลอยได้จากสัตว์  ทั้งนี้ ที่อยู่ในสภาพสดหรือรักษาสภาพไว้เพ่ือมิให้เสียเป็นการ
ชั่วคราวในระหว่างขนส่งด้วยการแช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือด้วยการจัดท าหรือปรุงแต่งโดยวิธีการอ่ืน หรือรักษา
สภาพไว้เพ่ือมิให้เสียเพ่ือการขายปลีกหรือขายส่งด้วยวิธีการแช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง ท าให้แห้ง บด ท าให้เป็นชิ้น หรือ
ด้วยวิธีอ่ืน แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุกระป๋อง ภาชนะ หรือหีบห่อที่ท าเป็นอุตสาหกรรมตามลักษณะและ
เงื่อนไขท่ีอธิบดีก าหนด 

(ค) การขายปุ๋ย 

(ง) การขายปลาป่น อาหารสัตว์ 
(จ) การขายยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับพืชหรือสัตว์เพ่ือบ ารุงรักษาป้องกัน ท าลายหรือก าจัด

ศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว์ 
(ฉ) การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือต าราเรียน 

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftn310
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftn311
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftn312


(ช) การให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 

(ซ) การให้บริการที่เป็นงานทางศิลปะและวัฒนธรรมในสาขา และลักษณะการประกอบ
กิจการที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

(ฌ) การให้บริการการประกอบโรคศิลปะ การสอบบัญชี การว่าความ หรือการประกอบ
วิชาชีพอิสระอ่ืนตามท่ีอธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี  ทั้งนี้ เฉพาะวิชาชีพอิสระที่มีกฎหมายควบคุมการประกอบ
วิชาชีพอิสระนั้น 

(ญ) การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

(ฎ) การให้บริการวิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการ  ทั้งนี้ ในสาขาและลักษณะการ
ประกอบกิจการที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

(ฏ) การให้บริการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ 
(ฐ) การให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงาน 

(ฑ) การให้บริการจัดแข่งขันกีฬาสมัครเล่น 

(ฒ) การให้บริการของนักแสดงสาธารณะ  ทั้งนี้ เฉพาะบริการในสาขาและลักษณะการ
ประกอบกิจการตามที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

(ณ) การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร 

(ด) การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งมิใช่เป็นการขนส่งโดยอากาศยานหรือเรือเดิน
ทะเล 

(ต) การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
(ถ) การให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบริการที่เป็นการพาณิชย์ของ

ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นการหารายได้หรือผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกิจการสาธารณูปโภคหรือไม่ก็ตาม 

(ท) การขายสินค้าหรือการให้บริการของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งส่งรายรับทั้งสิ้นให้แก่รัฐโดย
ไม่หักรายจ่าย 

(ธ) การขายสินค้าหรือการให้บริการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือการสาธารณกุศล
ภายในประเทศซึ่งไม่น าผลก าไรไปจ่ายในทางอ่ืน 

(น) การขายสินค้าหรือการให้บริการตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

(๒) การน าเข้าสินค้าดังต่อไปนี้ 
(ก) สินค้าตาม (๑) (ก) ถึง (ฉ) 
(ข)[๓๑๓] สินค้าจากต่างประเทศที่น าเข้าไปในเขตปลอดอากร  ทั้งนี้ เฉพาะสินค้าท่ีได้รับยกเว้น

อากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

(ค) สินค้าท่ีจ าแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัด
อัตราศุลกากร 

(ง) สินค้าซึ่งน าเข้าและอยู่ในอารักขาของศุลกากร แล้วได้ส่งกลับออกไปต่างประเทศ โดยได้
คืนอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
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(๓) การส่งออกซ่ึงสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม
มาตรา ๘๒/๑๖ 

การยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับการประกอบกิจการตามมาตรานี้ อธิบดีจะเสนอให้
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรพิจารณาก าหนดลักษณะของกิจการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ยกเว้นตามมาตรานี้ก็ได้ และเม่ือคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรได้วินิจฉัยแล้วให้ประกาศค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา และหากกิจการนั้นมิได้เป็นไปตามลักษณะและเงื่อนไขท่ีก าหนด 
กิจการนั้นจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรานี้ 

  
มาตรา ๘๑/๑[๓๑๔]  ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับต้อง

เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม และกิจการดังกล่าวมีมูลค่าของฐานภาษีไม่เกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมตามท่ี
ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งจะก าหนดจ านวนมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมให้
แตกต่างกันในกิจการแต่ละประเภทไม่ได้ แต่จ านวนมูลค่าของฐานภาษีที่ก าหนดจะต้องไม่น้อยกว่า ๖๐๐,๐๐๐ 
บาทต่อปี 

  
มาตรา ๘๑/๒[๓๑๕]  กิจการใดได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามส่วนนี้หรือตามกฎหมายอื่นให้

ผู้ประกอบการได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามหมวดนี้ แต่อธิบดีจะก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องจัดท ารายงานตามส่วน 
๑๑ ก็ได้ 

  
มาตรา ๘๑/๓[๓๑๖]  ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมดังต่อไปนี้ มี

สิทธิแจ้งต่ออธิบดีตามแบบที่อธิบดีก าหนดเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามหมวดนี้ได้
โดยต้องค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๓ 

(๑) กิจการขายสินค้าตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๘๑ (๑) (ก) ถึง (ฉ) 
(๒) กิจการขนาดย่อมตามมาตรา ๘๑/๑ 

(๓) กิจการอ่ืนตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

เมื่อผู้ประกอบการตามวรรคหนึง่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๕/๑ (๒) 
แล้ว ผู้ประกอบการดังกล่าวจะเลิกเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ต่อเมื่อได้ใช้สิทธิขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 
๘๕/๑๐ (๓) และอธิบดีได้สั่งถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 

  
ส่วน ๖ 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและการค านวณภาษี 
                   

  
มาตรา ๘๒[๓๑๗]  ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามบทบัญญัติในหมวดนี้ 
(๑) ผู้ประกอบการ 
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(๒) ผู้น าเข้า 

  
มาตรา ๘๒/๑[๓๑๘]  เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีหน้าที่

เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมด้วย 

(๑) ในกรณีท่ีผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักร และได้ขายสินค้าหรือให้บริการใน
ราชอาณาจักรเป็นปกติธุระโดยมีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักร ได้แก่ ตัวแทนดังกล่าว 

(๒) ในกรณีการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ได้เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ ๐ ตามมาตรา 
๘๐/๑ (๕) ถ้าภายหลังได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือโอนสิทธิในบริการนั้นไปให้กับบุคคลที่มิใช่องค์การ
สหประชาชาติ ทบวงการช านัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถาน
กงสุล ได้แก่ ผู้รับโอนสินค้าหรือผู้รับโอนสิทธิในบริการดังกล่าว 

(๓) ในกรณีสินค้าน าเข้าที่จ าแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมาย
ว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๑ (๒) (ค) ถ้าภายหลังสินค้านั้นต้องเสีย
อากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ได้แก่ 

(ก) ผู้ที่มีความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร 

(ข) ผู้รับโอนสินค้า ถ้ามีการโอนสินค้าดังกล่าว 

(๔) ในกรณีที่มีการควบเข้ากัน ได้แก่ ผู้ที่ควบเข้ากันและผู้ประกอบการใหม่ 
(๕) ในกรณีโอนกิจการ ได้แก่ ผู้โอนและผู้รับโอน 

  
มาตรา ๘๒/๒[๓๑๙]  ในกรณีที่ผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักร ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ

ประกอบกิจการ รวมตลอดถึง ลูกจ้าง หรือผู้ท าการแทนซึ่งมีอ านาจในการจัดการแทนโดยตรงหรือโดยปริยายที่อยู่
ในราชอาณาจักรเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมร่วมกับบุคคลตามมาตรา ๘๒ 

  
มาตรา ๘๒/๓[๓๒๐]  ภายใต้บังคับมาตรา ๘๒/๗ มาตรา ๘๒/๘ และมาตรา ๘๒/๑๖ ให้

ผู้ประกอบการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมโดยค านวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี 
หากภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ ให้ผู้ประกอบการช าระภาษีเท่ากับส่วนต่างนั้น 

หากภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย ให้เป็นเครดิตภาษีและให้ผู้ประกอบการนั้นมีสิทธิได้รับคืนภาษีหรือ
น าไปช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ตามส่วน ๘ 

ภาษีซื้อที่มิได้น าไปหักในการค านวณภาษีในเดือนภาษีตามวรรคหนึ่งเพราะมีเหตุจ าเป็นตามท่ี
อธิบดีก าหนด ให้มีสิทธิน าไปหักในการค านวณภาษีในเดือนภาษีหลังจากนั้นได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ทีอ่ธิบดีก าหนด แต่ต้องไม่เกินสามปีนับจากวันที่ได้มีการออกใบก ากับภาษี 

  
มาตรา ๘๒/๔[๓๒๑]  ภายใต้บังคับมาตรา ๘๓/๕ มาตรา ๘๓/๖ และมาตรา ๘๓/๗ ให้

ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการเมื่อความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้น โดยค านวณจากฐานภาษีตามส่วน ๓ และอัตราภาษีตามส่วน ๔ 
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บทบัญญัติมาตรานี้มิได้เป็นการห้ามผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จะเสนอหรือแสดงราคาสินค้า
หรือราคาค่าบริการแก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้แล้ว  ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ประกอบการจด
ทะเบียนจะได้แจ้งให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทราบด้วยหรือไม่ก็ตาม 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการตามมาตรานี้ 
ย่อมเป็นภาษีขายของผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้น 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนใดถูกผู้ประกอบการจดทะเบียนอ่ืนเรียกเก็บตามมาตรานี้ 
เนื่องจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการมาเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการของตน ย่อมเป็นภาษีซื้อของผู้ประกอบการจด
ทะเบียนที่เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนั้น 

  
มาตรา ๘๒/๕[๓๒๒]  ภาษีซื้อในกรณีดังต่อไปนี้ไม่ให้น ามาหักในการค านวณภาษีตามมาตรา ๘๒/๓ 

(๑) กรณีไม่มีใบก ากับภาษีหรือไม่อาจแสดงใบก ากับภาษีได้ว่ามีการช าระภาษีซื้อ เว้นแต่เป็นกรณี
มีเหตุอันสมควรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีอธิบดีก าหนด 

(๒) กรณีใบก ากับภาษีมีข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด 

(๓) ภาษซีื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขท่ีอธิบดีก าหนด 

(๔) ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองหรือเพ่ือการอันมีลักษณะท านองเดียวกันตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีอธิบดีก าหนด 

(๕) ภาษีซื้อตามใบก ากับภาษีซึ่งออกโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิออกใบก ากับภาษีตามส่วน ๑๐ 

(๖) ภาษีซื้อตามท่ีอธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
  

มาตรา ๘๒/๖[๓๒๓]  ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม และผู้ประกอบการจดทะเบียนได้น าสินค้าหรือบริการที่
ได้มาหรือได้รับมาในการประกอบกิจการของตนไปใช้หรือจะใช้ในกิจการทั้งสองประเภท ให้ผู้ประกอบการจด
ทะเบียนนั้นเฉลี่ยภาษีซื้อที่จะน ามาหักออกจากภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๓ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีก าหนด 

  
มาตรา ๘๒/๗[๓๒๔]  ในการขายยาสูบตามประเภทและชนิดที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีตาม

มาตรา ๗๙/๕ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ซื้อ โดยให้ค านวณจากฐานภาษีตาม
มาตรา ๗๙/๕ (๒) ของส่วน ๓ และอัตราภาษีตามส่วน ๔ ส าหรับการขายทุกทอด 

  
มาตรา ๘๒/๘[๓๒๕]  ในการขายน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์น้ ามันตามมาตรา ๗๙/๖ ให้

ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ซื้อ โดยให้ค านวณจากฐานภาษีตามมาตรา ๗๙/๖ (๒) (ก) 
หรือ (ข) ของส่วน ๓ และอัตราภาษีตามส่วน ๔ ส าหรับการขายทุกทอด 
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มาตรา ๘๒/๙[๓๒๖]  ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนขายสินค้าหรือให้บริการและได้น าภาษี
ขายไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๓ แล้ว ต่อมาหากมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นอันเป็นเหตุให้ภาษีขายที่ค านวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการมีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวน าภาษีขายที่ค านวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่เพ่ิมขึ้นนั้นมา
รวมในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยให้ถือเป็นภาษีขายของตนในเดือนภาษีท่ีได้ออกใบเพ่ิมหนี้ตามมาตรา ๘๖/๙ 

(๑) มีการเพ่ิมราคาสินค้าที่ขายเนื่องจากสินค้าเกินกว่าจ านวนที่ตกลงซื้อขายกัน ค านวณราคา
สินค้าผิดพลาดต่ ากว่าที่เป็นจริง หรือเนื่องจากเหตุอ่ืนตามที่อธิบดีก าหนด 

(๒) มีการเพิ่มราคาค่าบริการเนื่องจากให้บริการเกินกว่าข้อก าหนดที่ตกลงกัน ค านวณราคา
ค่าบริการผิดพลาดต่ ากว่าที่เป็นจริง หรือเนื่องจากเหตุอ่ืนตามที่อธิบดีก าหนด 

ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับใบเพ่ิมหนี้ น าภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ปรากฏตามใบเพ่ิมหนี้
ดังกล่าวมาหักออกในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยให้ถือเป็นภาษีซื้อของตนในเดือนภาษีท่ีได้รับใบเพ่ิมหนี้นั้น 

  
มาตรา ๘๒/๑๐[๓๒๗]  ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนขายสินค้าหรือให้บริการและได้น าภาษี

ขายไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๓ แล้ว ต่อมาหากมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นอันเป็นเหตุให้ภาษีขายที่ค านวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการมีจ านวนลดลงไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวน าภาษีขายที่ค านวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ลดลงนั้นมา
หักออกจากภาษีขายของตนในเดือนภาษีที่ได้ออกใบลดหนี้ตามมาตรา ๘๖/๑๐ 

(๑) มีการลดราคาสินค้าที่ขายเนื่องจากสินค้าผิดข้อก าหนดที่ตกลงกัน สินค้าช ารุดเสียหาย หรือ
ขาดจ านวน ค านวณราคาสินค้าผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง หรือเนื่องจากเหตุอ่ืนตามที่อธิบดีก าหนด 

(๒) มีการลดราคาค่าบริการเนื่องจากการให้บริการผิดข้อก าหนดที่ตกลงกัน บริการขาดจ านวน 
ค านวณราคาค่าบริการผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง หรือเนื่องจากเหตุอ่ืนตามท่ีอธิบดีก าหนด 

(๓) ได้รับสินค้าที่ขายกลับคืนมาเนื่องจากสินค้าช ารุดบกพร่อง ไม่ตรงตามตัวอย่าง ไม่ตรงตามค า
พรรณนา หรือเนื่องจากเหตุอ่ืนตามที่อธิบดีก าหนด 

(๔) มีการบอกเลิกสัญญาบริการเนื่องจากเหตุและตามเงื่อนไขท่ีอธิบดีก าหนด 

ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับใบลดหนี้ น าภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ปรากฏตามใบลดหนี้ดังกล่าวมา
หักออกจากภาษีซื้อของตนในเดือนภาษีท่ีได้รับใบลดหนี้นั้น 

  
มาตรา ๘๒/๑๑[๓๒๘]  ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนขายสินค้าหรือให้บริการและได้น าภาษี

ขายไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๓ แล้ว ต่อมาหากมีหนี้สูญเกิดขึ้นจากการขายสินค้าหรือ
การให้บริการ และการจ าหน่ายหนี้สูญดังกล่าวได้เป็นไปตามจ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด 
ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนน าภาษีขายที่ค านวณจากส่วนของหนี้สูญดังกล่าวมาหักออกจากภาษีขายของตนใน
เดือนภาษีท่ีได้มีการจ าหน่ายหนี้สูญ 

การค านวณส่วนของหนี้สูญเพ่ือน ามาหักออกจากภาษีขายตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด 
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หนี้สูญรายใดที่ได้จ าหน่ายไปตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้าผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับช าระใน
ภายหลัง ให้น าภาษีขายที่ค านวณจากส่วนของหนี้สูญตามวรรคหนึ่งที่ได้รับช าระดังกล่าวมารวมเป็นภาษีขายใน
เดือนภาษีท่ีได้รับช าระ 

  
มาตรา ๘๒/๑๒[๓๒๙]  ในการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ได้เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ ๐ 

ตามมาตรา ๘๐/๑ (๕) และภายหลังได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือโอนสิทธิในบริการอันเป็นเหตุให้ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ผู้รับโอนสินค้าหรือผู้รับโอนสิทธิในบริการที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๑ (๒) 
เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเม่ือความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้น โดยให้ค านวณจากฐานภาษีตามมาตรา ๗๙/๓ (๔) ของ
ส่วน ๓ และอัตราภาษีตามมาตรา ๘๐ 

  
มาตรา ๘๒/๑๓[๓๓๐]  ในกรณีที่ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร และได้เข้ามาประกอบ

กิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมชั่วคราวตาม
มาตรา ๘๕/๓ หรือในกรณีท่ีผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการจากต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นใน
ราชอาณาจักร ให้ผู้ประกอบการดังกล่าวเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม และช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมเม่ือความรับผิดในการเสียภาษี
เกิดข้ึนโดยให้ค านวณจากฐานภาษีตามส่วน ๓ และอัตราภาษีตามมาตรา ๘๐ หรือมาตรา ๘๐/๑ แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๘๒/๑๔[๓๓๑]  ให้ผู้น าเข้าเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมและช าระภาษีส าหรับสินค้าน าเข้าเม่ือความรบั

ผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึน โดยให้ค านวณจากฐานภาษีตามส่วน ๓ และอัตราภาษีตามมาตรา ๘๐ 

  
มาตรา ๘๒/๑๕[๓๓๒]  ในการน าเข้าสินค้าที่จ าแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้น

อากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร และภายหลังได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าอันเป็นเหตุให้ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ผู้รับโอนสินค้าที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๑ (๓) เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้นโดยให้ค านวณจากฐานภาษีตามมาตรา ๗๙/๒ 
(๒) ของส่วน ๓ และอัตราภาษีตามมาตรา ๘๐ 

  
มาตรา ๘๒/๑๖[๓๓๓]  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบกิจการเฉพาะการ

ขายสินค้าหรือการให้บริการในราชอาณาจักร และกิจการดังกล่าวมีมูลค่าของฐานภาษีเกินกว่ามูลค่าของฐานภาษี
ของกิจการขนาดย่อมตามมาตรา ๘๑/๑ แต่ไม่เกินกว่ามูลค่าของฐานภาษีซึ่งได้ค านวณตามหลักเกณฑ์ตามท่ี
ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให้ผู้ประกอบการดังกล่าวเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมโดยค านวณจากฐานภาษีในเดือนภาษี
ตามอัตราภาษีท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๘๐/๒ 

ในการค านวณฐานภาษีตามวรรคหนึ่งมิให้น ามาตรา ๗๙ วรรคสาม (๓) มาใช้บังคับ 

ห้ามมิให้ผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่งซึ่งได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม
จากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการตามมาตรา ๘๒/๔ หรือออกใบก ากับภาษี 
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มาตรา ๘๒/๑๗[๓๓๔]  บทบัญญัติมาตรา ๘๒/๑๖ มิได้เป็นการห้ามผู้ประกอบการที่จะใช้สิทธิเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามที่ก าหนดในมาตรา ๘๒/๓ แต่เมื่อใช้สิทธิดังกล่าวแล้วจะขอให้น ามาตรา ๘๒/๑๖ มาใช้บังคับอีก
ไม่ได้ 

  
มาตรา ๘๒/๑๘[๓๓๕]  ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งได้เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๑๖ 

แจ้งให้อธิบดีทราบในกรณีและภายในก าหนดเวลาดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประสงค์จะค านวณเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๓ 

ให้แจ้งต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด 

(๒) ส าหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งต่อมามีมูลค่าของฐานภาษีเกินกว่ามูลค่าของฐานภาษี
ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามความในมาตรา ๘๒/๑๖ ให้แจ้งต่ออธิบดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มี
มูลค่าของฐานภาษีเกินกว่ามูลค่าของฐานภาษีตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 

ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๓ และไม่มีสิทธิ
ค านวณเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๑๖ อีกต่อไป 

ในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมตามวรรคสอง ห้ามมิให้น าภาษีซื้อที่ถูกผู้ประกอบการจดทะเบียนอื่น
เรียกเก็บในขณะที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๑๖ มาหักในการ
ค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๓ 

  
ส่วน ๗ 

การยื่นแบบและการช าระภาษี 
                   

  
มาตรา ๘๓[๓๓๖]  ภายใต้บังคับมาตรา ๘๓/๑ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษีตามแบบที่อธิบดีก าหนด โดยให้ยื่นเป็นรายเดือนภาษีพร้อมกับช าระภาษีถ้ามี ไม่ว่าจะได้ขายสินค้าหรือ
ให้บริการในเดือนภาษีนั้นหรือไม่ก็ตาม 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีส าหรับเดือนภาษีใดให้ยื่นภายในวันที่สิบห้าของ
เดือนถัดไป เว้นแต่อธิบดีจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีให้ยื่นและช าระ ณ ที่ว่าการอ าเภอท้องที่ที่สถาน
ประกอบตั้งอยู่  ทั้งนี้ เว้นแต่อธิบดีจะก าหนดสถานที่เป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแห่ง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและ
ช าระภาษี ให้แยกยื่นและช าระเป็นรายสถานประกอบการ  ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะยื่นค าร้องต่อ
อธิบดีขออนุมัติยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษีรวมกัน ณ ที่ว่าการอ าเภอท้องที่แห่งใดแห่งหนึ่ง หรือ ณ 
สถานที่ที่อธิบดีก าหนดตามวรรคสามก็ได้ และเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีแล้ว ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่เดือนภาษีท่ีอธิบดี
ก าหนดเป็นต้นไป 

ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามวรรคหนึ่ง หากมีเครดิตภาษีหรือมีภาษีที่ต้องขอคืนให้
ด าเนินการตามส่วน ๘ 
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มาตรา ๘๓/๑[๓๓๗]  ส าหรับกิจการบางประเภทและหรือบางขนาดซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียน

เป็นบุคคลธรรมดาอาจตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีและ
ช าระภาษีตามช่วงเวลาภาษี โดยให้แต่ละช่วงเวลาภาษีมีก าหนดไม่เกินสามเดือนก็ได้ 

และเพ่ือประโยชน์ในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าช่วงเวลาภาษี
แต่ละช่วงตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาเป็นเดือนภาษีส าหรับกิจการนั้น ๆ 

  
มาตรา ๘๓/๒[๓๓๘]  เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามมาตรา ๘๒/๑ (๑) 

(๓) (๔) หรือ (๕) และมาตรา ๘๒/๒ มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเช่นเดียวกับผู้ประกอบการจด
ทะเบียน 

  
มาตรา ๘๓/๓[๓๓๙]  ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีแทนหรือ

ร่วมกับผู้ประกอบการจดทะเบียน 

(๑) ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
ได้แก่ ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี 

(๒) ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้น าเข้าเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งถึงแก่ความตาย ได้แก่ 
ผู้จัดการมรดก ทายาท หรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดก 

(๓) ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ได้แก่ ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลนั้น 

(๔) ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ได้แก่ กรรมการ ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ หรือ
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ 

(๕) ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการช าระบัญชี ได้แก่ ผู้ช าระ
บัญชีและกรรมการ ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันเลิกนิติ
บุคคลนั้น 

  
มาตรา ๘๓/๔[๓๔๐]  ภายใต้บังคับส่วน ๑๓ และส่วน ๑๔ ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่น

แบบแสดงรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ว่าการคลาดเคลื่อนนั้นจะเป็นเหตุให้จ านวนภาษีในเดือนภาษี
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ก็ตาม ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพ่ิมเติมอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับ
ช าระภาษีถ้ามี ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยยื่น ณ สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้ก่อน 

  
มาตรา ๘๓/๕[๓๔๑]  ในการขายทอดตลาด ให้ผู้ทอดตลาดซึ่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของ

ผู้ประกอบการจดทะเบียน มีหน้าที่น าส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องเสีย 

ให้ผู้มีหน้าที่น าส่งตามวรรคหนึ่ง น าส่งเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมโดยยื่นรายการตามแบบน าส่งภาษีท่ี
อธิบดีก าหนด ณ สถานที่และก าหนดเวลาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๒ และให้น ามาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ให้ผู้ทอดตลาดที่เป็นส่วนราชการออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ซื้อในการขายทอดตลาด และจัดท า
ส าเนาให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน 

ในกรณีที่ส่วนราชการขายทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ถูกยึดมาตามกฎหมายโดยวิธี
อ่ืนนอกจากการขายทอดตลาด ให้น าความในมาตรานี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้ตามวรรคสามและวรรคสี่ ให้ถือเป็นใบก ากับภาษี เว้นแต่
ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ต้องเสียภาษี
ตามมาตรา ๘๒/๑๖ ไม่ให้ถือเป็นใบก ากับภาษี 

  
มาตรา ๘๓/๖[๓๔๒]  เมื่อมีการช าระราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการให้กับผู้ประกอบการดังต่อไปนี ้

ให้ผู้จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการมีหน้าที่น าส่งเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ผู้ประกอบการมีหน้าที่เสียภาษี 
(๑) ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรซึ่งได้เข้ามาประกอบกิจการขายสินค้า หรือให้บริการใน

ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๘๕/๓ 

(๒) ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร 

(๓) ผู้ประกอบการอ่ืนตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

ให้น ามาตรา ๘๓/๕ วรรคสอง มาใช้บังคับ 

  
มาตรา ๘๓/๗[๓๔๓]  ในการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ได้เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ ๐ 

ให้ผู้รับโอนสินค้าหรือผู้รับโอนสิทธิในบริการมีหน้าที่น าส่งเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ตนมีหน้าที่ต้องเสียตามมาตรา ๘๒/
๑๒ ภายในสามสิบวันนับแต่วนัที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้น ณ ที่ว่าการอ าเภอท้องที่ที่บุคคลนั้นมี
ภูมิล าเนา 

ให้น ามาตรา ๘๓/๕ วรรคสอง มาใช้บังคับ 

  
มาตรา ๘๓/๘[๓๔๔]  ภายใต้บังคับมาตรา ๘๓/๙ ให้ผู้น าเข้าที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมยื่นใบขน

สินค้าตามแบบที่อธิบดีกรมศุลกากรก าหนดต่อเจ้าพนักงานศุลกากร ณ ด่านศุลกากรตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากร และช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมต่อเจ้าพนักงานศุลกากร พร้อมกับการช าระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร 

ในกรณีน าเข้าสินค้าเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในกรณีน าเข้า
เครื่องจักร หรือวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก ของผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การลงทุน ผู้น าเข้าจะวางเงินประกัน หลักประกัน หรือจัดให้มีผู้ค้ าประกันเพ่ือเป็นประกันภาษีมูลค่าเพ่ิมแทนการ
ช าระภาษีก็ได้ 

วิธีการประกันและการถอนประกัน ให้กระท าได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดี
ก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

ในการน าเข้าสินค้าท่ีจ าแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วย
พิกัดอัตราศุลกากรซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๑ (๒) (ค) ถ้าภายหลังสินค้านั้นต้องเสียอากรตาม
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กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีตามมาตรา ๘๒/๑ (๓) ยื่นใบขนสินค้าและช าระภาษีตาม
วรรคหนึ่งพร้อมกับการช าระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

  
มาตรา ๘๓/๙[๓๔๕]  ในกรณีที่มีการน าสินค้าท่ีน าเข้าเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่า

ด้วยศุลกากรหรือเขตปลอดอากร ถ้าภายหลังสินค้านั้นได้ปล่อยออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมิใช่เพื่อส่งออก หรือ
ได้มีการน าสินค้าออกจากเขตปลอดอากรโดยมิใช่เพื่อส่งออก ให้ผู้น าเข้าท่ีมีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมยื่นใบขนสินค้า
และช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมต่อเจ้าพนักงานศุลกากรพร้อมกับการช าระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

  
มาตรา ๘๓/๑๐[๓๔๖]  ในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(๑) ส าหรับสินค้าที่น าเข้า ให้กรมศุลกากรเรียกเก็บเพ่ือกรมสรรพากร และในกรณีของตกค้างตาม
มาตรา ๗๘/๒ (๓) ให้กรมศุลกากรหักภาษีมูลค่าเพ่ิมพร้อมเบี้ยปรับเงินเพ่ิมเพ่ือกรมสรรพากรตามหลักเกณฑ์ที่
อธิบดีก าหนด 

(๒) ส าหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตด้วยให้กรมสรรพสามิต
เรียกเก็บเพ่ือกรมสรรพากร 

  
ส่วน ๘ 

เครดิตภาษีและการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

                   
  

มาตรา ๘๔[๓๔๗]  เครดิตภาษีที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือนภาษีจากการค านวณภาษีตามมาตรา ๘๒/๓ 
ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิน าไปช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนด
โดยพระราชกฤษฎีกา หรือมีสิทธิขอคืนพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของเดือนภาษีนั้นตามมาตรา ๘๓ 
หรือมาตรา ๘๓/๑ เว้นแต่ในกรณีที่มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพ่ิมเติมเพราะการยื่นแบบแสดงรายการภาษีไม่
ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๘๓/๔ ก็ให้มีสิทธิขอคืนพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพ่ิมเติมนั้น 

  
มาตรา ๘๔/๑[๓๔๘]  การขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการให้กระท าได้

ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(๑) การขายสินค้าหรือการให้บริการในกรณีที่มีภาษีต้องคืน แต่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมิได้

ขอคืนตามมาตรา ๘๔ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิยื่นค าร้องขอคืนภาษีภายในสามปีนับแต่วันพ้น
ก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีส าหรับเดือนภาษีนั้น 

(๒) การขายสินค้าหรือการให้บริการในกรณีอ่ืน ให้ยื่นค าร้องขอคืนภายในสามปีนับแต่วันที่ได้
ช าระภาษี 

ค าร้องขอคืนภาษีให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ขอคืนภาษีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้ยื่นค าร้องขอคืนภาษี ณ ที่ว่าการ
อ าเภอท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ และถ้าผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ยื่นค า
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ร้องขอคนืภาษีเป็นรายสถานประกอบการ  ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษีรวมกัน ก็ให้ยื่นค าร้องขอคืนภาษีรวมกัน ณ ที่ว่าการอ าเภอท้องที่ หรือ ณ 
สถานที่ที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา ๘๓ วรรคสี่ และในกรณีท่ีผู้ขอคืนภาษีมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้ยื่นค า
ร้องขอคืน ณ ที่ว่าการอ าเภอท้องที่ที่ผู้ขอคืนมีภูมิล าเนา 

  
มาตรา ๘๔/๒[๓๔๙]  การขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับการน าเข้าในกรณีดังต่อไปนี้ให้กระท าได้ตาม

เงื่อนไขดังนี้ 
(๑) ในกรณีผู้น าเข้ามีข้อโต้แย้งตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือเป็นคดีในศาล การขอคืนภาษี

ให้กระท าภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยข้อโต้แย้งอากรขาเข้าเป็นหนังสือ หรือนับแต่วันที่มีค า
พิพากษาถึงท่ีสุด แล้วแต่กรณี 

(๒) ในกรณีผู้น าเข้าท่ีมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว และต่อมาได้
ส่งสินค้ากลับออกไป การขอคืนภาษี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราส่วนเช่นเดียวกับการคืน
อากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่ก าหนดไว้ส าหรับขอคืนอากรขาเข้า 

ค าร้องขอคืนภาษีตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีก าหนด 

ในกรณีผู้ขอคืนภาษีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้ยื่นค าร้องขอคืน ณ ที่ว่าการอ าเภอท้องที่
ตามท่ีก าหนดในมาตรา ๘๔/๑ วรรคสาม และในกรณีผู้ขอคืนภาษีมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้ยื่นค าร้อง
ขอคนื ณ ด่านศุลกากรขาเข้า 

  
มาตรา ๘๔/๓[๓๕๐]  การคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ผู้ได้รับคืนภาษีได้รับดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์ตาม

มาตรา ๔ ทศ 

  
มาตรา ๘๔/๔[๓๕๑]  ให้อธิบดีมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้เดินทาง

ออกไปนอกราชอาณาจักรที่ซ้ือสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนเพ่ือน าออกไปนอกราชอาณาจักรขอคืน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ 

  
ส่วน ๙ 

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

                   
  

มาตรา ๘๕[๓๕๒]  ผู้ประกอบการซึ่งจะเริ่มประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ให้มีสิทธิยื่น
ค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมก่อนวันเริ่มประกอบกิจการ 

ค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบท่ีอธิบดีก าหนดและให้ยื่น ณ 
ที่ว่าการอ าเภอท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ 

ถ้าผู้ประกอบการมีสถานประกอบการหลายแห่งให้ยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ ที่ว่า
การอ าเภอท้องที่ท่ีสถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ 
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การยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีก าหนด และให้ผู้ประกอบการดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนนับแต่
วันที่ระบุไว้ในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

  
มาตรา ๘๕/๑[๓๕๓]  ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ต้องยื่นค าขอจด

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมภายในก าหนดเวลาดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าหรับผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการและมีมูลค่าของฐานภาษีใน

การประกอบกิจการเกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม
มาตรา ๘๑/๑ ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมภายในสามสิบวันนับแต่ 

(ก) วันที่มูลค่าของฐานภาษีในการประกอบกิจการเกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม 
ส าหรับกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมไว้แล้ว หรือ 

(ข) วันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ส าหรับกรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดมูลค่า
ของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมขึ้นใหม่ หรือมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาก าหนดมูลค่าของฐานภาษีของ
กิจการขนาดย่อมน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ก่อน 

(๒) ส าหรับผู้ประกอบการที่ได้แจ้งต่ออธิบดีเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๑/๓ ให้ยื่นค าขอ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งต่ออธิบดี 

ให้น ามาตรา ๘๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใช้บังคับ 

  
มาตรา ๘๕/๒[๓๕๔]  ให้ตัวแทนตามมาตรา ๘๒/๑ (๑) เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพ่ิมของผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรด้วย 

  
มาตรา ๘๕/๓[๓๕๕]  ให้ผู้ประกอบการดังต่อไปนี้ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(๑) ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร และเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการใน
ราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว 

(๒) ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร 

(๓) ผู้ประกอบการอ่ืนตามที่อธิบดีประกาศก าหนดเมื่อมีเหตุอันสมควร 

อธิบดีจะผ่อนผันให้ผู้ประกอบการตาม (๑) หรือ (๓) ซ่ึงการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ
ดังกล่าวมีลักษณะและวิธีการตามท่ีอธิบดีก าหนดมีสิทธิขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นการชั่วคราวก็ได้ 

การยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมชั่วคราว และการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมชั่วคราว 
ให้เป็นไปตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะ
พิจารณาก าหนดว่า การเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรอย่างใด เป็นการเข้ามา
ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว 
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มาตรา ๘๕/๔[๓๕๖]  ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนแสดงใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ ณ ที่เปิดเผย
ซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานประกอบการเป็นรายสถานประกอบการ 

  
มาตรา ๘๕/๕[๓๕๗]  ในกรณีที่ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดใน

สาระส าคัญ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นค าขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด 

การยื่นค าขอและการออกใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้เป็นไปตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด 

ใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้ถือเป็นใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

  
มาตรา ๘๕/๖[๓๕๘]  ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมใน

สาระส าคัญ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ ประเภทกิจการ ประเภทสินค้าหรือบริการ ให้
ผู้ประกอบการจดทะเบียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้น ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ภายในสิบห้าวัน
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

การแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง และการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่
เปลี่ยนแปลงรายการแล้ว ให้เป็นไปตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีก าหนด 

  
มาตรา ๘๕/๗[๓๕๙]  ผู้ประกอบการจดทะเบียนใดประสงค์จะเปิดสถานประกอบการเพิ่มเติม ให้

ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ ก่อนวันเปิดสถานประกอบการเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน เพ่ือขอรับใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
ส าหรับสถานประกอบการนั้น 

ในการปิดสถานประกอบการบางแห่ง ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ภายในสิบห้าวันนับจากวันปิดสถานประกอบการ 

ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ปิดสถานประกอบการคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมของสถาน
ประกอบการนั้น ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้พร้อมกับการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ให้น ามาตรา ๘๕/๖ วรรคสองมาใช้บังคับ 

  
มาตรา ๘๕/๘[๓๖๐]  ผู้ประกอบการจดทะเบียนใดประสงค์จะย้ายสถานประกอบการ ให้

ผู้ประกอบการจดทะเบยีนนั้นแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้
ก่อนวันย้ายสถานประกอบการไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ย้ายสถานประกอบการแจ้งการเปิดสถานประกอบการแห่งใหม่ ณ 
ที่ว่าการอ าเภอท้องที่ที่สถานประกอบการแห่งใหม่ตั้งอยู่ก่อนวันเปิดสถานประกอบการแห่งใหม่ไม่น้อยกว่าสิบห้า
วันเพื่อขอรับใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับสถานประกอบการแห่งใหม่นั้น พร้อมกับคืนใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมของสถานประกอบการเดิม 
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ให้น ามาตรา ๘๕/๖ วรรคสอง มาใช้บังคับ 

  
มาตรา ๘๕/๙[๓๖๑]  ใหอ้ธิบดีมีอ านาจก าหนดลักษณะและเงื่อนไขของสถานประกอบการที่

ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็นการชั่วคราวเป็นสถานประกอบการเฉพาะกิจได้ 
สถานประกอบการชั่วคราวที่มีลักษณะและเงื่อนไขเป็นสถานประกอบการเฉพาะกิจตามที่อธิบดี

ก าหนด ไม่ให้ถือว่าเป็นสถานประกอบการที่อยู่ในบังคับของมาตรา ๘๕/๖ มาตรา ๘๕/๗ และมาตรา ๘๕/๘ แต่
ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งจัดตั้งสถานประกอบการเฉพาะกิจจะต้องท ารายงานและปฏิบัติตามแบบ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด 

  
มาตรา ๘๕/๑๐[๓๖๒]  ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังต่อไปนี้ มีสิทธิขอให้อธิบดีสั่งถอนทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ 
(๑) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมไว้แล้ว ได้แก่ 

ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งกิจการของตนมีมูลค่าของฐานภาษีต่ ากว่ามูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม
ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามปีก่อนการขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(๒) ในกรณีที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาก าหนดมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาด
ย่อมให้สูงขึ้นกว่าที่ก าหนดไว้ก่อน ได้แก่ ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งกิจการของตนมีมูลค่าของฐานภาษีก่อนการ
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาต่ ากว่ามูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามปี 

(๓) ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้แจ้งต่ออธิบดีเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๑/๓ 
ได้แก่ ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง โดยนับแต่วันที่ผู้นั้นเริ่มเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน และต้องมีมูลค่าของฐานภาษีของกิจการต่ า
กว่ามูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาตลอดระยะเวลาดังกล่าว 

(๔) ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งต้องเสียภาษีตามมาตรา ๘๒/๑๖ ซึ่งกิจการของ
ตนมีมูลค่าของฐานภาษีต่ ากว่ามูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงก่อนการขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

การใช้สิทธิขอให้อธิบดีสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีก าหนด 

กฎกระทรวงตาม (๓) จะก าหนดระยะเวลาให้แตกต่างกันในกิจการแต่ละประเภทก็ได้ แต่ระยะเวลา
ที่ก าหนดจะต้องไม่น้อยกว่าสองปี 

  
มาตรา ๘๕/๑๑[๓๖๓]  กิจการใดที่ผู้ประกอบการได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้แล้ว และมีมูลค่า

ของฐานภาษีสูงกว่ามูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมตามที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม
มาตรา ๘๑/๑ แต่ต่อมาได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาก าหนดมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมสูง
กว่าที่ก าหนดไว้ก่อนซึ่งมีผลท าให้มูลค่าของฐานภาษีของกิจการดังกล่าวต่ ากว่ามูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาด
ย่อมที่ก าหนดขึ้นใหม่ ให้การจดทะเบียนของผู้ประกอบการนั้นยังคงมีผลต่อไป เว้นแต่ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะ
ได้ใช้สิทธิตามมาตรา ๘๕/๑๐ (๒) และ (๔) ขอให้อธิบดีสั่งถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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มาตรา ๘๕/๑๒[๓๖๔]  ผู้ประกอบการจดทะเบียนใดประสงค์จะหยุดประกอบกิจการชั่วคราวเป็น

เวลาติดต่อกันเกินกว่าสามสิบวัน ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นแจ้งการหยุดประกอบกิจการชั่วคราว ณ ที่ว่าการ
อ าเภอท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ภายในสิบห้าวันนับจากวันที่หยุดประกอบกิจการชั่วคราว 

  
มาตรา ๘๕/๑๓[๓๖๕]  ผู้ประกอบการจดทะเบียนใดประสงค์จะโอนกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด ให้

ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นแจ้งการโอนกิจการและการเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมถ้ามี หรือแจ้ง
การโอนและแจ้งการเลิกประกอบกิจการตามมาตรา ๘๕/๑๕ แล้วแต่กรณี ตามแบบที่อธิบดีก าหนด ณ สถานที่ที่ได้
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ก่อนวันโอนกิจการไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ในกรณีที่ผู้รับโอนกิจการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนกิจการ และ
การเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมถ้ามี ณ สถานที่ที่ผู้รับโอนได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ไม่น้อย
กว่าสิบห้าวันก่อนวันรับโอนกิจการ และในกรณีท่ีผู้รับโอนไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนให้ผู้รับโอนยื่นค าขอจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันรับโอนกิจการ และเมื่อได้ยื่นค าขอแล้วให้ผู้รับโอนประกอบ
กิจการดังกล่าวต่อเนื่องไปพลางก่อนได้ 

ให้น ามาตรา ๘๕/๑๕ วรรคสอง มาใช้บังคับในกรณีท่ีเป็นการโอนกิจการทั้งหมด 

  
มาตรา ๘๕/๑๔[๓๖๖]  ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นนิติบุคคลใดประสงค์จะควบเข้ากัน ให้

ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นแจ้งการเลิกประกอบกิจการตามมาตรา ๘๕/๑๕ ตามแบบที่อธิบดีก าหนด และให้นิติ
บุคคลใหม่ซึ่งได้ควบเข้ากันยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล
ใหม่ 

  
มาตรา ๘๕/๑๕[๓๖๗]  ผูป้ระกอบการจดทะเบียนใดเลิกประกอบกิจการให้ผู้ประกอบการจด

ทะเบียนนั้นแจ้งการเลิกกิจการตามแบบที่อธิบดีก าหนด ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ภายในสิบห้า
วันนับจากวันเลิกประกอบกิจการ 

ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เลิกกิจการคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ สถานที่ที่ได้จด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้พร้อมกับการแจ้งเลิกประกอบกิจการ 

  
มาตรา ๘๕/๑๖[๓๖๘]  ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตาย ให้

ความเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนของผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวสิ้นสุดลง และให้ผู้ครอบครองทรัพย์
มรดกท่ีรับผิดชอบในการด าเนินกิจการของผู้ตายมีสิทธิประกอบกิจการต่อไปได้อีกไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่
ผู้ประกอบการจดทะเบียนถึงแก่ความตาย แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมทราบถึงความตายของ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนโดยเร็วที่สุด 

ในกรณีที่ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกที่รับผิดชอบในการด าเนินกิจการของผู้ตายใช้สิทธิด าเนิน
กิจการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกดังกล่าวมีสิทธิและความรับผิดในฐานะผู้ประกอบการจดทะเบียน 
และในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรผู้ครอบครองทรัพย์มรดกนั้นอาจขอให้อธิบดีสั่งขยายเวลาตามท่ีก าหนดไว้ในวรรค

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftn364
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftn365
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftn366
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftn367
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftn368


หนึ่งได้โดยแสดงเหตุผลความจ าเป็นต่ออธิบดี ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งขยายเวลาได้ตามที่เห็นสมควรโดยจะก าหนด
เงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกที่รับผิดชอบในการด าเนินกิจการของผู้ตายไม่ใช้สิทธิ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกดังกล่าวคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมของผู้ตาย ณ สถานที่ที่
ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนถึงแก่ความตาย 

หากผู้จัดการมรดกหรือทายาทประสงค์จะประกอบกิจการของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ถึงแก่
ความตายต่อไป ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทนั้นมีสิทธิขอโอนกิจการของผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ตามแบบ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีก าหนดและให้น ามาตรา ๘๕/๑๓ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม และ
เมื่ออธิบดีได้สั่งให้โอนกิจการแล้วให้สิทธิของผู้ครอบครองทรัพย์มรดกตามมาตรานี้สิ้นสุดลง 

ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทที่รับโอนกิจการคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมของผู้ตาย ณ สถานที่ที่
ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมพร้อมกับการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือการยื่นค าขอจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม แล้วแต่กรณี และในกรณีที่ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกท่ีรับผิดชอบในการด าเนินกิจการของ
ผู้ตายได้ใช้สิทธิด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง แต่เมื่อพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือระยะเวลาที่อธิบดีได้ขยายให้
ตามวรรคสองแล้ว ไม่มีผู้จัดการมรดกหรือทายาทขอโอนกิจการของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามวรรคสี่ ให้ผู้
ครอบครองทรัพย์มรดกท่ีรับผิดชอบในการด าเนินกิจการของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ถึงแก่ความตายคืนใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันพ้นก าหนดดังกล่าว 

  
มาตรา ๘๕/๑๗[๓๖๙]  ผู้ประกอบการจดทะเบียนใดกระท าผิดบทบัญญัติในหมวดนี้ อธิบดีมีอ านาจ

สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมของผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นได้ และให้แจ้งการเพิกถอนดังกล่าวให้
ผู้ประกอบการทราบเป็นหนังสือ 

ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง คืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ สถานที่ที่ได้จด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการเพิกถอน 

  
มาตรา ๘๕/๑๘[๓๗๐]  ในกรณีท่ีอธิบดีสั่งถอนทะเบียนตามมาตรา ๘๕/๑๐ หรือในกรณีที่

ผู้ประกอบการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการตามมาตรา ๘๕/๑๕ หรือในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนถึงแก่
ความตายและผู้ครอบครองทรัพย์มรดกที่รับผิดชอบในการด าเนินกิจการของผู้ตายได้ใช้สิทธิด าเนินกิจการ แต่
ต่อมาสิทธิด าเนินกิจการสิ้นสุดลงโดยไม่มีผู้จัดการมรดกหรือทายาทขอโอนกิจการของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่
ถึงแก่ความตายตามมาตรา ๘๕/๑๖ หรือในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนถูกสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๕/๑๗ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกท่ีรับผิดชอบในการ
ด าเนินกิจการของผู้ตายดังกล่าว แล้วแต่กรณี ยังคงต้องรับผิดในฐานะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนต่อไปจนกว่า
อธิบดีจะสั่งขีดชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๕/๑๙ 

  
มาตรา ๘๕/๑๙[๓๗๑]  ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อธิบดีสั่งขีดชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวออก

จากทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(๑) เมื่ออธิบดีสั่งถอนทะเบียนตามมาตรา ๘๕/๑๐ 
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(๒) เมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการตามมาตรา ๘๕/๑๕ 

(๓) เมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนตายและไม่มีผู้จัดการมรดกหรือทายาทยื่นขอโอนกิจการของ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ถึงแก่ความตายตามมาตรา ๘๕/๑๖ 

(๔) เมื่ออธิบดีสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๕/๑๗ 

ให้อธิบดีแจ้งค าสั่งขีดชื่อให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน ผู้จัดการมรดก ทายาท หรือผู้ครอบครอง
ทรัพย์มรดกทราบเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า 

ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกที่รับผิดชอบในการด าเนินกิจการของ
ผู้ตายและได้ใช้สิทธิด าเนินกิจการตามมาตรา ๘๕/๑๖ พ้นความรับผิดในฐานะผู้ประกอบการจดทะเบียนในวันที่
อธิบดีมีค าสั่งขีดชื่อออกจากทะเบียน 

ถ้าผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ให้อธิบดีแจ้งการขีดชื่อออกทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมนั้น
ต่อนายทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายนั้น ๆ  ภายในสามสิบวันและให้นายทะเบียนดังกล่าวจดแจ้งการเพิกถอนการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ในทะเบียนโดยไม่ชักช้า 

  
ส่วน ๑๐ 

ใบก ากับภาษี ใบเพ่ิมหนี้ ใบลดหนี้ 
                   

  
มาตรา ๘๖[๓๗๒]  ภายใต้บังคับมาตรา ๘๖/๑ มาตรา ๘๖/๒ และมาตรา ๘๖/๘ ให้

ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดท าใบก ากับภาษีและส าเนาใบก ากับภาษีส าหรับการขายสินค้า หรือการให้บริการทุก
ครั้ง และต้องจัดท าในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ส่งมอบใบก ากับภาษีนั้นแก่ผู้
ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ส่วนส าเนาใบก ากับภาษีให้เก็บรักษาไว้ตามมาตรา ๘๗/๓ 

ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
ชั่วคราวตามมาตรา ๘๕/๓ จะออกใบก ากับภาษีได้ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด 

ใบก ากับภาษีให้ออกเป็นรายสถานประกอบการ  ทั้งนี้ เว้นแต่อธิบดีจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

การออกใบก ากับภาษีโดยตัวแทนในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด 

  
มาตรา ๘๖/๑[๓๗๓]  ห้ามมิให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังต่อไปนี้ออกใบก ากับภาษี 
(๑) ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่อยู่นอกราชอาณาจักร และได้ให้ตัวแทนของตนออกใบก ากับภาษี

แทนตนตามมาตรา ๘๖/๒ 

(๒) ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ทรัพย์สินถูกน าออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนโดยบุคคล
อ่ืนตามมาตรา ๘๓/๕ 

(๓) ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๘๓/๖ (๓) 
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มาตรา ๘๖/๒[๓๗๔]  ผู้ประกอบการจดทะเบียนใดที่อยู่นอกราชอาณาจักรและมีตัวแทนท าการ
แทนตน หากประสงค์จะให้ตัวแทนของตนออกใบก ากับภาษีในนามของตนให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นยื่นค า
ขออนุมัติต่ออธิบดีตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

ให้ตัวแทนที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ขอและได้รับอนุมัติแล้ว ออกใบก ากับภาษีแทน
ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด และให้ตัวแทนดังกล่าวมีหน้าที่
และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับและร่วมกับผู้ประกอบการจดทะเบียนในส่วนที่เกี่ยวกับใบก ากับภาษี 

  
มาตรา ๘๖/๓[๓๗๕]  ในการขายทอดตลาดตามมาตรา ๘๓/๕ ให้ผู้ทอดตลาดที่มิใช่ส่วนราชการซึ่ง

ขายทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนออกใบก ากับภาษีหรือใบรับตามมาตรา ๑๐๕ แล้วแต่กรณี ในนามของ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนเจ้าของทรัพย์สิน 

  
มาตรา ๘๖/๔[๓๗๖]  ภายใต้บังคับมาตรา ๘๖/๕ และมาตรา ๘๖/๖ ใบก ากับภาษีต้องมีรายการ

อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(๑) ค าว่า “ใบก ากับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด 

(๒) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบก ากับภาษี 
และในกรณีท่ีตัวแทนเป็นผู้ออกใบก ากับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา ๘๖ วรรคสี่ หรือ
มาตรา ๘๖/๒ หรือผู้ทอดตลาดเป็นผู้ออกใบก ากับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา ๘๖/๓ ให้
ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย 

(๓) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ 

(๔) หมายเลขล าดับของใบก ากับภาษี และหมายเลขล าดับของเล่มถ้ามี 

(๕) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ 

(๖) จ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ค านวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจาก
มูลค่าของสินค้าและหรือของบริการให้ชัดแจ้ง 

(๗) วัน เดือน ปี ที่ออกใบก ากับภาษี 
(๘) ข้อความอ่ืนที่อธิบดีก าหนด 

รายการในใบก ากับภาษีให้ท าเป็นภาษาไทย เป็นหน่วยเงินตราไทย และใช้ตัวเลขไทยหรืออารบิค 
เว้นแต่ในกิจการบางประเภทที่มีความจ าเป็นต้องท าเป็นภาษาต่างประเทศหรือเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ ให้
กระท าได้เมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดี 

ใบก ากับภาษีอาจออกรวมกันส าหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการหลายอย่างก็ได้ เว้นแต่
อธิบดีจะได้ก าหนดให้การออกใบก ากับภาษีส าหรับสินค้าหรือบริการบางอย่างหรือหลายอย่าง ต้องกระท าแยก
ต่างหาก โดยมิให้รวมไว้ในใบก ากับภาษีเดียวกันกับรายการอ่ืน 

  
มาตรา ๘๖/๕[๓๗๗]  ใบก ากับภาษีดังต่อไปนี้อธิบดีอาจก าหนดให้มีรายการเปน็อย่างอ่ืนได้ 
(๑) ใบก ากับภาษีของสินค้าหรือบริการเฉพาะอย่างตามมาตรา ๗๙/๑ 
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(๒) ใบก ากับภาษีของยาสูบตามมาตรา ๗๙/๕ หรือน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์น้ ามันตามมาตรา ๗๙/
๖ 

(๓) ใบก ากับภาษีท่ีอธิบดีอนุมัติให้ท าเป็นภาษาต่างประเทศ หรือเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ
ตามมาตรา ๘๖/๔ วรรคสอง 

(๔) ใบก ากับภาษีของสินค้าหรือบริการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๘๖/๖[๓๗๘]  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขาย

สินค้าในลักษณะขายปลีกหรือประกอบกิจการให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่บุคคลจ านวนมาก อธิบดีมี
อ านาจก าหนดลักษณะและหรือเงื่อนไขของการประกอบกิจการดังกล่าวให้เป็นกิจการค้าปลีก และในกิจการค้า
ปลีกการแสดงราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการจะต้องเป็นการแสดงราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้แล้ว 

ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการค้าปลีก มีสิทธิออกใบก ากับภาษีอย่างย่อได้ แต่
ตัวแทนของผู้ประกอบการจดทะเบียนจะออกใบก ากับภาษีอย่างย่อไม่ได้ 

ใบก ากับภาษีอย่างย่อต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(๑) ค าว่า “ใบก ากับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด 

(๒) ชื่อหรือชื่อย่อและเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบก ากับ
ภาษ ี

(๓) หมายเลขล าดับของใบก ากับภาษี และหมายเลขล าดับของเล่มถ้ามี 

(๔) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ 

(๕) ราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการโดยต้องมีข้อความระบุชัดเจนว่าได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้แล้ว 

(๖) วัน เดือน ปี ที่ออกใบก ากับภาษี 
(๗) ข้อความอ่ืนที่อธิบดีก าหนด 

ชื่อ ชนิด หรือประเภทของสินค้าตามวรรคหนึ่งจะออกเป็นรหัสก็ได้โดยผู้ประกอบการจดทะเบียน
จะต้องแจ้งรหัสให้อธิบดีทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสิบห้าวันก่อนวันใช้รหัสนั้น 

รายการในใบก ากับภาษีอย่างย่อให้ท าเป็นภาษาไทยเป็นหน่วยเงินตราไทยและใช้ตัวเลขไทยหรือ
อารบิค เว้นแต่ในกิจการบางประเภทที่มีความจ าเป็นต้องท าเป็นภาษาต่างประเทศ ให้กระท าได้เมื่อได้รับอนุมัติจาก
อธิบดี 

ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการค้าปลีกซ่ึงประสงค์จะใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อ
การออกใบก ากับภาษีอย่างย่อ ให้ยื่นค าขออนุมัติต่ออธิบดีและการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินดังกล่าวจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินที่อธิบดีก าหนด 

ให้น ามาตรา ๘๖/๔ วรรคสามมาใช้บังคับในการออกใบก ากับภาษีตามมาตรานี้ 
  
มาตรา ๘๖/๗[๓๗๙]  ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการอย่างอ่ืนซึ่งมิใช่เป็นกิจการค้า

ปลีก ซึ่งมีความประสงค์จะออกใบก ากับภาษีอย่างย่อและหรือใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 
๘๖/๖ จะขออนุมัติต่ออธิบดีพร้อมกับแสดงเหตุผลและความจ าเป็นก็ได้ และในการอนุมัติ อธิบดีจะก าหนด
หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
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มาตรา ๘๖/๘[๓๘๐]  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการ

ขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อย อธิบดีมีอ านาจก าหนดลักษณะ และเงื่อนไขของการประกอบกิจการขายสินค้า
หรือให้บริการรายย่อยเพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ได้ 

ในการประกอบกิจการรายย่อยผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวไม่จ าต้องออกใบก ากับภาษี 
ส าหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการที่มีมูลค่าครั้งหนึ่งไม่เกินจ านวนเงินตามที่อธิบดีก าหนด แต่จ านวนเงิน
ดังกล่าวจะต้องไม่เกินหนึ่งพันบาท  ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการจะเรียกร้องให้ออกใบก ากับภาษี และให้
อธิบดีมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีจะให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อย
ปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 

  
มาตรา ๘๖/๙[๓๘๑]  ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้ขายสินค้าหรือให้บริการไปแล้ว แต่ต้อง

ค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมใหม่เนื่องจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการมีจ านวนเพิ่มข้ึนเพราะเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ใน
มาตรา ๘๒/๙ ออกใบเพ่ิมหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในเดือนภาษีท่ีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึน เว้นแต่ใน
กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถออกใบเพ่ิมหนี้ได้ทันในเดือนภาษีท่ีมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ก็ให้ออกใบเพ่ิมหนี้
ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในเดือนภาษีถัดจากเดือนที่มีเหตุการณ์เกิดข้ึน 

ใบเพ่ิมหนี้ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(๑) ค าว่า “ใบเพ่ิมหนี้” ในที่ท่ีเห็นได้เด่นชัด 

(๒) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบเพิ่มหนี้ 
และในกรณีท่ีตัวแทนเป็นผู้ออกใบเพิ่มหนี้ในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา ๘๖ วรรคสี่ หรือมาตรา 
๘๖/๒ ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย 

(๓) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ 

(๔) วัน เดือน ปี ที่ออกใบเพ่ิมหนี้ 
(๕) หมายเลขล าดับของใบก ากับภาษีเดิมรวมทั้งหมายเลขล าดับของเล่ม ถ้ามี มูลค่าของสินค้า

หรือบริการที่แสดงไว้ในใบก ากับภาษีดังกล่าว มูลค่าที่ถูกต้องของสินค้าหรือบริการ ผลต่างของจ านวนมูลค่าทั้งสอง
และจ านวนภาษีท่ีเรียกเก็บเพ่ิมส าหรับส่วนต่างนั้น 

(๖) ค าอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบเพ่ิมหนี้ 
(๗) ข้อความอ่ืนที่อธิบดีก าหนด 

ให้น ามาตรา ๘๖/๔ วรรคสอง มาใช้บังคับ และให้ถือว่าใบเพ่ิมหนี้ตามมาตรานี้เป็นใบก ากับภาษี 
  
มาตรา ๘๖/๑๐[๓๘๒]  ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้ขายสินค้าหรือให้บริการไปแล้ว แต่ต้อง

ค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมใหม่เนื่องจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการมีจ านวนลดลงเพราะเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ใน
มาตรา ๘๒/๑๐ ออกใบลดหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในเดือนภาษีท่ีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เว้นแต่ใน
กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถออกใบลดหนี้ได้ทันในเดือนภาษีท่ีมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก็ให้ออกใบลดหนี้ให้กับ
ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในเดือนภาษีถัดจากเดือนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น 

ใบลดหนี้ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftn380
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftn381
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftn382


(๑) ค าว่า “ใบลดหนี้” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด 

(๒) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบลดหนี้ และ
ในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบลดหนี้ในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา ๘๖ วรรคสี่หรือมาตรา ๘๖/๒ 
ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย 

(๓) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ 

(๔) วัน เดือน ปี ที่ออกใบลดหนี้ 
(๕) หมายเลขล าดับของใบก ากับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขล าดับของเล่มถ้ามี มูลค่าของสินค้า

หรือบริการที่แสดงไว้ในใบก ากับภาษีดังกล่าว มูลค่าที่ถูกต้องของสินค้าหรือบริการ ผลต่างของจ านวนมูลค่าทั้งสอง
และจ านวนภาษีท่ีใช้คืนส าหรับส่วนต่างนั้น 

(๖) ค าอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบลดหนี้ 
(๗) ข้อความอ่ืนที่อธิบดีก าหนด 

ให้น ามาตรา ๘๖/๔ วรรคสอง มาใช้บังคับ และให้ถือว่าใบลดหนี้ตามมาตรานี้เป็นใบก ากับภาษี 
  
มาตรา ๘๖/๑๑[๓๘๓]  ในกรณีที่มีการขีดชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนออกจากทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพ่ิมเพราะผู้ประกอบการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ หรือเพราะอธิบดีสั่ง เพิกถอนการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมของผู้ประกอบการจดทะเบียน อธิบดีจะอนุญาตให้ผู้ประกอบการนั้นออกใบก ากับภาษี ใบเพ่ิมหนี้ 
หรือใบลดหนี้ต่อไปเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะหยุดประกอบกิจการก็ได้ แต่ผู้รับอนุญาตดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีก าหนด 

  
มาตรา ๘๖/๑๒[๓๘๔]  ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้จัดท าใบก ากับภาษีหรือใบเพ่ิมหนี้หรือใบลด

หนี้แล้ว ต่อมาหากได้รับการร้องขอจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งท าใบก ากับภาษี  ใบเพ่ิมหนี้ หรือใบลดหนี้
สูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นออกใบแทนใบก ากับภาษี ใบแทนใบ
เพ่ิมหนี้ หรือใบแทนใบลดหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนั้น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดี
ก าหนด 

ใบแทนใบก ากับภาษี ใบแทนใบเพ่ิมหนี้ หรือใบแทนใบลดหนี้ ให้มีรายการเช่นเดียวกับใบก ากับ
ภาษี ใบเพ่ิมหนี้ หรือใบลดหนี้ แล้วแต่กรณี โดยให้มีข้อความระบุไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดว่าเป็นใบแทนและออกเพ่ือแทน
ใบก ากับภาษี ใบเพ่ิมหนี้ หรือใบลดหนี้ฉบับใด 

  
มาตรา ๘๖/๑๓[๓๘๕]  ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือมิใช่ผู้มีสิทธิออกใบก ากับ

ภาษีได้ตามหมวดนี้ ออกใบก ากับภาษี ใบเพ่ิมหนี้ หรือใบลดหนี้ 
บุคคลใดออกใบก ากับภาษี ใบเพ่ิมหนี้ หรือใบลดหนี้โดยไม่มีสิทธิที่จะออกตามกฎหมาย บุคคลนั้น

ต้องรับผิดในภาษีมูลค่าเพ่ิมตามจ านวนที่ปรากฏในใบก ากับภาษี ใบเพ่ิมหนี้ หรือใบลดหนี้นั้นเสมือนเป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียน 
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มาตรา ๘๖/๑๔[๓๘๖]  ใบเสร็จรับเงินที่กรมสรรพากรออกให้ส าหรับการรับช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม
มาตรา ๘๓/๖ หรือตามมาตรา ๘๓/๗ และใบเสร็จรับเงินที่กรมศุลกากรหรือกรมสรรพสามิตออกให้ในการเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ือกรมสรรพากรตามมาตรา ๘๓/๑๐ (๑) หรือ (๒) ให้ถือเป็นใบก ากับภาษี 
  

ส่วน ๑๑ 

การจัดท ารายงานและการเก็บรักษาหลักฐานและเอกสาร 

                   
  

มาตรา ๘๗[๓๘๗]  ภายใต้บังคับมาตรา ๘๗/๑ และมาตรา ๘๗/๒ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนมี
หน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานภาษีขาย 

(๒) รายงานภาษีซื้อ 

(๓) รายงานสินค้าและวัตถุดิบเฉพาะผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินค้า 

ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ต้องเสียภาษีตามมาตรา ๘๒/๑๖ ให้มีหน้าที่จัดท ารายงาน
มูลค่าของฐานภาษี และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

รายงานที่ต้องจัดท าตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามแบบท่ีอธิบดีก าหนด และให้จัดท า
เป็นรายสถานประกอบการ 

วิธีลงรายการในรายงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด และการลง
รายการให้ลงภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ได้มาหรือจ าหน่ายออกไปซึ่งสินค้าหรือบริการนั้น  ทั้งนี้ เว้นแต่ใน
กรณีจ าเป็น อธิบดีจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืนตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

  
มาตรา ๘๗/๑[๓๘๘]  ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือเหมาะสมอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรี มีอ านาจให้

ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดท ารายงานแตกต่างไปจากที่ก าหนดในมาตรา ๘๗ ก็ได้ 
  
มาตรา ๘๗/๒[๓๘๙]  ให้อธิบดีมีอ านาจก าหนดให้ตัวแทนของผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดท ารายงาน

เกี่ยวกับกิจการที่ตนท าการแทนได้ตามที่เห็นสมควร แม้ว่าตัวแทนนั้นจะมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 

การจัดท ารายงานของตัวแทนตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
อธิบดีก าหนด 

  
มาตรา ๘๗/๓[๓๙๐]  ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระ

ภาษี และผู้ที่มีหน้าที่ต้องจัดท ารายงานตามบทบัญญัติในส่วนนี้ เก็บและรักษารายงาน ใบก ากับภาษี ส าเนาใบก ากับ
ภาษี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการลงรายงานดังกล่าวหรือเอกสารอื่นที่อธิบดีก าหนดไว้ ณ สถานประกอบการที่
จัดท ารายงานนั้นหรือสถานที่ อ่ืนที่อธิบดีก าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี นับแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
หรือวันท ารายงาน แล้วแต่กรณี เว้นแต่ 
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(๑) ในกรณีผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมชั่วคราวตามมาตรา ๘๕/๓ การเก็บรักษา
รายงานและเอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่อธิบดีก าหนด แต่ระยะเวลาดังกล่าว
ต้องไม่เกินกว่าห้าปี 

(๒) ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน 
หรือผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษี หรือผู้ที่มีหน้าที่ต้องจัดท ารายงาน เก็บและรักษารายงาน
และเอกสารดังกล่าวข้างต้นที่ตนมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาอยู่ในวันเลิกประกอบกิจการต่อไปอีกสองปี 

(๓) ในกรณีที่เห็นสมควร อธิบดีจะก าหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนเก็บและรักษาไว้เกินห้าปีก็
ได้ แต่ต้องไม่เกินเจ็ดปี 

การเก็บใบก ากับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ประกอบการลงรายงานภาษีซื้อตามมาตรา ๘๗ 
(๒) ให้จัดเก็บเรียงตามล าดับและตรงตามรายการในรายงานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ก าหนด 

  
ส่วน ๑๒ 

อ านาจเจ้าพนักงานประเมิน 

                   
  

มาตรา ๘๘[๓๙๑]  เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิม เบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตาม
หมวดนี้ในเมื่อ 

(๑) ปรากฏแก่เจ้าพนักงานประเมินว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี แบบน าส่ง
ภาษี หรือแบบใบขนสินค้าภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด 

(๒) ในกรณีเจ้าพนักงานประเมินมีหลักฐานแสดงว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษี 
แบบน าส่งภาษี หรือแบบใบขนสินค้าโดยแสดงจ านวนภาษีที่ต้องเสียต่ ากว่าความเป็นจริง 

(๓) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของเจ้าพนักงานประเมินหรือไม่ยอมตอบค าถาม
ของเจ้าพนักงานประเมินโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

(๔) ผู้ประกอบการไม่สามารถแสดงใบก ากับภาษีในกรณีภาษีซื้อ หรือส าเนาใบก ากับภาษีในกรณี
ภาษีขาย พร้อมทั้งหลักฐานอื่นเพื่อการค านวณภาษีหรือการเครดิตภาษี 

(๕) ผู้ประกอบการไม่เก็บส าเนาใบก ากับภาษีในกรณีภาษีขายและหลักฐานต่าง ๆ ประกอบการลง
รายงานตามที่กฎหมายก าหนดไว้ หรือ 

(๖) ปรากฏแก่เจ้าพนักงานประเมินว่าผู้ประกอบการซึ่งต้องยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
ตามมาตรา ๘๕/๑ มิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

  
มาตรา ๘๘/๑[๓๙๒]  เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิม เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม

ตามหมวดนี้ ในเมื่อปรากฏว่าบุคคลใดออกใบก ากับภาษี ใบเพ่ิมหนี้ หรือใบลดหนี้โดยไม่มีสิทธิที่จะออกตาม
กฎหมายตามมาตรา ๘๖/๑๓ โดยให้เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิมตามจ านวนที่ปรากฏใน
ใบก ากับภาษี ใบเพ่ิมหนี้ หรือใบลดหนี้นั้นได้ 
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มาตรา ๘๘/๒[๓๙๓]  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามมาตรา ๘๘ และมาตรา ๘๘/๑ เจ้าพนักงาน

ประเมินมีอ านาจ 

(๑) จัดท ารายการลงในแบบแสดงรายการภาษี แบบน าส่งภาษี หรือแบบใบขนสินค้าตามหลักฐาน
ที่เห็นว่าถูกต้อง เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี แบบน าส่งภาษี หรือแบบใบขนสินค้า 

(๒) แก้ไขเพ่ิมเติมรายการในแบบแสดงรายการภาษี แบบน าส่งภาษี หรือแบบใบขนสินค้าเพ่ือให้
ถูกต้อง 

(๓) ประเมินภาษีในกรณีที่มีหลักฐานแสดงว่า ผู้ประกอบการเสียภาษีหรือแสดงมูลค่าของฐาน
ภาษีต่ ากว่าความเป็นจริง 

(๔) ก าหนดมูลค่าท่ีควรได้รับโดยพิจารณาถึงฐานะความเป็นอยู่ หรือพฤติการณ์ของ
ผู้ประกอบการ หรือสถิติการค้าของผู้ประกอบการเองหรือของผู้ประกอบการที่กระท ากิจการท านองเดียวกัน หรือ
พิจารณาจากหลักเกณฑ์อย่างอ่ืนอันอาจแสดงมูลค่าที่ได้รับได้โดยสมควร 

(๕) แก้ไขเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินค้าที่ซื้อหรือของค่าบริการจากการรับบริการ แล้วแต่กรณี เมื่อ
มีกรณีตามมาตรา ๘๘ (๓) (๔) หรือ (๕) 

(๖) ประเมินภาษีตามที่รู้เห็นหรือพิจารณาว่าถูกต้อง เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๘๘ (๓) (๔) หรือ (๕) 
โดยไม่จ าต้องปฏิบัติตาม (๑) ถึง (๔) ก็ได้ 

ในการใช้อ านาจของเจ้าพนักงานประเมินเมื่อมีกรณีตามมาตรา ๘๘ (๖) ให้ถือว่าผู้ประกอบการซึ่ง
ต้องยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๕/๑ แต่มิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม มีความรับผิดในการ
เสียภาษีเสมือนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 

  
มาตรา ๘๘/๓[๓๙๔]  เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจเข้าไปในสถานประกอบการของผู้ประกอบการ

ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือไม่ หรือในสถานที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์
ตก หรือระหว่างเวลาท าการของผู้ประกอบการ และท าการตรวจสอบเพ่ือให้ทราบว่าผู้ประกอบการได้ปฏิบัติการ
โดยถูกต้องตามบทบัญญัติในหมวดนี้หรือไม่ ในการนี้ เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจสั่งผู้ประกอบการหรือบุคคลที่
อยู่ในสถานที่นั้นให้ปฏิบัติการเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อันควรแก่เรื่อง 
และมีอ านาจยึดเอกสารหลักฐานเหล่านั้นมาตรวจสอบไต่สวนได้ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานประเมินแสดงบัตรประจ าตัวพร้อมทั้งหนังสือหรือ
หลักฐานต่อผู้ที่เก่ียวข้องเมื่อเข้าไปท าการตรวจสอบ 

  
มาตรา ๘๘/๔[๓๙๕]  ในการด าเนินการของเจ้าพนักงานประเมินในส่วนนี้ เจ้าพนักงานประเมินมี

อ านาจออกหมายเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผู้ท าการแทน หรือพยานกับมีอ านาจสั่งบุคคลเหล่านั้นให้น าบัญชี เอกสาร 
หรือหลักฐานอื่นอันควรแก่เรื่องมาตรวจสอบไต่สวนได้ หรือออกค าสั่งให้พยานตอบค าถามเป็นหนังสือ แต่จะต้องให้
เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันได้รับหมายเรียก หรือได้รับค าสั่ง 
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มาตรา ๘๘/๕[๓๙๖]  เมื่อเจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๘ หรือมาตรา 
๘๘/๑ แล้ว ให้แจ้งการประเมินเป็นหนังสือไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษี หรือบุคคลตามมาตรา ๘๘/๑ ในกรณีนี้ผู้มีหน้าที่
เสียภาษีหรือบุคคลตามมาตรา ๘๘/๑ จะใช้สิทธิอุทธรณ์การประเมินตามบทบัญญัติในส่วน ๒ ของหมวด ๒ ลักษณะ 
๒ ก็ได้ เว้นแต่ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานประเมินได้ท าการประเมินเพราะเหตุตามมาตรา ๘๘ (๓) ห้ามมิให้อุทธรณ์ 

  
มาตรา ๘๘/๖[๓๙๗]  การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินให้กระท าได้ภายในก าหนดเวลา

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าหรับผู้ประกอบการ 

(ก) สองปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือวันสุดท้ายแห่ง
ก าหนดเวลาที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลื่อนออกไปแล้วแต่วันใดจะเป็นวันหลัง  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีผู้มี
หน้าที่เสียภาษีได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 

(ข) สองปีนับแต่วันที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษี  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ผู้มี
หน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีหลังวันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลาดังกล่าวใน (ก) แต่ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่
วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี 

(ค) สิบปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี ในกรณีท่ีผู้มีหน้าที่ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีโดยแสดงฐานภาษีต่ ากว่ามูล
ค่าท่ีผู้ประกอบการได้รับหรือพึงได้รับเป็นจ านวนเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของฐานภาษีที่แสดงในแบบแสดงรายการ
ภาษ ี

(๒) ส าหรับผู้น าเข้าซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการสองปีนับแต่วันยื่นใบขนสินค้า เว้นแต่กรณีที่ผู้น าเข้ามี
ข้อโต้แย้งตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือเป็นคดีในศาลสองปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยข้อโต้แย้งอากร
ขาเข้าเป็นหนังสือ หรือนับแต่วันที่มีค าพิพากษาถึงท่ีสุด แล้วแต่กรณี 

(๓) ส าหรับผู้ที่มีหน้าที่น าส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๓/๕ มาตรา ๘๓/๖ หรือมาตรา ๘๓/๗ 
สองปีนับแต่วันพ้นก าหนดเวลาน าส่งเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ประกอบการ ผู้น าเข้า หรือผู้มีหน้าที่น าส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมแสดง
รายการตามแบบแสดงรายการภาษี แบบใบขนสินค้า หรือแบบน าส่งภาษีไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่สมบูรณ์ 
ให้เจ้าพนักงานประเมินโดยอนุมัติอธิบดีประเมินภาษีได้ภายในก าหนดเวลาห้าปีนับแต่ก าหนดเวลาตาม (๑) (ก) (๒) 
และ (๓) แล้วแต่กรณี 
  

ส่วน ๑๓ 

เบี้ยปรับ - เงินเพ่ิม 

                   
  

มาตรา ๘๙[๓๙๘]  ให้ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษี หรือบุคคลตามมาตรา ๘๖/๑๓ เสียเบี้ยปรับในกรณีและ
ตามอัตราดังต่อไปนี้ 
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(๑) ประกอบกิจการโดยมิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๕/๑ หรือ
ประกอบกิจการเมื่อถูกสั่งเพิกถอนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๕/๑๗ แล้ว ให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่า
ของเงินภาษีท่ีต้องเสียในเดือนภาษีตลอดระยะเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวหรือเป็นเงินหนึ่งพันบาทต่อ
เดือนภาษีแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า 

(๒) มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือแบบน าส่งภาษีภายในก าหนดเวลาให้เสียเบี้ยปรับอีกสอง
เท่าของเงินภาษีที่ต้องเสียหรือน าส่งในเดือนภาษี 

(๓) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือแบบน าส่งภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดอันเป็นเหตุให้
จ านวนภาษีท่ีต้องเสียหรือน าส่งในเดือนภาษีคลาดเคลื่อนไป ให้เสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินภาษีท่ีเสีย
คลาดเคลื่อนหรือที่น าส่งคลาดเคลื่อน 

(๔) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดอันเป็นเหตุให้จ านวนภาษีขายหรือ
จ านวนภาษีซื้อในเดือนภาษีท่ีแสดงไว้คลาดเคลื่อนไป ให้เสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของจ านวนภาษีขายที่แสดงไว้ขาด
ไปหรือจ านวนภาษีซื้อที่แสดงไว้เกินไป 

(๕) มิได้จัดท าใบก ากับภาษีและส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการตามที่ก าหนดในส่วน ๑๐ 
ให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจ านวนภาษีตามใบก ากับภาษี 

(๖) ออกใบก ากับภาษี ใบเพ่ิมหนี้ หรือใบลดหนี้โดยไม่มีสิทธิที่จะออกตามกฎหมายตามมาตรา 
๘๖/๑๓ ให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจ านวนภาษีตามใบก ากับภาษี ใบเพ่ิมหนี้ หรือใบลดหนี้นั้น 

(๗) น าใบก ากับภาษีปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ในการค านวณภาษีให้เสียเบี้ยปรับอีก
สองเท่าของจ านวนภาษีตามใบก ากับภาษีนั้น 

ในกรณีใบก ากับภาษีท่ีผู้ได้รับประโยชน์ไม่สามารถน าพิสูจน์ได้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ออกใบก ากับภาษี 
ให้ถือว่าเป็นใบก ากับภาษีปลอม 

(๘) มิได้เก็บส าเนาใบก ากับภาษีในกรณีภาษีขายไว้ตามที่กฎหมายก าหนดให้เสียเบีย้ปรับอีก
ร้อยละสองของจ านวนภาษีตามใบก ากับภาษี 

(๙) มิได้เก็บใบก ากับภาษีในกรณีภาษีซื้อที่ใช้เครดิตภาษีในการค านวณภาษีไว้ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ให้เสียเบี้ยปรับอีกร้อยละสองของจ านวนภาษีที่น ามาเครดิตนั้น 

(๑๐) มิได้ท ารายงานตามที่กฎหมายก าหนด หรือรายงานอ่ืนตามที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา 
๘๗/๑ หรือมีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษีซึ่งค านวณจากฐาน
ภาษีท่ีมิได้ท ารายงานหรือมิได้ลงรายการในรายงานให้ถูกต้อง 

เบี้ยปรับตามมาตรานี้อาจงดหรือลดลงได้ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
  

มาตรา ๘๙/๑[๓๙๙]  บุคคลใดไม่ช าระภาษีหรือน าส่งภาษีให้ครบถ้วนภายในก าหนดเวลาตาม
บทบัญญัติในหมวดนี้ ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีต้องช าระหรือน าส่ง
โดยไม่รวมเบี้ยปรับ 

ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้ขยายเวลาเสียภาษีตามที่ก าหนดในมาตรา ๓ อัฏฐ และได้มีการช าระภาษี
หรือน าส่งภาษีภายในก าหนดเวลาที่ขยายให้นั้น เงินเพ่ิมตามวรรคหนึ่งให้ลดลงเหลือร้อยละ ๐.๗๕ ต่อเดือนหรอื
เศษของเดือน 
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การค านวณเงินเพ่ิมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เริ่มนับเมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นแบบแสดง
รายการภาษีหรือยื่นแบบน าส่งภาษีตามส่วน ๗ จนถึงวันช าระภาษีหรือน าส่งภาษี แต่เงินเพิ่มที่ค านวณได้มิให้เกิน
จ านวนภาษีท่ีต้องช าระหรือน าส่ง 

  
มาตรา ๘๙/๒[๔๐๐]  เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร เบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตามหมวดนี้ให้ถือ

เป็นภาษีมูลค่าเพ่ิม 

  
ส่วน ๑๔ 

บทก าหนดโทษ 

                   
  

มาตรา ๙๐[๔๐๑]  บุคคลดังต่อไปนี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุไว้ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองพันบาท 

(๑) ผู้ไม่จัดส่งส าเนาสัญญาหรือเอกสารตามมาตรา ๗๗/๔ (๒) 
(๒) ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามมาตรา ๘๓ หรือมาตรา ๘๓/๑ 

(๓) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามมาตรา ๘๓/๒ 

(๔) ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามมาตรา ๘๓/๓ 

(๕) ผู้มีหน้าที่น าส่งเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่น าส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๓/๕ มาตรา ๘๓/๖ 
หรือมาตรา ๘๓/๗ 

(๖) ผู้น าเข้าไม่ยื่นใบขนสินค้าตามมาตรา ๘๓/๘ หรือมาตรา ๘๓/๙ 

(๗) ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 
๘๕/๖ 

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

(๙) ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่แจ้งการย้ายสถานประกอบการตามมาตรา ๘๕/๘ วรรคหนึ่ง 

(๑๐) ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่แจ้งการหยุดประกอบกิจการชั่วคราวตามมาตรา ๘๕/๑๒ 

(๑๑) ผู้ครอบครองทรัพย์มรดก ผู้จัดการมรดก หรือทายาทของผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่
คืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๕/๑๖ วรรคสามหรือวรรคห้า 

(๑๒) ผู้ประกอบการจดทะเบียนออกใบก ากับภาษี ใบก ากับภาษีอย่างย่อ ใบเพ่ิมหนี้ หรือใบลดหนี้ 
โดยมีรายการในส่วนที่เป็นสาระส าคัญไม่ครบถ้วนตามมาตรา ๘๖/๔ มาตรา ๘๖/๕ มาตรา ๘๖/๖ มาตรา ๘๖/๗ 
มาตรา ๘๖/๙ มาตรา ๘๖/๑๐ หรือมาตรา ๘๖/๑๑ 

(๑๓) ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ออกใบแทนใบก ากับภาษี ใบแทนใบเพ่ิมหนี้ หรือใบแทนใบลด
หนี้ ตามมาตรา ๘๖/๑๒ 

(๑๔) ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสินค้าเกินจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามมาตรา ๘๗ 
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(๑๕) ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดท ารายงานโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
ก าหนดตามมาตรา ๘๗ หรือตามท่ีอธิบดีก าหนดตามมาตรา ๘๗/๑ 

(๑๖) ผู้ประกอบการจดทะเบียนจงใจไม่เก็บและรักษาใบก ากับภาษี หรือส าเนาใบก ากับภาษี หรือ
เก็บรักษาเอกสารดังกล่าวโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดตามมาตรา ๘๗/๓ 

  
มาตรา ๙๐/๑[๔๐๒]  บุคคลดังต่อไปนี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุไว้ ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินห้าพันบาท 

(๑) ตัวแทนละเลยไม่ด าเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนของผู้ประกอบการที่อยู่นอก
ราชอาณาจักรตามมาตรา ๘๕/๒ 

(๒) ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่แสดงใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๕/๔ 

(๓) ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่แจ้งการเปิดสถานประกอบการเพ่ิมเติมหรือปิดสถาน
ประกอบการตามมาตรา ๘๕/๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 

(๔) ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่แจ้งการโอนกิจการบางส่วนหรือการรับโอนกิจการตามมาตรา 
๘๕/๑๓ 

(๕) ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่แจ้งการเลิกหรือการโอนกิจการทั้งหมดตามมาตรา ๘๕/๑๓ หรือ
มาตรา ๘๕/๑๕ วรรคหนึ่ง 

(๖) ตัวแทนผู้ประกอบการจดทะเบียนที่อยู่นอกราชอาณาจักรจัดท ารายงานโดยไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดตามมาตรา ๘๗/๒ 

  
มาตรา ๙๐/๒[๔๐๓]  บุคคลดังต่อไปนี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุไว้ ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(๑) ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒/๑๘ (๒) 
(๒) ผู้ประกอบการใดซึ่งมีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมประกอบกิจการโดยไม่จดทะเบียน

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

(๓) ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่จัดท าใบก ากับภาษีหรือส าเนาใบก ากับภาษี หรือจดัท าแล้ว
ไม่ส่งมอบให้ผู้ซื้อหรือผู้รับบริการตามมาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง หรือไม่จัดท าใบก ากับภาษีหรือส าเนาใบก ากับภาษีและ
ไม่ส่งมอบให้ผู้ซื้อหรือผู้รับบริการตามที่ผู้ซื้อหรือผู้รับบริการเรียกร้องตามมาตรา ๘๖/๘ วรรคสอง 

(๔) ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมชั่วคราวออกใบก ากับภาษีท่ีไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีก าหนดตามมาตรา ๘๖ วรรคสอง 

(๕) ตัวแทนออกใบก ากับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา ๘๖ วรรคสี่ 

(๖) ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินตาม
มาตรา ๘๖/๖ วรรคหก 

(๗) ผู้ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือค าสั่งของเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา ๘๘/๔ 
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มาตรา ๙๐/๓[๔๐๔]  บุคคลดังต่อไปนี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุไว้ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(๑) ตัวแทนผู้ประกอบการจดทะเบียนที่อยู่นอกราชอาณาจักรออกใบก ากับภาษีโดยไม่มีสิทธิตาม
มาตรา ๘๖/๒ วรรคสอง 

(๒) ผู้ประกอบการจดทะเบียนใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินโดยไม่ได้รับอนุมัติตามมาตรา ๘๖/๖ 
วรรคหก หรือมาตรา ๘๖/๗ 

(๓) ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่จัดท ารายงานตามมาตรา ๘๗ หรือตามท่ีอธิบดีก าหนดตาม
มาตรา ๘๗/๑ 

(๔) ตัวแทนผู้ประกอบการจดทะเบียนที่อยู่นอกราชอาณาจักรไม่จัดท ารายงานตามมาตรา ๘๗/๒ 

(๕) ผู้ขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานประเมินหรือขัดค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา ๘๘/๓ วรรคหนึ่ง 

  
มาตรา ๙๐/๔[๔๐๕]  บุคคลดังต่อไปนี้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุไว้ ต้องระวางโทษ

จ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองแสนบาท 

(๑) ผู้ประกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพ่ิม ออก
ใบก ากับภาษี ใบเพ่ิมหนี้ หรือใบลดหนี้โดยไม่มีสิทธิที่จะออกเอกสารดังกล่าวตามมาตรา ๘๖ วรรคสอง หรือมาตรา 
๘๖/๑ 

(๒) ตัวแทนผู้ประกอบการจดทะเบียนที่อยู่นอกราชอาณาจักรโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายาม
หลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพ่ิม ออกใบก ากับภาษีโดยไม่มีสิทธิตามมาตรา ๘๖/๒ วรรคหนึ่ง 

(๓) ผู้ออกใบก ากับภาษี ใบเพ่ิมหนี้ หรือใบลดหนี้โดยไม่มีสิทธิจะออกเอกสารดังกล่าวตามมาตรา 
๘๖/๑๓ 

(๔) ผู้ประกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพ่ิม ไม่ลง
รายการหรือลงรายการเป็นเท็จในรายงานตามมาตรา ๘๗ หรือตามท่ีอธิบดีก าหนดตามมาตรา ๘๗/๑ 

(๕) ผู้ประกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพ่ิม ไม่ออก
ใบก ากับภาษี ใบเพ่ิมหนี้ หรือใบลดหนี้ หรือใบแทนเอกสารดังกล่าว 

(๖)[๔๐๖] ผู้ประกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือ
ขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม กระท าการใด ๆ โดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดท านองเดียวกัน 

(๗) ผู้ประกอบการโดยเจตนาน าใบก ากับภาษีปลอมหรือใบก ากับภาษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายไปใช้ในการเครดิตภาษี 

  
มาตรา ๙๐/๕[๔๐๗]  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามหมวดนี้เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิด

ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ 
ด้วย 
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หมวด ๕ 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ[๔๐๘] 

                   
  

มาตรา ๙๑[๔๐๙]  ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีอากรประเมิน 

  
มาตรา ๙๑/๑[๔๑๐]  ในหมวดนี ้
(๑) “รายรับ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์ใด ๆ อันมีมูลค่าที่ได้รับ

หรือพึงได้รับไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการ 

(๒) “มูลค่า” หมายความว่า ราคาตลาดของทรัพย์สิน ของกิจการ ของค่าตอบแทนหรือของ
ประโยชน์ใด ๆ 

(๓) “ราคาตลาด” หมายความว่า ราคาที่ซ้ือขายกันหรือท่ีคิดค่าบริการกันตามความเป็นจริงทั่วไป
ในขณะใดขณะหนึ่ง 

ในกรณีที่ราคาตลาดมีหลายราคาหรือไม่อาจทราบราคาตลาดได้แน่นอนให้อธิบดีโดยอนุมัติ
รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศใช้เกณฑ์ค านวณเพ่ือให้ได้ราคาตลาดเป็นมูลค่าของสินค้าหรือบริการได้ 

(๔) “ขาย” หมายความรวมถึงสัญญาจะขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ ให้เช่าซื้อ หรือจ าหน่ายจ่าย
โอนไม่ว่าจะมีประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ 

ให้น าบทนิยามค าว่า “บุคคล” “บุคคลธรรมดา” “คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล” “นิติบุคคล” 
“ตัวแทน” “สถานประกอบการ” และ “เดือนภาษี” ตามมาตรา ๗๗/๑ มาใช้บังคับ 

  
มาตรา ๙๑/๒[๔๑๑]  ภายใต้บังคับมาตรา ๙๑/๔ การประกอบกิจการดังต่อไปนี้ในราชอาณาจักร ให้

อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามบทบัญญัติในหมวดนี้ 
(๑) การธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์หรือกฎหมายเฉพาะ 

(๒) การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

(๓)[๔๑๒] การรับประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 

(๔) การรับจ าน าตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจ าน า 

(๕) การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ เช่น การให้กู้ยืมเงิน ค้ าประกัน แลกเปลี่ยน
เงินตรา ออก ซื้อ หรือขายตั๋วเงิน หรือรับส่งเงินไปต่างประเทศด้วยวิธีต่าง ๆ 

(๖) การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหาก าไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็
ตาม  ทั้งนี้ เฉพาะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

(๗) การขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในตลาดหลักทรัพย์ 
(๘) การประกอบกิจการอ่ืนตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
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ในกรณีที่บุคคลอยู่นอกราชอาณาจักรประกอบกิจการโดยผ่านสถานประกอบการหรือตัวแทนของ
ตนที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้ถือว่าประกอบกิจการในราชอาณาจักรตามมาตรานี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาว่ากิจการใดเป็นกิจการตาม (๕) หรือไม่ อธิบดีจะเสนอให้คณะกรรมการวินิจฉัย
ภาษีอากรพิจารณาก าหนดขอบเขต และเงื่อนไขของการประกอบกิจการที่อยู่ภายใต้บังคับตามมาตรานี้ก็ได้ และ
เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรได้วินิจฉัยแล้ว ให้ประกาศค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรใน
ราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๙๑/๓[๔๑๓]  ให้ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับกิจการดังต่อไปนี้ 
(๑) กิจการของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(๒) กิจการของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(๓) กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉพาะการให้กู้ยืมแก่สมาชิกหรือแก่สหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน 

(๔) กิจการของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

(๕) กิจการของการเคหะแห่งชาติเฉพาะการขายหรือให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ 
(๖) กิจการรับจ าน าของกระทรวง ทบวง กรม และราชการส่วนท้องถิ่น 

(๗) กิจการอ่ืนตามมาตรา ๙๑/๒ ตามท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

  
มาตรา ๙๑/๔[๔๑๔]  กิจการเฉพาะอย่างของกิจการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๙๑/๒ ดังต่อไปนี้ ให้

เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามหมวด ๔ 

(๑) กิจการเฉพาะอย่างที่มิใช่กิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการตามมาตรา ๙๑/๒ 

(๒) กิจการเฉพาะอย่างที่เก่ียวเนื่องโดยตรงกับกิจการตามมาตรา ๙๑/๒ ซึ่งพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดให้เป็นกิจการที่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ในกรณีที่มีปัญหาว่ากิจการใดเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการตามมาตรา ๙๑/๒ หรือไม่ 
อธิบดีจะเสนอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรพิจารณาก าหนดขอบเขต และเงื่อนไขของการประกอบกิจการ
ก็ได้ และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรได้วินิจฉัยแล้ว ให้ประกาศค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย
ภาษีอากรในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๙๑/๕[๔๑๕]  ฐานภาษีส าหรับการประกอบกิจการตามบทบัญญัติในหมวดนี้ได้แก่รายรับ

ดังต่อไปนี้ที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับหรือพึงได้รับเนื่องจากการประกอบกิจการ 

(๑) ส าหรับกิจการธนาคารตามมาตรา ๙๑/๒ (๑) รายรับจากการประกอบกิจการ คือ 

(ก) ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือก าไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการซื้อหรือ
ขายหรือท่ีได้จากตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ และ 

(ข) ก าไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตรา การออกตั๋วเงิน หรือ
ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ หรือการส่งเงินไปต่างประเทศ 
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(๒) ส าหรับกิจการธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตามมาตรา ๙๑/๒ (๒) 
รายรับจากการประกอบกิจการ คือ 

(ก) รายรับตาม (๑) (ก) และ 

(ข) รายรับตาม (๑) (ข) 
(๓)[๔๑๖] ส าหรับกิจการรับประกันชีวิตตามมาตรา ๙๑/๒ (๓) รายรับจากการประกอบกิจการ ได้แก่ 

ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ 

(๔) ส าหรับกิจการโรงรับจ าน าตามมาตรา ๙๑/๒ (๔) รายรับจากการประกอบกิจการ คือ 

(ก) ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และ 

(ข) เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์ใด ๆ อันมีมูลค่าท่ีได้รับหรือพึงได้รับจากการ
ขายของที่จ าน าหลุดเป็นสิทธิ 

(๕) ส าหรับกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ตามมาตรา ๙๑/๒ (๕) รายรับจากการประกอบกิจการ คือ 

(ก) รายรับตาม (๑) (ก) และ 

(ข) รายรับตาม (๑) (ข) 
(๖) ส าหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหาก าไรตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) รายรับจาก

การประกอบกิจการ คือ รายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

(๗) ส าหรับกิจการขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน
ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๙๑/๒ (๗) รายรับจากการประกอบกิจการคือ รายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

(๘) ส าหรับกิจการอ่ืนตามมาตรา ๙๑/๒ (๘) รายรับจากการประกอบกิจการ ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
โดยพระราชกฤษฎีกา 

  
มาตรา ๙๑/๖[๔๑๗]  อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะมีดังต่อไปนี้ 
(๑) ร้อยละ ๐.๑ ส าหรับรายรับตามมาตรา ๙๑/๕ (๗) 
(๒) ร้อยละ ๒.๕ ส าหรับรายรับตามมาตรา ๙๑/๕ (๓) (ก) และมาตรา ๙๑/๕ (๔) 
(๓) ร้อยละ ๓.๐ ส าหรับรายรับตามมาตรา ๙๑/๕ นอกจากกรณีตาม (๑) และ (๒) 
  
มาตรา ๙๑/๗[๔๑๘]  ให้บุคคลซึ่งประกอบกิจการที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวดนี้มีหน้าที่เสียภาษีตาม

บทบัญญัติในหมวดนี้ 
ในกรณีผู้ประกอบกิจการอยู่นอกราชอาณาจักรให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการประกอบกิจการ 

รวมตลอดถึงลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้ท าการแทนซึ่งมีอ านาจในการจัดการแทนโดยตรงหรือโดยปริยายที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีร่วมกับบุคคลตามวรรคหนึ่ง 

  
มาตรา ๙๑/๘[๔๑๙]  ให้ผู้มีหนา้ที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะเสียภาษีโดยค านวณจากฐานภาษีตามมาตรา 

๙๑/๕ ในเดือนภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามอัตราภาษีท่ีก าหนดไว้ตามมาตรา ๙๑/๖ แต่ผู้มีหน้าที่
เสียภาษีมีสิทธิอุทธรณ์การประเมินภาษีตามบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ในส่วน ๒ หมวด ๒ ลักษณะ ๒ 
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การค านวณรายรับตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติทางบัญชี และ
เพ่ือประโยชน์ในการค านวณรายรับเมื่อได้เลือกปฏิบัติเป็นอย่างใดแล้วให้ถือปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันตลอดไป เว้น
แต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้เปลี่ยนแปลงได้ 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับกิจการขาย
อสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหาก าไรตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) และให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีกรณีดังกล่าวเสียภาษีโดย
ค านวณจากฐานภาษีตามมาตรา ๙๑/๕ (๖) ในขณะที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้น 
ตามอัตราภาษีท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๙๑/๖ รวมทั้งมีสิทธิอุทธรณ์การประเมินภาษีตามบทบัญญัติว่าด้วยการ
อุทธรณ์ในส่วน ๒ หมวด ๒ ลักษณะ ๒[๔๒๐] 

  
มาตรา ๙๑/๙[๔๒๑]  ในกรณีกิจการขายหลักทรัพย์ตามมาตรา ๙๑/๒ (๗) ให้สมาชิกที่เป็นตัวแทน

ของผู้ขายหักภาษีธุรกิจเฉพาะจากเงินที่ขาย และยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษีตามมาตรา ๙๑/๑๐ แทน
ผู้ขายในนามของตนเอง โดยผู้ขายไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีอีก และให้ถือว่าสมาชิกเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะในกรณีนี้ด้วย 

  
มาตรา ๙๑/๑๐[๔๒๒]  ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีก าหนดโดย

ให้ยื่นเป็นรายเดือนภาษีพร้อมกับช าระภาษีถ้ามี ไม่ว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะมีรายรับในเดือนภาษีหรือไม่ก็ตาม 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีส าหรับเดือนภาษีใดให้ยื่นภายในวันที่สิบห้าของ
เดือนถัดไป เว้นแต่อธิบดีจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการช าระภาษี ให้ยื่น ณ ที่ว่าการอ าเภอท้องที่ที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู่  ทั้งนี้ เว้นแต่อธิบดีจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้ามีผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีสถานประกอบการหลายแห่ง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการ
ช าระภาษีตามวรรคหนึ่งให้แยกยื่นเป็นรายสถานประกอบการ  ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะยื่นค าร้องต่ออธิบดี
ขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีรวมกัน ณ ที่ว่าการอ าเภอท้องที่แห่งใดแห่งหนึ่ง หรือ ณ สถานที่ท่ีอธิบดีก าหนดตาม
วรรคสามก็ได้ และเมื่ออธิบดีพิจารณาเห็นสมควรจะอนุมัติก็ได้ 

ความในวรรคหนึ่งถึงวรรคสี่มิให้ใช้บังคับแก่การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีของ
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหาก าไรตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) และ
ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีกรณีดังกล่าวยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีก าหนดในขณะจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ พร้อมกับช าระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น
[๔๒๓] 

ในการช าระภาษีตามวรรคห้า ให้กรมที่ดินเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะเพ่ือกรมสรรพากรและห้าม
พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามรับรู้ ยอมให้ท าหรือบันทึกไว้จนกว่าจะได้รับเงินภาษีท่ีต้องช าระให้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
[๔๒๔] 

ภาษีท่ีได้ช าระแล้วตามวรรคห้า ให้ส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด[๔๒๕] 

  
มาตรา ๙๑/๑๑[๔๒๖]  การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะให้กระท าได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
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(๑) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีสิทธิยื่นค าร้องขอคืนภาษีภายในสามปีนับแต่วันพ้นก าหนดเวลายื่นแบบ
แสดงรายการภาษี 

(๒) ค าร้องขอคืนภาษีให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีก าหนด และให้ยื่น ณ ที่ว่าการอ าเภอท้องที่ที่
สถานประกอบการตั้งอยู่ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้ ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
รวมกัน ณ ที่ว่าการอ าเภอท้องที่แห่งใดแห่งหนึ่งหรือ ณ สถานที่อ่ืนตามมาตรา ๙๑/๑๐ วรรคสี่ ก็ให้ยื่นค าร้องขอคืน
ภาษี ณ ที่แห่งนั้น 

  
มาตรา ๙๑/๑๒[๔๒๗]  บุคคลซึ่งประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 

๙๑/๒ โดยกิจการนั้นไม่ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๙๑/๓ และผู้ประกอบกิจการไม่ได้รับยกเว้นการจดทะเบียนภาษี
ธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๑๓ ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยให้ยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ 

ค าขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบท่ีอธิบดีก าหนด และให้ยื่น ณ 
ที่ว่าการอ าเภอท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ 

ถ้าผู้กระท ากิจการมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ณ 
ที่ว่าการอ าเภอท้องที่ที่สถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ และการออกใบทะเบียน
ภาษีธุรกิจเฉพาะให้เป็นไปตามที่อธิบดีก าหนด 

ในกรณีผู้ประกอบการนอกราชอาณาจักร ให้บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการดังกล่าวเป็น
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะของผู้ประกอบกิจการที่อยู่นอกราชอาณาจักรด้วย 

  
มาตรา ๙๑/๑๓[๔๒๘]  ผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ 

(๑) ผู้ประกอบกิจการขายหลักทรัพย์ตามมาตรา ๙๑/๒ (๗) 
(๒) ผู้ประกอบกิจการที่ประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว 

(๓) ผู้ประกอบกิจการอ่ืนตามที่อธิบดีประกาศก าหนดเมื่อมีเหตุอันสมควร 

ให้อธิบดีมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีจะพิจารณาก าหนดว่าการประกอบกิจการใน
ลักษณะใดเป็นการประกอบกิจการชั่วคราวตาม (๒) 

  
มาตรา ๙๑/๑๔[๔๒๙]  ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีหน้าที่ท ารายงานแสดงรายรับก่อนหัก

รายจ่ายที่ต้องเสียภาษี และรายรับที่ไม่ต้องรวมค านวณเพ่ือเสียภาษี 
รายงานที่ต้องจัดท าตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีก าหนด และให้จัดท าเป็นรายสถาน

ประกอบการ 

วิธีลงรายการในรายงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิบดีก าหนด และการ
ลงรายการในรายงานให้ลงภายในสามวันท าการนับแต่วันที่มีรายรับ   ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีท่ีอธิบดีเห็นสมควร
ส าหรับการประกอบกิจการบางประเภทหรือในกรณีจ าเป็นเฉพาะราย อธิบดีจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืนตามท่ี
เห็นสมควรก็ได้ 
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มาตรา ๙๑/๑๕[๔๓๐]  เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจประเมินภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิมตามหมวด

นี้ในเมื่อ 

(๑) ปรากฏแกเ่จ้าพนักงานประเมินว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลาที่
กฎหมายก าหนด 

(๒) ในกรณีเจ้าพนักงานประเมินมีหลักฐานแสดงว่า ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการไม่
ถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาดท าให้จ านวนภาษีท่ีต้องเสียคลาดเคลื่อนไป หรือ 

(๓) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการแทนผู้ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตาม
หมายเรียกของเจ้าพนักงานประเมิน หรือไม่ยอมตอบค าถามของเจ้าพนักงานประเมินโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานเพ่ือการค านวณภาษี 

  
มาตรา ๙๑/๑๖[๔๓๑]  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามมาตรา ๙๑/๑๕ เจ้าพนักงานประเมินมี

อ านาจ 

(๑) จัดท ารายการลงในแบบแสดงรายการตามหลักฐานที่เห็นว่าถูกต้อง เมื่อผู้ประกอบกิจการมิได้ยื่น
แบบแสดงรายการ 

(๒) แก้ไขเพ่ิมเติมรายการในแบบแสดงรายการหรือในเอกสารอ่ืนประกอบแบบแสดงรายการ
เพ่ือให้ถูกต้อง 

(๓) ก าหนดราคาขายสินค้าโดยเทียบเคียงกับราคาขายในวันเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันของสินค้า
ประเภทหรือชนิดเดียวกันตามราคาตลาดที่อาจเทียบเคียงกันได้ 

(๔) ก าหนดดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ก าไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการซื้อหรือ
ขายตั๋วเงินหรือแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตรา การออกตั๋วเงิน หรือการส่งเงินไปต่างประเทศตามราคาตลาดที่อาจ
เทียบเคียงได้ 

(๕) ก าหนดรายรับซึ่งผู้ประกอบกิจการควรได้รับเพราะผู้ประกอบกิจการกับผู้ซื้อมีการควบคุม
หรือความสัมพันธ์กันในด้านทุนหรือด้านการจัดการ 

(๖) ก าหนดดอกเบี้ย ราคาทรัพย์สิน หรือค่าบริการตามราคาตลาดในวันให้กู้ยืมเงิน วันที่โอน หรอื
ให้บริการ ในกรณีท่ีการให้กู้ยืมเงิน การโอนทรัพย์สิน หรือการให้บริการนั้นไม่มีดอกเบี้ย ค่าตอบแทน หรือค่าบริการ 
หรือมีดอกเบี้ย ค่าตอบแทน หรือค่าบริการต่ ากว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

(๗) ก าหนดรายรับโดยพิจารณาถึงฐานะความเป็นอยู่หรือพฤติการณ์ของผู้ประกอบกิจการ หรือ
สถิติการค้าของผู้ประกอบกิจการเองหรือของผู้ประกอบกิจการอ่ืนที่กระท ากิจการท านองเดียวกัน หรือพิจารณา
จากหลักเกณฑ์อย่างอ่ืนอันอาจแสดงรายรับได้โดยสมควร 

(๘) ประเมินภาษีตามที่รู้เห็นหรือพิจารณาว่าถูกต้องเมื่อมีกรณีตามมาตรา ๙๑/๑๕ (๓) โดยไม่ต้อง
ปฏิบัติตาม (๑) ถึง (๗) ก็ได้ 

  
มาตรา ๙๑/๑๗[๔๓๒]  ภาษีตามหมวดนี้ ถ้าในเดือนภาษีใดมีจ านวนไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทเป็นอันไม่

ต้องเสียส าหรับเดือนภาษีนั้น 
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มาตรา ๙๑/๑๘[๔๓๓]  บุคคลใดประกอบกิจการที่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ประกอบกิจการโดยไม่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๑๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

บุคคลตามมาตรา ๙๑/๑๒ วรรคห้า ละเลยไม่ด าเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนของผู้ประกอบ
กิจการที่อยู่นอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง 

  
มาตรา ๙๑/๑๙[๔๓๔]  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะผู้ใด ไม่จัดท ารายงานตามมาตรา ๙๑/๑๔ ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๙๑/๒๐[๔๓๕]  ผู้มหีน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะผู้ใดจัดท ารายงานโดยไม่เป็นไปตามแบบ

หรือไม่จัดท าเป็นรายสถานประกอบการ หรือลงรายการในรายงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
ก าหนดตามมาตรา ๙๑/๑๔ วรรคสองหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

  
มาตรา ๙๑/๒๑[๔๓๖]  ให้น าบทบัญญัติในหมวด ๔ ดังต่อไปนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๑) ส่วน ๗ การยื่นแบบและการช าระภาษี มาตรา ๘๓/๒ และมาตรา ๘๓/๓ 

(๒) ส่วน ๘ เครดิตภาษีและการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม มาตรา ๘๔/๓ 

(๓) ส่วน ๙ การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 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) ส่วน ๑๑ การจัดท ารายงาน และการเก็บรักษาหลักฐานและเอกสารมาตรา ๘๗/๓ 

(๕) ส่วน ๑๒ อ านาจเจ้าพนักงานประเมิน มาตรา ๘๘/๓ มาตรา ๘๘/๔ และมาตรา ๘๘/๕ 

(๖) ส่วน ๑๓ เบี้ยปรับ - เงินเพ่ิม ทุกมาตรา 

(๗) ส่วน ๑๔ บทก าหนดโทษที่เก่ียวข้องกับบทบัญญัติมาตราดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งมาตรา ๙๐/
๕ 

  
ลักษณะ ๒ 

ภาษีป้าย[๔๓๗] 

                   
  

มาตรา ๙๔ ถึงมาตรา ๑๐๒ และบัญชีอัตราภาษีป้าย (ยกเลิก) 
  

หมวด ๖ 

อากรแสตมป์ 
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มาตรา ๑๐๓  ในหมวดนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

“ตราสาร” หมายความว่า เอกสารที่ต้องเสียอากรตามหมวดนี้ 
“กระดาษ” หมายความตลอดถึงแผ่นหนังฟอกหรือสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งใช้เขียนตราสาร 

“แสตมป์”[๔๓๘] หมายความว่า แสตมป์ปิดทับหรือแสตมป์ดุนบนกระดาษ และแสตมป์ดุนบน
กระดาษนี้ ให้หมายความรวมถึง แสตมป์พิมพ์ทับบนกระดาษด้วย  ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดลักษณะโดยกฎกระทรวง 

“กระท า” เมื่อใช้เกี่ยวกับตราสาร หมายความว่า การลงลายมือชื่อตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

“ปิดแสตมป์” หมายความว่าการปิดแสตมป์ทับกระดาษ หรือการมีแสตมป์ดุนบนกระดาษ 

“ขีดฆ่า”[๔๓๙] หมายความว่า การกระท าเพ่ือมิให้ใช้แสตมป์ได้อีก โดยในกรณีแสตมป์ปิดทับได้ลง
ลายมือชื่อ หรือลงชื่อห้างร้านบนแสตมป์ หรือขีดเส้นคร่อมฆ่าแสตมป์ที่ปิดทับกระดาษ และลงวัน เดือน ปีที่
กระท าสิ่งเหล่านี้ด้วย ในกรณีแสตมป์ดุนได้เขียนบนตราสารหรือยื่นตราสาร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับ
แสตมป์ดุนให้แสตมป์ดุนปรากฏอยู่ในด้านหน้าของตราสารนั้น 

“ปิดแสตมป์บริบูรณ์”[๔๔๐] หมายความว่า 

(๑) ในกรณีแสตมป์ปิดทับ คือ การได้เสียอากรโดยปิดแสตมป์ทับกระดาษก่อนกระท าหรือในทันที
ที่ท าตราสารเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและได้ขีดฆ่าแสตมป์นั้นแล้ว หรือ 

(๒) ในกรณีแสตมป์ดุน คือ การได้เสียอากรโดยใช้กระดาษมีแสตมป์ดุนเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากร
ที่ต้องเสียและขีดฆ่าแล้ว หรือโดยยื่นตราสารให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับแสตมป์ดุน และช าระเงินเป็นจ านวนไม่
น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและขีดฆ่าแล้ว หรือ 

(๓) ในกรณีช าระเป็นตัวเงิน คือ การได้เสียอากรเป็นตัวเงิน เป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสีย
ตามบทบัญญัติในหมวดนี้ หรือตามระเบียบซึ่งอธิบดีจะได้ก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

การปิดแสตมป์บริบูรณ์ตามที่ก าหนดใน (๑) และ (๒) ดังกล่าวข้างต้นนั้น ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้
ปฏิบัติตามที่ก าหนดใน (๓) แทนได้ 

“ใบรับ” หมายความว่า 

(ก) บันทึก หรือหนังสือใด ๆ ที่เป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับ ได้รับฝากหรือได้รับช าระเงินหรือตั๋วเงิน 
หรือ 

(ข) บันทึก หรือหนังสือใด ๆ ที่เป็นหลักฐานแสดงว่าหนี้หรือสิทธิเรียกร้องได้ช าระหรือปลดให้แล้ว 

บันทึก หรือหนังสือที่กล่าวนั้นจะมีลายมือชื่อของบุคคลใด ๆ หรือไม่ ไม่ส าคัญ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

“นายตรวจ”[๔๔๑] หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

  
ส่วน ๑ 

การเสียอากร 
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มาตรา ๑๐๔  ตราสารที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายหมวดนี้ ต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ตามอัตราที่ก าหนดไว้
ในบัญชีนั้น 

  
มาตรา ๑๐๕[๔๔๒]  ในกรณีต่อไปนี้ผู้ขาย ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้รับเงิน หรือผู้รับช าระราคาต้องออกใบรับ

ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้เช่าซื้อ ผู้จ่ายเงิน หรือผู้ช าระราคาในทันทีทุกคราวที่รับเงินหรือรับช าระราคาไม่ว่าจะมีการเรียกร้อง
ให้ออกใบรับหรือไม่ก็ตาม 

(๑) การรับเงินหรือรับช าระราคาจากการขายสินค้าหรือการให้บริการของผู้ประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามหมวด ๔ และการรับเงินหรือรับช าระราคาจากการกระท ากิจการของผู้ประกอบกิจการ
ที่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด ๕ ซึ่งรวมเงินหรือราคาที่ได้รับช าระแต่ละครั้ง
เกินจ านวนเงินตามที่อธิบดีก าหนด แต่อธิบดีจะก าหนดเกินหนึ่งพันบาทไม่ได้ 

(๒) การรับเงินหรือรับช าระราคาในกรณีอ่ืนซึ่งรวมเงินหรือราคาท่ีได้รับช าระแต่ละครั้งเกินจ านวน
เงินตามที่อธิบดีก าหนด แต่อธิบดีจะก าหนดเกินหนึ่งหมื่นบาทไม่ได้ 

ถ้าการรับเงินหรือรับช าระราคาในกรณีเดียวกันมีจ านวนเกินกว่าที่อธิบดีก าหนดตาม (๑) หรือ (๒) 
แต่มีเง่ือนไขให้รับเงินหรือรับช าระราคาในภายหลังเป็นหลายงวด ให้ออกใบรับทุกคราวในทันทีท่ีรับเงินหรือรับ
ช าระราคานั้น 

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมซึ่งได้ออกใบก ากับภาษีท่ีมีข้อความแสดงว่าได้รับเงิน
หรือรับช าระราคาแล้ว จะถือเอาใบก ากับภาษีนั้นเป็นใบรับที่ต้องออกตามมาตรานี้ก็ได้ 

มาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การจ าหน่ายแสตมป์อากร หรือแสตมป์อ่ืนของรัฐบาลที่ยังมิได้ใช้ 
  
มาตรา ๑๐๕ ทวิ[๔๔๓]  ในการออกใบรับให้ผู้มีหน้าที่ออกใบรับตามมาตรา ๑๐๕ (๑) หรือผู้มีหน้าที่

ออกใบรับตามมาตรา ๑๐๕ (๒) เฉพาะผู้ซึ่งกระท าเป็นปกติธุระท าต้นขั้วหรือส าเนาใบรับ และเก็บต้นขั้วหรือส าเนาใบ
รับดังกล่าวไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ออกใบรับ[๔๔๔] 

ถ้าปรากฏว่าการรับเงินหรือรับช าระราคาที่ต้องท าต้นขั้วหรือส าเนาใบรับตามวรรคหนึ่ง ไม่มีต้นขั้ว
หรือส าเนาใบรับ ให้สันนิษฐานว่าไม่ได้ออกใบรับ 

ใบรับและต้นขั้ว หรือส าเนาใบรับตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีตัวเลขไทยหรืออารบิค และ
อักษรไทยให้ปรากฏข้อความต่อไปนี้ 

(๑)[๔๔๕] เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบรับ 

(๒) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ออกใบรับ 

(๓) เลขล าดับของเล่มและของใบรับ 

(๔) วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับ 

(๕) จ านวนเงินที่รับ 

(๖) ชนิด ชื่อ จ านวนเงินและราคาสินค้าในกรณีการขายหรือให้เช่าซื้อสินค้าเฉพาะชนิดที่มีราคา
ตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทข้ึนไป 
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ในกรณีผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้ขายส่งขายสินค้าให้แก่ผู้ซึ่งท าการค้าสินค้าประเภทเดียวกับสินค้าที่
ขายนั้นให้แสดงชื่อหรือยี่ห้อและที่อยู่ของผู้ซื้อไว้ในใบรับที่ต้องออกตามวรรคหนึ่งด้วยทุกคราวที่ได้รับช าระเงินหรือ
ช าระราคา ข้อความในใบรับเช่นว่านี้ ถ้าท าเป็นภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยก ากับไว้ด้วย 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กิจการตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๑๐๕ ตรี[๔๔๖]  ในกรณีท่ีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือผู้ประกอบกิจการที่จด

ทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ รับเงินหรือรับช าระราคามีจ านวนครั้งหนึ่ง ๆ ไม่ถึงจ านวนที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา 
๑๐๕ (๑) ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือผู้ประกอบกิจการที่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม
เงินที่รับมาเฉพาะในกรณีดังกล่าวทุกครั้งและเมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ ได้จ านวนเท่าใด ให้ท าบันทึกจ านวนเงินนั้นรวม
ขึ้นเป็นวัน ๆ ตามแบบที่อธิบดีก าหนดและเก็บไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันท าบันทึก 

  
มาตรา ๑๐๕ จัตวา[๔๔๗]  ในการขายสินค้าให้ผู้ประกอบการตามหมวด ๔ ที่เป็นผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้

ส่งออก หรือผู้ขายส่ง เมื่อมีการขายสินค้าให้ออกใบส่งของให้แก่ผู้ซื้อและให้ท าส าเนาเก็บไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้า
ปี นับแต่วันที่ออกใบส่งของ 

ใบส่งของและส าเนาตามความในวรรคก่อน อย่างน้อยต้องมีตัวเลขและอักษรไทยให้ปรากฏ
ข้อความต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ หรือยี่ห้อและเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขาย 

(๒) ชื่อ หรือยี่ห้อของผู้ซื้อ 

(๓) เลขล าดับของเล่ม (ถ้ามี) และของใบส่งของ 

(๔) วัน เดือน ปี ที่ออกใบส่งของ 

(๕) ชนิด ชื่อ จ านวน และราคาของสินค้าท่ีขาย 

ตัวเลขไทยนั้นจะใช้เลขอารบิคแทนก็ได้ 
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามหมวด ๔ ซึ่งได้ออกใบก ากับภาษีที่มีข้อความแสดง

ว่าได้ส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อแล้ว จะถือเอาใบก ากับภาษีนั้นเป็นใบส่งของที่ต้องออกตามมาตรานี้ก็ได้ 
  
มาตรา ๑๐๖[๔๔๘]  ใบรับที่ต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ แม้ไม่อยู่ในบังคับให้จ าต้องออกใบรับตามความใน

มาตรา ๑๐๕ เมื่อผู้มีส่วนได้เสียเรียกร้อง ผู้มีหน้าที่ออกใบรับต้องออกให้ในทันทีที่ถูกเรียกร้อง 

  
มาตรา ๑๐๗  เว้นแต่ที่บัญญัติในมาตรา ๑๑๑ ถ้าไม่มีข้อตกลงเป็นอย่างอ่ืนผู้มีหน้าที่เสียอากร

และผู้มีหน้าที่ขีดฆ่าให้เป็นไปตามบัญชีท้ายหมวดนี้ 
ถ้าผู้มีหน้าที่ขีดฆ่าเขียนหนังสือไม่เป็น จะให้ผู้อ่ืนเขียนวันเดือนปีแทนก็ได้ 
ถ้าผู้มีหน้าที่ขีดฆ่าไม่ยอมขีดฆ่า หรือไม่มีตัวอยู่ที่จะท าการขีดฆ่าได้ ให้ผู้ทรงตราสารหรือผู้ถือเอา

ประโยชน์ขีดฆ่าแทนได้ 
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มาตรา ๑๐๘  ถ้าท าตราสารหลายลักษณะตามท่ีระบุในบัญชีท้ายหมวดนี้บนกระดาษแผ่น
เดียวกัน หรือเป็นฉบับเดียวกัน เช่น เช่าและกู้ยืมรวมกันไว้ หรือท าตราสารลักษณะเดียวกันหลายเรื่องบนกระดาษ
แผ่นเดียวกัน หรือเป็นฉบับเดียวกัน เช่น ขายของสิ่งหนึ่งให้แก่คนหนึ่ง และขายอีกสิ่งหนึ่งให้แก่อีกคนหนึ่ง ซึ่งตาม
สภาพควรจะแยกกัน ต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ให้ครบทุกลักษณะหรือทุกเรื่อง โดยปิดแสตมป์บริบูรณ์เป็นรายตรา
สารแยกไว้ ให้ปรากฏว่าตราสารใดอยู่ที่ใด และแสตมป์ดวงใดส าหรับตราสารลักษณะหรือเรื่องใด 

  
มาตรา ๑๐๙  สัญญาใดเป็นตราสาร ซึ่งเกิดขึ้นโดยมีหนังสือโต้ตอบกันและมิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ 

ถ้าพิสูจน์ได้ว่า หนังสือฉบับหนึ่งฉบับใดท่ีจ าเป็นในการท าให้เกิดสัญญานั้นขึ้น ได้ปิดแสตมป์ครบจ านวนอากรและ
ขีดฆ่าแสตมป์แล้ว ให้ถือว่าสัญญานั้นได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้ว 

  
มาตรา ๑๑๐  คู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสารใด แม้จะได้ปิดแสตมป์ส าหรับคู่ฉบับหรือคู่ฉีกนั้นตาม

อัตราในบัญชีท้ายหมวดนี้แล้วก็ดี ถ้ามิได้น าตราสารต้นฉบับหรือพยานหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจว่าตราสาร
ต้นฉบับนั้นได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้ว มิให้ถือว่าคู่ฉบับหรือคู่ฉีกนั้นได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ จนกว่าจะได้เสียอากรโดย
ปิดแสตมป์ครบจ านวนอากรส าหรับตราสารต้นฉบับและขีดฆ่าแล้ว 

  
มาตรา ๑๑๑  ถ้าตราสารที่ต้องเสียอากรได้ท าขึ้นนอกสยาม ให้เป็นหน้าที่ของผู้ทรงตราสารคน

แรกในสยามต้องเสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจ านวนอากรและขีดฆ่าภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับตราสารนั้น ถ้า
ไม่ปฏิบัติตามนี้ให้ถือว่าเป็นตราสารที่มิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ 

ถ้ามิได้ปฏิบัติตามความในวรรคก่อน ผู้ทรงคนใดคนหนึ่งแห่งตราสารต้องเสียอากรโดยปิดแสตมป์
ครบจ านวนอากรและขีดฆ่าก่อน แล้วจึงจะยื่นตราสารเพ่ือให้จ่ายเงิน รับรอง สลักหลัง โอน หรือถือเอาประโยชน์ได้ 

ผู้ทรงตราสารคนใดได้ตราสารตามความในมาตรานี้มาไว้ในครอบครองก่อนพ้นก าหนดเวลาที่
กล่าวในวรรค ๑ ผู้ทรงคนนั้นจะเสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจ านวนอากรและขีดฆ่าก็ได้ โดยมีสิทธิไล่เบี้ยจากผู้ทรง
คนก่อน ๆ 

  
มาตรา ๑๑๒  ถ้าตั๋วเงินที่ยื่นให้ช าระเงินมิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ ผู้รับตั๋วจะเสียอากรโดยปิด

แสตมป์ครบจ านวนอากรและขีดฆ่า และใช้สิทธิไล่เบี้ยจากผู้มีหน้าที่เสียอากร หรือหักค่าอากรจากเงินที่จะช าระก็
ได้ 

  
ส่วน ๒ 

เบ็ดเตล็ด 

                   
  

มาตรา ๑๑๓  ตราสารใดมิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ ผู้มีหน้าที่เสียอากร หรือผู้ทรงตราสารหรือผู้
ถือเอาประโยชน์ชอบที่จะยื่นตราสารนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือขอเสียอากรได้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับตรา
สารแล้ว ให้อนุมัติให้เสียอากรภายในบังคับแห่งบทบัญญัติต่อไปนี้ 



๑.[๔๔๙] ถ้าตราสารที่มิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์นั้นเป็นตราสารที่กระท าขึ้นในประเทศไทย เมื่อผู้ขอเสีย
อากรได้ยื่นตราสารนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือเสียอากรภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันตอ้งปิดแสตมป์บริบูรณ์ ก็ให้
อนุมัติให้เสียเพียงอากรตามอัตราในบัญชีท้ายหมวดนี้ 

๒. ถ้ากรณีเป็นอย่างอ่ืน ก็ให้อนุมัติให้เสียอากร และให้เรียกเก็บเงินเพ่ิมอากรดังต่อไปนี้อีกด้วย 

(ก) ถ้าปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า ตราสารมิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์เป็นเวลาไม่พ้นก าหนด 
๙๐ วัน นับแต่วันต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ ให้เรียกเก็บเงินเพ่ิมอากรเป็น ๒ เท่าจ านวนอากร หรือเป็นเงิน ๔ บาท 
แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า 

(ข) ถ้าปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า ตราสารมิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์เป็นเวลาพ้นก าหนด ๙๐ 
วัน นับแต่วันต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้ว ให้เรียกเก็บเงินเพ่ิมอากรเป็น ๕ เท่าจ านวนอากร หรือเป็นเงิน ๑๐ บาท 
แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า 

  
มาตรา ๑๑๔[๔๕๐]  โดยการตรวจสอบตามความในมาตรา ๑๒๓ ก็ดี โดยการกล่าวหาแจ้งความของ

บุคคลใดไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานรัฐบาลหรือมิใช่ก็ดี ถ้าปรากฏว่า 

(๑) มิได้มีการออกใบรับในกรณีท่ีต้องออกใบรับตามความในมาตรา ๑๐๕ หรือมาตรา ๑๐๖ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเรียกเก็บเงินอากรจนครบ และเงินเพ่ิมอากรอีกเป็นจ านวน ๖ เท่าของเงินอากร หรือ
เป็นเงิน ๒๕ บาท แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า 

(๒) ตราสารมิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์โดย 

(ก) มิได้ปิดแสตมป์เลย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเรียกเก็บเงินอากรจนครบ และเงินเพ่ิม
อากรอีกเป็นจ านวน ๖ เท่าของเงินอากรที่ต้องเสีย หรือเป็นเงิน ๒๕ บาท แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า 

(ข) ปิดแสตมป์น้อยกว่าอากรที่ต้องเสีย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเรียกเก็บเงินอากรจน
ครบ และเงินเพ่ิมอีกเป็นจ านวน ๖ เท่าของเงินอากรที่ขาด หรือเป็นเงิน ๒๕ บาท แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า 

(ค) ในกรณีอ่ืน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเรียกเก็บเงินเพ่ิมอากร เป็นจ านวน ๑ เท่าของ
เงินอากรที่ต้องเสีย หรือเป็นเงิน ๒๕ บาท แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า 

วรรคท้าย[๔๕๑] (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๑๕[๔๕๒]  เงินอากรและเงินเพ่ิมอากรที่กล่าวในมาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔ นั้น ให้

พนักงานเจ้าหน้าที่จัดการเรียกเก็บจากผู้มีหน้าที่เสียอากรก่อน ถ้าไม่ได้เงินจากผู้มีหน้าที่เสียอากร จึงให้จัดการ
เรียกเก็บจากผู้ทรงตราสารหรือผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตราสารนั้น 

ผู้ถูกเรียกเก็บเงินอากรและเงินเพิ่มอากรตามความในวรรคก่อนจะอุทธรณ์ค าสั่งก็ได้  ทั้งนี้ ให้น า
บทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ตามส่วน ๒ หมวด ๒ ลักษณะ ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๑๖[๔๕๓]  วธิีเสียเงินอากรและเงินเพ่ิมอากรดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๓ หรือมาตรา ๑๑๔ 

ให้เสียโดยวิธีช าระเป็นตัวเงินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อได้รับช าระเงินแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับเงินและ
สลักหลังตราสาร หรือท าหลักฐานขึ้นในกรณีไม่มีตราสาร  ทั้งนี้ เพ่ือแสดงการรับเงินอากรและเงินเพ่ิมอากรถ้ามี 
ตลอดทั้งชื่อและต าบลที่อยู่ของผู้เสียเงินแล้วลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่และวันเดือนปีไว้เป็นส าคัญ 
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มาตรา ๑๑๗[๔๕๔]  ตราสารหรอืหลักฐานตามความในมาตรา ๑๑๖ ที่มีผู้เสียอากร หรือเสียอากร

และเงินเพ่ิมอากรถ้ามี ตามความในมาตรา ๑๑๓ หรือมาตรา ๑๑๔ แล้ว ให้ถือว่าเป็นตราสารที่ปิดแสตมป์บริบูรณ ์
ส่วนเงินเพิ่มอากรที่เรียกเก็บให้ถือเป็นเงินอากร 

  
มาตรา ๑๑๘  ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีก หรือส าเนาตราสารนั้น

เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ จนกว่าจะได้เสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจ านวนตามอัตราในบัญชีท้ายหมวดนี้ 
และขีดฆ่าแล้ว  แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการเสื่อมสิทธิที่จะเรียกเงินเพ่ิมอากรตามมาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔ 

  
มาตรา ๑๑๙  ตราสารซึ่งเจ้าพนักงานรัฐบาลหรือเทศบาลต้องลงนามหรือรับรู้ก็ดี ตราสารซึ่งต้อง

ท าต่อหน้าเจ้าพนักงานรัฐบาลหรือเทศบาลก็ดี ตราสารซึ่งต้องให้เจ้าพนักงานรัฐบาลหรือเทศบาลลงบันทึกก็ดี ห้าม
มิให้เจ้าพนักงานลงนามรับรู้ ยอมให้ท าหรือบันทึกไว้จนกว่าจะได้เสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจ านวนตามอัตราใน
บัญชีท้ายหมวดนี้ และขีดฆ่าแล้ว  แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการเสื่อมสิทธิที่จะเรียกเงินเพ่ิมอากรตามมาตรา ๑๑๓ และมาตรา 
๑๑๔ 

  
มาตรา ๑๒๐  ผู้ใดได้เสียอากรหรือค่าเพ่ิมอากรโดยมิใช่เป็นผู้มีหน้าที่เสีย ผู้นั้นมีสิทธิไล่เบี้ยเอาค่า

อากรหรือค่าเพ่ิมอากรซึ่งตนได้เสียไปจากบุคคลผู้มีหน้าที่เสียได้ 
  
มาตรา ๑๒๑[๔๕๕]  ถ้าฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นรัฐบาล เจ้าพนักงานผู้กระท างานของรัฐบาลโดย

หน้าที่ บุคคลผู้กระท าการในนามของรัฐบาล องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย วัดวาอาราม และ
องค์การศาสนาใด ๆ ในราชอาณาจักรซึ่งเป็นนิติบุคคล อากรเป็นอันไม่ต้องเสีย แต่ข้อยกเว้นนี้มิให้ใช้แก่องค์การ
ของรัฐบาลที่ใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบการพาณิชย์ หรือการพาณิชย์ซึ่งองค์การบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้จัดท า 

  
มาตรา ๑๒๒  ผู้ใดได้เสียค่าอากรหรือค่าเพ่ิมอากรเกินไปไม่น้อยกว่า ๒ บาท ส าหรับตราสาร

ลักษณะเดียวหรือเรื่องเดียว ผู้นั้นชอบที่จะท าค าร้องเป็นหนังสือยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่ออธิบดีเห็นว่าเกินไป
จริงก็ให้คืนค่าอากรหรือค่าเพ่ิมอากรที่เกินไปนั้นแก่ผู้เสียอากรได้ แต่ค าร้องที่กล่าวนั้นต้องยื่นภายในเวลา ๖ เดือน 
นับแต่วันเสียอากร หรือค่าเพ่ิมอากรและต้องประกอบด้วยค าชี้แจงหรือเอกสารซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่หรืออธิบดีเหน็
ควรให้ยื่นสนับสนุนค าร้อง 

  
มาตรา ๑๒๓[๔๕๖]  เมื่อมีเหตุสมควรพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายตรวจมีอ านาจเข้าไปในสถาน

การค้า หรือสถานที่ที่เก่ียวข้องระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาที่เปิดท าการของสถาน
การค้า หรือสถานที่นั้นเพื่อท าการตรวจสอบตราสารว่า ได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ตามความในมาตรา ๑๐๔ หรือไม่ 
หรือท าการตรวจสอบเพื่อทราบว่าได้ออกใบรับตามความในมาตรา ๑๐๕  มาตรา ๑๐๖ หรือท า หรือเก็บต้นขั้ว 
ส าเนาใบรับ ใบรับตามความในมาตรา ๑๐๕ ทว ิหรือท า หรือเก็บบันทึกตามความในมาตรา ๑๐๕ ตร ีหรือไม่ กับมี
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อ านาจเรียกและยึดตราสาร หรือเอกสาร และออกหมายเรียกตัวผู้มีหน้าที่เสียอากร ผู้ทรงตราสาร หรือผู้ถือเอา
ประโยชน์แห่งตราสาร และพยานหลักฐานอื่นอันควรแก่เรื่องมาไต่สวนได้ 

  
มาตรา ๑๒๓ ทวิ[๔๕๗]  เพ่ือให้การเสียอากรในหมวดนี้เป็นไปโดยรัดกุม ให้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรี

มีอ านาจก าหนดวิธีการให้ผู้มีหน้าที่เสียอากรปฏิบัติ การก าหนดวิธีการเช่นว่านี้เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วให้ใช้บังคับได้ 

เพ่ือความสะดวกของผู้มีหน้าที่เสียอากร การปฏิบัติในการขีดฆ่าตามความในมาตรา ๑๐๓ หรือ
การปฏิบัติตามความในมาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๕ ทวิ มาตรา ๑๐๕ ตรี และมาตรา ๑๐๕ จัตวา นั้น อธิบดีโดย
อนุมัติรัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดวิธีการให้ปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน หรือจะยกเว้นไม่ให้ต้องปฏิบัติก็ได้ 

  
มาตรา ๑๒๓ ตรี[๔๕๘]  ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจ านวนเงินที่แสดงไว้ในใบรับตาม

ลักษณะแห่งตราสาร ๒๘. (ข) และ (ค) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ต่ าไป พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจก าหนด
จ านวนเงินที่แสดงไว้ในใบรับนั้นตามจ านวนเงินที่สมควรได้รับตามปกติ และให้ผู้ออกใบรับมีหน้าที่เสียค่าอากรจาก
จ านวนเงินที่ก าหนดนั้น 

ผู้ออกใบรับซึ่งถูกก าหนดจ านวนเงินตามวรรคหนึ่งจะอุทธรณ์การก าหนดจ านวนเงินนั้นก็ได้  ทั้งนี้ ให้
น าบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ตามส่วน ๒ หมวด ๒ ลักษณะ ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
ส่วน ๓ 

บทลงโทษ 

                   
  

มาตรา ๑๒๔[๔๕๙]  ผู้ใดมีหน้าที่เสียอากร หรือขีดฆ่าแสตมป์เพิกเฉยหรือปฏิเสธไม่เสียอากร หรือไม่
ขีดฆ่าแสตมป์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

  
มาตรา ๑๒๕[๔๖๐]  ผู้ใดออกใบรับไม่ถึง ๑๐ บาท ส าหรับมูลค่าตั้งแต่ ๑๐ บาทข้ึนไป หรือแบ่งแยก

มูลค่าที่ได้ช าระนั้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียอากรก็ดี จงใจกระท า หรือท าตราสารให้ผิดความจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่
ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งหมวดนี้ก็ดี มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 

  
มาตรา ๑๒๖[๔๖๑]  ผู้ใดจงใจลงวันเดือนปีที่ขีดฆ่าแสตมป์เป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้า

ร้อยบาท หรือจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจ า 

  
มาตรา ๑๒๗[๔๖๒]  ผู้ใดไม่ท าหรือไม่เก็บบันทึกตามมาตรา ๑๐๕ ตรี หรือไม่ออกใบรับให้ในทันทีที่

ถูกเรียกร้องตามมาตรา ๑๐๖ หรือออกใบรับซึ่งไม่ปิดแสตมป์ตามจ านวนอากรที่ต้องเสีย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หา้ร้อยบาท 
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มาตรา ๑๒๗ ทวิ[๔๖๓]  ผู้ใดโดยตนเองหรือโดยสมคบกับผู้อ่ืนท าให้ไม่มีการออกใบรับ หรือไม่ออก
ใบรับให้ในทันทีที่รับเงินหรือรับช าระราคาตามมาตรา ๑๐๕ หรือออกใบรับเป็นจ านวนเงินน้อยกว่าที่รับเงินหรือรับ
ช าระราคาจริง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือทั้งปรับทั้งจ า 

  
มาตรา ๑๒๘[๔๖๔]  ผู้ใดโดยรูอ้ยู่แล้วไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือนายตรวจ 

ในการปฏิบัติตามหน้าที่ หรือโดยรู้อยู่แล้ว หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามค าเรียก หรือไม่ยอมให้ยึดตราสารหรือเอกสาร 
หรือไม่ปฏิบัติตามหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือนายตรวจ ตามความในมาตรา ๑๒๓ หรือไม่ยอมตอบค าถาม
เมื่อซักถามหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๕ ทวิ มาตรา ๑๐๕ จัตวา หรือมาตรา ๑๒๓ ทวิ มีความผิดต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

  
มาตรา ๑๒๙[๔๖๕]  ผู้ใดโดยเจตนาทุจริตมีแสตมป์ซึ่งรู้อยู่ว่า เป็นแสตมป์ปลอมก็ดี หรือค้าแสตมปท์ี่

ใช้แล้ว หรือที่มีกฎกระทรวงประกาศให้เลิกใช้เสียแล้วก็ดี ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรอื
จ าคุกไม่เกินสามปี หรือทั้งปรับทั้งจ า 

  
บัญชีอัตราอากรแสตมป์[๔๖๖] 

                   
  

ลักษณะแห่งตราสาร 
ค่าอากรแสตมป์ ผู้ที่ต้องเสียอากร ผู้ที่ต้องขีดฆ่า

แสตมป์ 
๑.[๔๖๗] เช่าที่ดิน โรงเรือน สิง่ปลูกสร้างอย่าง
อ่ืน หรือแพ 

ทุกจ านวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษ
ของ ๑,๐๐๐ บาท แห่งค่าเช่าหรือเงินกินเปล่า 
หรือทั้งสองอย่างรวมกันตลอดอายุการเช่า ๑ บาท ผู้ให้เช่า ผู้เช่า 

หมายเหตุ 
(๑) ถ้าสัญญาเช่ามิได้ก าหนดอายุการ

เช่า ให้ถือว่ามีก าหนด ๓ ปี 
(๒) ถ้าสัญญาเช่าฉบับใดครบก าหนด

อายุการเช่าหรือครบก าหนด ๓ ปี ตาม (๑) 
แล้ว ผู้เช่ายังคงครองทรัพย์สินอยู่ และผู้ให้เช่า
รู้ความนั้นแล้วไม่ทักท้วง ทั้งมิได้ท าสัญญาใหม่
ให้ถือว่าสัญญาเช่าเดิมนั้นได้เริ่มท ากันใหม่
โดยไม่มีก าหนดอายุการเช่า และต้องเสีย
อากรภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ถือว่าเริ่มท า
สัญญาใหม่นั้น       
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ลักษณะแห่งตราสาร 
ค่าอากรแสตมป์ ผู้ที่ต้องเสียอากร ผู้ที่ต้องขีดฆ่า

แสตมป์ 
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร 

เช่าทรัพย์สินใช้ในการท านา ไร่ สวน 

๒.[๔๖๘] โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ พันธบัตร และ
ใบรับรองหนี้ ซึ่งบริษัท สมาคม คณะบุคคลหรือ
องค์การใด ๆ เป็นผู้ออก 

คิดตามราคาหุ้นที่ช าระแลว้หรอืตามราคา
ในตราสาร แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่าทุก
จ านวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษของ 
๑,๐๐๐ บาท 

  
  
  
  

๑ บาท 

  
  
  
  

ผู้โอน 

  
  
  
  

ผู้รับโอน 

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร 

ก. โอนพันธบัตรของรัฐบาลไทย 

ข. โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ และใบรับรองหนี้
ซึ่งสหกรณ์หรือธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรเป็นผู้ออก       
๓.[๔๖๙] เช่าซื้อทรัพย์สิน 

ทุกจ านวนเงิน ๑,๐๐๐ บาทหรือเศษ
ของ ๑,๐๐๐ บาทแห่งราคาทั้งหมด ๑ บาท ผู้ให้เช่า ผู้เช่า 

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร 

เช่าซื้อทรัพย์สินใช้ในการท านา ไร่ สวน       
๔.[๔๗๐] จ้างท าของ 

ทุกจ านวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษ
ของ ๑,๐๐๐ บาท แห่งสินจ้างที่ก าหนดไว้ ๑ บาท ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้าง 

หมายเหตุ 
(๑) ถ้าในเวลากระท าสัญญาจ้างท าของ

ไม่ทราบจ านวนสินจ้างว่าเป็นราคาเท่าใด ให้
ประมาณจ านวนสินจ้างตามสมควร แล้วเสีย
อากรตามจ านวนสินจ้างที่ประมาณนั้น 

(๒) ถ้ามีการรับเงินสินจ้างเป็นคราว ๆ 
และอากรที่เสียไว้เดิมยังไม่ครบให้เสียอากร
เพ่ิมเติมให้ครบตามจ านวนที่ต้องเสียทุกครั้ง
ในทันทีท่ีมีการรับเงิน       
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ลักษณะแห่งตราสาร 
ค่าอากรแสตมป์ ผู้ที่ต้องเสียอากร ผู้ที่ต้องขีดฆ่า

แสตมป์ 
(๓) เมื่อการรับจ้างท าของได้สิ้นสุดลง

แล้วและปรากฏว่าได้เสียอากรเกินไปให้ขอคืน 
ตามมาตรา ๑๒๒ ได้ 

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร 

สัญญาที่ท าขึ้นนอกประเทศไทยและ
การปฏิบัติตามข้อสัญญานั้นมิได้ท าใน
ประเทศไทย       
๕.[๔๗๑] กู้ยืมเงินหรือการตกลงให้เบิกเงินเกิน
บัญชีจากธนาคาร 

ทุกจ านวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท หรือเศษ
ของ ๒,๐๐๐ บาท แห่งยอดเงินให้กู้ยืม หรือ
ตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชี ๑ บาท ผู้ให้กู้ ผู้กู ้

ค่าอากรตามลักษณะแห่งตราสารนี้ เมื่อ
ค านวณแล้วถ้าเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้เสีย 
๑๐,๐๐๐ บาท       

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร 

การกู้ยืมเงินซึ่งสมาชิกกู้ยืมจากสหกรณ์
หรือสหกรณ์กู้ยืมจากสหกรณ์หรือจาก
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร       
๖.[๔๗๒] กรมธรรม์ประกันภัย 

(ก) กรมธรรม์ประกันวินาศภัย 

ทุก ๒๕๐ บาท หรือเศษของ ๒๕๐ บาท 
แห่งเบี้ยประกันภัย 

  
  
  

๑ บาท ผู้รับประกันภัย ผู้รับประกันภัย 

(ข) กรมธรรม์ประกันชีวิต 

ทุก ๒,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๒,๐๐๐ 
บาท แห่งจ านวนเงินที่เอาประกันภัย ๑ บาท ผู้รับประกันภัย ผู้รับประกันภัย 

(ค) กรมธรรม์ประกันภัยอ่ืน ๆ 

ทุก ๒,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๒,๐๐๐ 
บาท แห่งจ านวนเงินที่เอาประกันภัย ๑ บาท ผู้รับประกันภัย ผู้รับประกันภัย 

(ง) กรมธรรม์เงินปี 
ทุก ๒,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๒,๐๐๐ 

บาท แห่งต้นทุนเงินปีนั้น หรือถ้าไม่ปรากฏ ๑ บาท ผู้รับประกันภัย ผู้รับประกันภัย 
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ลักษณะแห่งตราสาร 
ค่าอากรแสตมป์ ผู้ที่ต้องเสียอากร ผู้ที่ต้องขีดฆ่า

แสตมป์ 
ต้นทุน ให้คิดทุก ๒,๐๐๐ บาท หรือเศษของ 

๒,๐๐๐ บาท แห่ง ๓๓  เท่าของรายได้
ประจ าปี 

(จ) กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้รับ
ประกันภัยน าไปให้ผู้อื่นประกันอีกต่อหนึ่ง ๑ บาท ผู้รับประกันภัย ผู้รับประกันภัย 

(ฉ) บันทึกการต่ออายุกรมธรรม์
ประกันภัยเดิม 

กึ่งอัตราซึ่งเรียก
เก็บส าหรับ
กรมธรรม์เดิม 

ผู้รับประกันภัย ผู้รับประกันภัย 

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร 

(ก) การประกันภัยสัตว์พาหนะซึ่งใช้ใน
การเกษตรกรรม 

(ข) บันทึกประกันภัยหรือกรมธรรม์
ประกันภัยชั่วคราว ซึ่งรับรองจะออก
กรมธรรม์ประกันภัยตัวจริง แต่ถ้าผู้ทรงจะ
เรียกร้องเอาสิทธิอย่างอ่ืนนอกจากให้ส่งมอบ
กรมธรรม์ประกันภัยตัวจริงแล้วต้องปิด
แสตมป์เสียก่อนเช่นเดียวกับที่จะต้องปิด
ส าหรับประกันภัยตัวจริง       
๗.[๔๗๓] ใบมอบอ านาจ คือ ใบตั้งตัวแทนซึ่ง
มิได้กระท าในรูปลักษณะตราสารสัญญา 
รวมทั้งใบตั้งอนุญาโตตุลาการ 

(ก) มอบอ านาจให้บุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนกระท าการครั้งเดียว ๑๐ บาท ผู้มอบอ านาจ ผู้รับมอบอ านาจ 

(ข) มอบอ านาจให้บุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนร่วมกระท าการมากกว่าครั้งเดียว ๓๐ บาท ผู้มอบอ านาจ ผู้รับมอบอ านาจ 

(ค) มอบอ านาจให้กระท าการมากกว่า
ครั้งเดียว โดยให้บุคคลหลายคนต่างคนต่าง
กระท ากิจการแยกกันได้คิดตามรายตัวบุคคล
ที่รับมอบคนละ ๓๐ บาท ผู้มอบอ านาจ ผู้รับมอบอ านาจ 

หมายเหตุ 
ถ้าผู้มอบอ านาจมีหลายคน แต่มิได้

เป็นผู้มีอ านาจร่วมกันแล้วมอบอ านาจในตรา       
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ลักษณะแห่งตราสาร 
ค่าอากรแสตมป์ ผู้ที่ต้องเสียอากร ผู้ที่ต้องขีดฆ่า

แสตมป์ 
สารฉบับเดียวกัน ต้องคิดตามรายตัวบุคคลผู้
มอบคนหนึ่ง เป็นเรื่องหนึ่ง ตามมาตรา ๑๐๘ 

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร 

(๑) ใบแต่งทนายและใบมอบอ านาจซึ่ง
ทนายความให้แก่เสมียนของตน เพ่ือเป็น
ตัวแทนด าเนินคดีในศาล 

(๒) ใบมอบอ านาจให้โอน หรือให้กระท า
การใด ๆ เกี่ยวด้วยสัตว์พาหนะ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัตว์พาหนะ 

(๓) ใบมอบอ านาจให้รับเงินหรือ
สิ่งของแทน 

(๔) ใบมอบอ านาจซึ่งสหกรณ์เป็นผู้
มอบ และใบมอบอ านาจตั้งสหกรณ์เป็น
ตัวแทนจัดการให้สหกรณ์ได้รับสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์       
๘.[๔๗๔] ใบมอบฉันทะส าหรับให้ลงมติในที่
ประชุมของบริษัท 

(ก) มอบฉันทะส าหรับการประชุมครั้ง
เดียว ๒๐ บาท ผู้มอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะ 

(ข) มอบฉันทะส าหรับการประชุมกว่า
ครั้งเดียว ๑๐๐ บาท ผู้มอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะ 

๙.[๔๗๕] (๑) ตั๋วแลกเงินหรือตราสารท านอง
เดียวกับท่ีใช้อย่างตั๋วแลกเงิน ฉบับละ ๓ บาท ผู้สั่งจ่าย ผู้สั่งจ่าย 

(๒) ตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสาร
ท านองเดียวกับท่ีใช้อย่างตั๋วสัญญาใช้เงิน 
ฉบับละ ๓ บาท ผู้ออกตั๋ว ผู้ออกตั๋ว 

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร 

ถ้าตั๋วออกเป็นส ารับและฉบับแรกใน
ส ารับนั้นปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้ว ฉบับอ่ืน ๆ 
ไม่ต้องปิดอีก แต่ต้องสลักหลังฉบับนั้น ๆ ไว้
ว่า ได้เสียอากรแล้ว       
๑๐.[๔๗๖] บิลออฟเลดิง ๒ บาท ผู้กระท าตราสาร ผู้กระท าตราสาร 

หมายเหตุ       
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ลักษณะแห่งตราสาร 
ค่าอากรแสตมป์ ผู้ที่ต้องเสียอากร ผู้ที่ต้องขีดฆ่า

แสตมป์ 
ถ้าออกเป็นส ารับให้ปิดแสตมป์ตาม

อัตราทุกฉบับ 

๑๑. (๑)[๔๗๗] ใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้ หรือใบรับรอง
หนี้ของบริษัท สมาคม คณะบุคคลหรือ
องค์การใด ๆ ๕ บาท ผู้ทรงตราสาร ผู้ทรงตราสาร 

(๒) พันธบัตรของรัฐบาลใด ๆ ที่ขายใน
ประเทศไทย 

ทุกจ านวนเงนิ ๑๐๐ บาท หรอืเศษของ 
๑๐๐ บาท ๑ บาท ผู้ทรงตราสาร ผู้ทรงตราสาร 

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร       
ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ของ

สหกรณ์       
๑๒.[๔๗๘] เช็ค หรือหนังสือค าสั่งใด ๆ ซึ่งใช้
แทนเช็ค ฉบับละ ๓ บาท ผู้สั่งจ่าย ผู้สั่งจ่าย 

๑๓.[๔๗๙] ใบรับฝากเงินประเภทประจ าของ
ธนาคาร โดยมีดอกเบี้ย ๕ บาท ผู้รับฝาก ผู้รับฝาก 

๑๔.[๔๘๐] เลตเตอร์ออฟเครดิต 

(ก) ออกในประเทศไทย 

- เงินต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ๒๐ บาท ผู้ออกตราสาร ผู้ออกตราสาร 

- เงินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ๓๐ บาท ผู้ออกตราสาร ผู้ออกตราสาร 

(ข) ออกในต่างประเทศ และให้ช าระ
เงินในประเทศไทย คราวละ 

  

  
๒๐ บาท ผู้ทรงคนแรกใน

ประเทศไทย 

ผู้ทรงคนแรกใน
ประเทศไทย 

หมายเหตุ 
ตราสารเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกใน

ประเทศไทย และให้ช าระเงินในต่างประเทศ 
ต้องท าส าเนาเก็บไว้ในประเทศไทย ส่วนการ
เสียอากรให้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ เฉพาะในฉบับ
ส าเนาดังกล่าวนั้น       
๑๕.[๔๘๑] เช็คส าหรับผู้เดินทาง 

(ก) ออกในประเทศไทย ฉบับละ ๓ บาท ผู้ออกเช็ค ผู้ออกเช็ค 

(ข) ออกในต่างประเทศ แต่ให้ช าระใน
ประเทศไทย ฉบับละ 

  
๓ บาท 

ผู้ทรงคนแรกใน
ประเทศไทย 

ผู้ทรงคนแรกใน
ประเทศไทย 
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ลักษณะแห่งตราสาร 
ค่าอากรแสตมป์ ผู้ที่ต้องเสียอากร ผู้ที่ต้องขีดฆ่า

แสตมป์ 
  

๑๖.[๔๘๒] ใบรับของ ซึ่งออกให้เนื่องในกิจการ
รับขนส่งสินค้าโดยทางน้ า ทางบก และทาง
อากาศ คือ ตราสารซึ่งลงลายมือชื่อพนักงาน
หรือนายสินค้าของยานพาหนะรับขนส่ง ซึ่ง
ออกรับของดังระบุไว้ในใบรับนั้นเมื่อไม่ได้ออ
กบิลออฟเลดิง ฉบับละ 

  
  
  
  
๑ บาท 

  
  
  
  
ผู้ออกใบรับ 

  
  
  
  
ผู้ออกใบรับ 

หมายเหตุ 
ถ้าออกเป็นส ารับให้ปิดแสตมป์ตาม

อัตราทุกฉบับ       
๑๗.[๔๘๓] ค้ าประกัน 

(ก) ส าหรับกรณีท่ีมิได้จ ากัดจ านวนเงิน
ไว้ ๑๐ บาท ผู้ค้ าประกัน ผู้ค้ าประกัน 

(ข) ส าหรับจ านวนเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐ 
บาท ๑ บาท ผู้ค้ าประกัน ผู้ค้ าประกัน 

(ค) ส าหรับจ านวนเงินเกิน ๑,๐๐๐ 
บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๕ บาท ผู้ค้ าประกัน ผู้ค้ าประกัน 

(ง) ส าหรับจ านวนเงินเกิน ๑๐,๐๐๐ 
บาทข้ึนไป ๑๐ บาท ผู้ค้ าประกัน ผู้ค้ าประกัน 

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร 

(ก) ค้ าประกันหนี้เนื่องแต่การที่รัฐบาล
ให้ราษฎรกู้ยืมหรือยืมเพ่ือการบริโภคหรือการ
เกษตรกรรม 

(ข) ค้ าประกันหนี้เนื่องแต่การที่
สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ยืมหรือยืม       
๑๘.[๔๘๔] จ าน า 

จ านวนหนี้ทุก ๒,๐๐๐ บาท หรือเศษ
ของ ๒,๐๐๐ บาท ๑ บาท ผู้รับจ าน า ผู้รับจ าน า 

ถ้าการจ าน ามิได้จ ากัดจ านวนหนี้ไว้ ๑ บาท ผู้รับจ าน า ผู้รับจ าน า 

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร 

(ก) ตั๋วจ าน าของโรงจ าน าที่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย       
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ลักษณะแห่งตราสาร 
ค่าอากรแสตมป์ ผู้ที่ต้องเสียอากร ผู้ที่ต้องขีดฆ่า

แสตมป์ 
(ข) จ าน าอันเกี่ยวกับกู้ยืมซึ่งได้ปิด

แสตมป์บริบูรณ์แล้วตามข้อ ๕ 

๑๙.[๔๘๕] ใบรับของคลังสินค้า ๑ บาท นายคลังสินค้า นายคลังสินค้า 

๒๐.[๔๘๖] ค าสั่งให้ส่งมอบของ คือตราสารซึ่ง
บุคคลผู้ปรากฏชื่อในตราสารนั้น หรือซึ่ง
บุคคลผู้นั้นตราชื่อไว้หรือผู้ทรงมีสิทธิที่จะรับ
มอบสินค้าอันอยู่ในอู่ หรือเมือง ท่า หรือ
คลังสินค้าซึ่งรับเก็บ หรือรับฝากโดยเรียกเก็บ
ค่าเช่า หรือรับสินค้าอันอยู่ที่ท่าสินค้าโดยที่
เจ้าของลงลายมือชื่อหรือมีผู้อ่ืนลงลายมือชื่อ
แทนในเม่ือขายหรือโอนทรัพย์สินอันปรากฏ
ในตราสารนั้น ๑ บาท ผู้ออกค าสั่ง ผู้ออกค าสั่ง 

๒๑.[๔๘๗] ตัวแทน 

(ก) มอบอ านาจเฉพาะการ ๑๐ บาท ตัวการ ตัวการ 

(ข) มอบอ านาจทั่วไป ๓๐ บาท ตัวการ ตัวการ 

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร 

การตั้งตัวแทนในกรณีสหกรณ์เป็น
ตัวการ       
๒๒.[๔๘๘] ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 

(ก) ในกรณีซึ่งพิพาทกันด้วยจ านวน
เงินหรือราคาทุกจ านวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
หรือเศษของ ๑,๐๐๐ บาท ๑ บาท อนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการ 

(ข) ในกรณีอ่ืนซึ่งไม่กล่าวถึงจ านวน
เงินหรือราคา 

๑๐ บาท อนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการ 

๒๓.[๔๘๙] คู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสาร       
คือ ตราสารซึ่งมีข้อความอย่าง

เดียวกันกับต้นฉบับหรือต้นสัญญา และ
ผู้กระท าตราสารได้ลงลายมือชื่อไว้อย่าง
เดียวกับต้นฉบับ 

  

(๑) ถ้าไม่มีบุคคล
อีกฝ่ายหนึ่งเป็น
คู่สัญญาคนที่เสีย
อากรส าหรับ
ต้นฉบับเป็นผู้เสีย   

(ก) ถ้าต้นฉบับเสียอากรไม่เกิน ๕ บาท ๑ บาท (๒) ถ้ามีบุคคลอีก
ฝ่ายหนึ่งเป็น
คู่สัญญา บุคคล

คนเดียวกับผู้ขีด
ฆ่าต้นฉบับ 
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ลักษณะแห่งตราสาร 
ค่าอากรแสตมป์ ผู้ที่ต้องเสียอากร ผู้ที่ต้องขีดฆ่า

แสตมป์ 
อีกฝ่ายหนึ่งนั้น
ต้องเป็นผู้เสีย
อากร 

(ข) ถ้าเกิน ๕ บาท ๕ บาท     
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร 

ถ้าฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นสหกรณ์       
๒๔.[๔๙๐] หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจ ากัด
ที่ส่งต่อนายทะเบียน ๒๐๐ บาท ผู้เริ่มก่อการ ผู้เริ่มก่อการ 

๒๕.[๔๙๑] ข้อบังคับของบริษัทจ ากัดท่ีส่งต่อ
นายทะเบียน ๒๐๐ บาท กรรมการ กรรมการ 

๒๖.[๔๙๒] ข้อบังคับใหม่หรือส าเนาหนังสือ
บริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทจ ากัดซึ่ง
เปลี่ยนแปลงใหม่ท่ีส่งต่อนายทะเบียน ๕๐ บาท กรรมการ กรรมการ 

๒๗.[๔๙๓] หนังสือสัญญาห้างหุ้นส่วน 

(ก) หนังสือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ๑๐๐ บาท ผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วน 

(ข) หนังสือสัญญาที่แก้ไขสัญญาจัดตั้ง
ห้างหุ้นส่วน ๕๐ บาท ผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วน 

๒๘.[๔๙๔] ใบรับ เฉพาะตามที่ระบุต่อไปนี้ 
(ก) ใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของ

รัฐบาล 

(ข) ใบรับส าหรับการโอน หรือก่อตั้ง
สิทธิใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเมื่อนิติ
กรรมที่เป็นเหตุให้ออกใบรับนั้นมีการจด
ทะเบียนตามกฎหมาย 

(ค) ใบรับส าหรับการขาย ขายฝาก ให้
เช่าซื้อหรือโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะ  ทั้งนี้ 
เฉพาะยานพาหนะซึ่งมีการจดทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยยานพาหนะนั้น ๆ 

ถ้าใบรับตาม (ก) (ข) หรือ (ค) มีจ านวน
เงินตั้งแต่ ๒๐๐ บาทข้ึนไปทุก ๒๐๐ บาท หรือ
เศษของ ๒๐๐ บาท 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
๑ บาท 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ผู้ออกใบรับ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ผู้ออกใบรับ 

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร[๔๙๕]       
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ลักษณะแห่งตราสาร 
ค่าอากรแสตมป์ ผู้ที่ต้องเสียอากร ผู้ที่ต้องขีดฆ่า

แสตมป์ 
ใบรับ ส าหรับจ านวนเงินที่ผู้รับต้อง

เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 

๒๙.[๔๙๖] (ยกเลิก)       
๓๐.[๔๙๗] (ยกเลิก)       

  
หมวด ๗ 

อากรมหรสพ[๔๙๘] 

                   
  

มาตรา ๑๓๐ ถึง มาตรา ๑๔๓ และบัญชีอัตราอากรมหรสพ (ยกเลิก) 
  

ลักษณะ ๓ 

ภาษีบ ารุงท้องที่[๔๙๙] 

                   
  

มาตรา ๑๔๔ ถึง มาตรา ๑๖๖ (ยกเลิก) 
  

ลักษณะ ๔ 

เงินช่วยการประถมศึกษา[๕๐๐] 

                   
  

มาตรา ๑๖๗ ถึง มาตรา ๑๗๙ (ยกเลิก) 
  

ลักษณะ ๔ 

ภาษีการซื้อโภคภัณฑ์[๕๐๑] 

                   
  

มาตรา ๑๖๕ ถึง มาตรา ๑๙๙ ทวิ (ยกเลิก) 
  

ลักษณะ ๕ 

ภาษีการซื้อข้าว[๕๐๒] 
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มาตรา ๑๘๐ ถึง มาตรา ๒๑๒ (ยกเลิก) 
  

ลักษณะ ๖ 

ภาษีการซื้อน้ าตาล[๕๐๓] 

                   
  

มาตรา ๒๑๓ ถึง มาตรา ๒๔๗ (ยกเลิก) 
  

ลักษณะ ๗ 

ภาษีโรงแรมภัตตาคาร[๕๐๔] 

                   
  

มาตรา ๒๔๘ ถึง มาตรา ๒๖๒ (ยกเลิก) 
                      
 
 

  
                      
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๒[๕๐๕] 

  
มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓[๕๐๖] 

  
มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๑๘  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕[๕๐๗] 

  
มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๕[๕๐๘] 
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มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๘๙[๕๐๙] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันและเวลาประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

เว้นแต่ 
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๓ ถึงมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๙ ให้ใช้ส าหรับการจัดเก็บภาษี

เงินได้ซึ่งพึงประเมินเรียกเก็บในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นต้นไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๒๐ ถึงมาตรา ๒๒ ให้ใช้ส าหรับการจัดเก็บภาษีโรงค้าซึ่งพึงประเมินเรียก
เก็บในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นต้นไป 

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ ให้ใช้ส าหรับการจัดเก็บภาษีการธนาคาร การ
เครดิตฟองซิเอร์ การออมสิน และการประกันภัยซึ่งพึงประเมินเรียกเก็บในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นต้นไป 

(๔) บทบัญญัติมาตรา ๓๐ (๑) และ (๒) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นต้น
ไป 

(๕) บทบัญญัติตั้งแต่มาตรา ๓๑ ถึงมาตรา ๓๕ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ 
เป็นต้นไป 

(๖) บทบัญญัติมาตรา ๓๖ ให้ใช้ส าหรับการจัดเก็บเงินช่วยการประถมศึกษาจ านวนปี พ.ศ. ๒๔๙๐ 
- ๒๔๙๑ เป็นต้นไป 

(๗) บทบัญญัติมาตรา ๓๙ ส าหรับภาษีโรงแรมภัตตาคาร ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๔๙๐ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๔๐  บรรดาบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้ได้ในการจัดเก็บภาษีหรือเงินช่วยปีพุทธศักราชต่าง ๆ หรืออากรที่ยังค้างอยู่หรือที่พึง
ช าระก่อนวันใช้บังคับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๔๑  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๐[๕๑๐] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 
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มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๙๐[๕๑๑] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔[๕๑๒] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป เว้นแต่ 
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๑๗ ถึงมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้และบัญชีอัตราภาษีเงินได้ (๑) ซ่ึง

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในการจัดเก็บภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้พึงประเมิน
ตั้งแต่ในปีภาษี พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นต้นไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้และบัญชีอัตราภาษีเงินได้ (๒) ซ่ึงแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับแก่บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุดลงในหรือหลังวันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา ๗๖ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
ตามท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๓๕ ถึงมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับส าหรับการจัดเก็บภาษี
โรงค้าตั้งแต่ในปีภาษี พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นต้นไป 

(๔) บทบัญญัติมาตรา ๓๘ ถึงมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยอากรแสตมป์ ให้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นหกสิบวันนับแต่วันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) บทบัญญัติมาตรา ๔๖ ถึงมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยอากรมหรสพ ให้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นสามสิบวันนับแต่วันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ 

(๖) บทบัญญัติมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยภาษีโรงแรมภัตตาคาร ให้ใช้บังคับเมื่อพน้
สามสิบวันนับแต่วันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๕๐  บรรดาบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้ได้ในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงช าระก่อนวันใช้บังคับบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ 

(๑) มาตรา ๑๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับแก่การยื่น
รายการซึ่งได้ยื่นไว้แล้วไม่เกินห้าปีนับแต่วันใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๙ 
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(๒) มาตรา ๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับแก่กรณีความ
ผูกพันที่ต้องจ่ายเงินซึ่งได้เกิดขึ้นก่อนวันใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๕๐ และความผูกพันเช่นว่านี้ยังคงมีอยู่หลังวัน
ใช้บังคับนั้น ในกรณีเช่นนี้เมื่อมีการจ่ายเงินตามข้อผูกพันครั้งสุดท้าย ให้ผู้จ่ายเงินหักภาษีตามมาตรา ๕๐ ส าหรับ
เงินซึ่งได้จ่ายไปแล้วในครั้งก่อน ๆ ก่อนวันใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๕๐ ด้วย 

(๓) มาตรา ๗๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับแก่บริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเลิกกันก่อนวันใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๗๔ แต่ยังช าระบัญชีอยู่ในวันใช้บังคับ
พระราชบัญญัตินี้ ในกรณีเช่นว่านี้ เพ่ือประโยชน์ในการค านวณภาษี ให้ถือว่าวันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้เป็นวัน
สุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีและให้น ามาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓ มาใช้บังคับ 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๙๕[๕๑๓] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้

ใช้ส าหรับการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ประจ าปี ๒๔๙๕ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๔  บรรดาบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้บังคับใช้ได้ใน

การปฏิบัติจัดเก็บเงินช่วยบ ารุงท้องที่ที่ค้างอยู่ หรือที่พึงช าระก่อนวันใช้บังคับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖[๕๑๔] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป เว้นแต่ 
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๑๔ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยการเก็บ

ภาษีเงินได้จากบุคคลธรรมดาให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ปีภาษี ๒๔๙๖ เป็นต้นไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๓๑ ถึงมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยการเก็บภาษีเงินได้จาก
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดลงในหรือหลังวันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้
บังคับตั้งแต่วันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้เป็นต้นไป 

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยภาษีการค้า ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้เป็นต้นไป 

(๔) บทบัญญัติมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยภาษีป้าย ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีภาษี ๒๔๙๖ 
เป็นต้นไป 

(๕) บทบัญญัติมาตรา ๔๑ ถึงมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยอากรแสตมป์ ให้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นสี่สิบห้าวันนับแต่วันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้เป็นต้นไป 
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(๖) บทบัญญัติมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นสี่
สิบห้าวันนับแต่วันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๕๔  บรรดาบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้ได้ในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่ หรือที่พึงช าระก่อนวันใช้บังคับบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๕๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๔๙๗[๕๑๕] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป เว้นแต่ 
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยการเก็บภาษีเงินได้

จากบุคคลธรรมดา ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินประจ าปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นต้นไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๖ ถึงมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ ให้ใช้บังคับ
ส าหรับภาษีบ ารุงท้องที่ประจ าปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๑๔  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้บังคับใช้ได้ในการ

ปฏิบัติจัดเก็บเงินที่ค้างอยู่ หรือท่ีพึงช าระก่อนวันใช้บังคับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๑๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยเงินได้พึงประเมินได้มีการถูกหักภาษี ณ 
ที่จ่ายไว้ยังน้อยประเภทอยู่ และการใช้จ่ายเงินบ ารุงท้องที่ การลดหย่อน อัตราภาษี และวิธีปฏิบัติจัดเก็บยังไม่
เหมาะสมตามกาลสมัย ได้แก้ไขเพ่ิมเติมให้รัดกุมยิ่งข้ึนเฉพาะเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย และว่าด้วยภาษีบ ารุง
ท้องที่ที่เก่ียวกับการจ่ายเงินบ ารุงท้องที่ การหักลดหย่อนอัตราภาษี และวิธีปฏิบัติจัดเก็บ 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗[๕๑๖] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป เว้นแต่ 
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๖ ถึงมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้

ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ปีภาษี ๒๔๙๗ เป็นต้นไป 
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(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยอากรแสตมป์ให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๒๕  บรรดาบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ยกเลิก หรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้ให้ยังคงใช้ได้ในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงช าระก่อนวันที่บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๒๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยวิธีการเสียภาษีอากรกับวิธีปฏิบัติจัดเก็บ
ภาษีอากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้, ภาษีการค้า, ภาษีป้าย, อากรแสตมป,์ อากรมหรสพ และภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ ควร
ได้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้สะดวกและรัดกุมยิ่งข้ึนตามกาลสมัย  จึงเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ คือ :- 

๑. ภาษีเงินได้, ภาษีการค้า, ภาษีป้าย เพ่ิมให้มีการเรียกเก็บภาษีและการขอเสียภาษีก่อนถึง
ก าหนดเวลาได ้ ทั้งนี้ เพ่ือรักษาประโยชน์ของรัฐ และเพ่ือความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีในบางกรณี 

๒. ภาษีเงินได้ 
(ก) แก้ไขเพ่ิมเติมให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาส าหรับเงินได้พึงประเมินบางประเภท เพ่ือให้

สะดวกแก่การค านวณภาษีของผู้เสียภาษีและเจ้าพนักงานประเมินด้วย 

(ข) แก้ไขเพ่ิมเติมการเสียภาษีให้ช าระพร้อมกับยื่นรายการ  ทั้งนี้ เพ่ือความสะดวกในการช าระ
ภาษีของผู้เสียภาษีและการปฏิบัติของเจ้าพนักงานด้วย 

๓. อากรแสตมป์ 
แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการท าใบรับ เพ่ือให้การควบคุมการจัดเก็บอากรรัดกุมยิ่งข้ึน กับท้ังให้มีการ

ผ่อนผันการปฏิบัติในบางกรณีได้ เพื่อความสะดวกของผู้เสียอากร 

๔. อากรมหรสพ 

(ก) เพ่ิมวิธีเสียอากรให้เป็นตัวเงินได้  ทั้งนี้ เพ่ือความสะดวกแก่ผู้เสียอากร 

(ข) ก าหนดให้มีการจ่ายเงินสินบนรางวัลไว้ด้วย  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นทางควบคุมการหลีกเลี่ยงอากรได้
อีกทางหนึ่ง 

๕. ภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ เพ่ิมให้มีการช าระภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ล่วงหน้าได้  ทั้งนี้ เพ่ือความ
สะดวกในการเสียภาษีของผู้ค้าโภคภัณฑ์ 
  
พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๐๑[๕๑๗] 

  
มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ใหใ้ช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยประเภทการค้าและโภคภัณฑ์ที่บัญญัติไว้ใน
ปัจจุบันยังไม่รัดกุม และอัตราภาษีการค้ากับอัตราภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ท่ีจัดเก็บอยู่ในขณะนี้ยังไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ จึงควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้รัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น และจ าเป็นจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและ
ลับเพ่ือรักษาประโยชน์ของแผ่นดินเพราะเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยการภาษีอากร 

  
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๑[๕๑๘] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

  
มาตรา ๓  ให้อนุมัติพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๐๑ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มีพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
รัษฎากร พ.ศ. ๒๕๐๑ ประกาศใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๐๑ ไปแล้ว รัฐบาลจึงขอเสนอร่าง
พระราชบัญญัตินี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๘๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไข
เพ่ิมเติมพุทธศักราช ๒๔๙๕ 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๐๑[๕๑๙] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ภาษีการค้าส าหรับการรับจ้างท าของ การ
ขายของ และการขายผลิตภัณฑ์ และภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ส าหรับน้ ามันเชื้อเพลิง และอุปกรณ์ของเครื่องบรรเลง 
รถยนต์ และรถอ่ืน ๆ ตามพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๐๑ ยังไม่เหมาะสมบาง
ประการ  จึงเห็นควรแก้ไขใหม่ และเพ่ือแบ่งเบาภาระของประชาชน 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๐๑[๕๒๐] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๖  บัญชีอัตราภาษีบ ารุงท้องที่ท้ายลักษณะ ๓ แห่งประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกโดย

พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับได้ในการปฏิบัติจัดเก็บเงินท่ีค้างอยู่หรือที่พึงช าระก่อนวันใช้บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย คือ ผู้ประกอบการ
กสิกรรมประเภทไม้ล้มลุก ได้แบกภาษีท้ังทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าอัตภาพในขณะนี้ เงินที่น ามาช าระภาษีก็ได้
จากการจ าหน่ายผลิตผลที่เกิดจากการกสิกรรมในที่ดินของตน ปกติพืชที่ปลูกมากก็คือข้าว ในปัจจุบันราคาข้าวไม่ดี 
การท านาได้ผลน้อยอยู่แล้ว  ฉะนั้น สมควรยิ่งที่จะลดภาระภาษีบ ารุงท้องที่  จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติประมวลรัษฎากร 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๐๒[๕๒๑] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา ๔  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้ยังคงใช้ได้ใน

การปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ยังค้างอยู่ หรือท่ีพึงช าระก่อนวันที่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือให้อัตราภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ประเภททองค า
เป็นไปโดยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และลดภาระภาษีให้แก่ประชาชน 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒[๕๒๒] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป เว้นแต่ 
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น

ต้นไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ 
และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับส าหรับภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. 
๒๕๐๓ เป็นต้นไป 

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๕ แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับส าหรับภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. 
๒๕๐๓ เป็นต้นไป 

(๔) บทบัญญัติมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓ 
เป็นต้นไป 
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(๕) บทบัญญัติมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับส าหรับภาษีบ ารุงท้องที่ที่ถึงก าหนด
ช าระใน พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๗๘  บรรดาบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้ได้ในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงช าระก่อนวันที่บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ถือว่าอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งยังมิได้มี ค าวินิจฉัยและ
ส่งไปยังผู้อุทธรณ์ เป็นอุทธรณ์ท่ีได้ยื่นต่อผู้มีอ านาจวินิจฉัยอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากรที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

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

กระทบกระทั่งสิทธิที่บุคคลมีอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๘๐  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับ
วิธีการจัดเก็บภาษีอากรยังไม่รัดกุม เป็นโอกาสให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหลีกเลี่ยงได้ง่าย และโทษท่ีก าหนดไว้
เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรยังต่ าไป ไม่ได้ผลในทางระงับปราบปราม นอกจากนั้นอัตราภาษีอากรบาง
ประเภทยังไม่เหมาะสม  จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงเสียใหม่ให้รัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๐๒[๕๒๓] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต้นไป เว้นแต่ 
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๓ เฉพาะที่เกี่ยวกับบัญชีอัตราภาษีเงินได้ส าหรับบุคคลธรรมดา ให้ใช้บังคับ

ส าหรับภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต้นไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๓ เฉพาะที่เกี่ยวกับบัญชีอัตราภาษีเงินได้ส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคล ให้ใช้บังคับส าหรับภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น
ต้นไป 

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๔ ให้ใช้บังคับส าหรับภาษีการค้าที่ถึงก าหนดเวลาช าระในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ 
เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๖  บรรดาบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

นี้ ให้ยังคงใช้ได้ในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือท่ีพึงช าระก่อนวันที่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

  

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftn523


มาตรา ๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นปรากฏว่าอัตรา
ก้าวหน้าแต่ละขั้นมีช่วงยาวเกินไปไม่เป็นธรรมจึงได้แก้ให้มีช่วงสั้นกว่าเดิม อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นยังต่ าไป
มาก และอัตราภาษีการค้าบางประเภทยังต่ ากว่าที่ควร แต่บางประเภทก็มีอัตราสูงไปกว่าที่ควรเฉพาะอัตราอากร
แสตมป์ส าหรับตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินมีอัตราสูงไป ได้แก้ลดอัตราลงเพ่ือช่วยส่งเสริมนโยบายลดอัตรา
ดอกเบี้ยที่เรียกเก็บกันอยู่ขณะนี้และเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราภาษีอากรของประเทศอ่ืน ๆ  แล้ว เห็นได้ชัดเจนว่าอัตรา
ภาษีอากรของประเทศไทยยังไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอแก่การท านุบ ารุงประเทศชาติให้วัฒนาถาวรได้ เพ่ือ
ประโยชน์แห่งรายได้ของรัฐที่จะน ามาใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้รุ่งเรือง  จึงได้ปรับปรุงอัตราภาษี
อากรดังกล่าวให้เป็นไปตามควรแก่สถานการณ์ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔[๕๒๔] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป เว้นแต่ 
(๑) มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา ให้ใช้บังคับดังนี้ 
(ก) กรณีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินที่จ่ายในเดือนมกราคม พ.ศ. 

๒๕๐๕ เป็นต้นไป 

(ข) กรณีอ่ืนและกรณียื่นรายการเงินได้ ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินประจ า พ.ศ. 
๒๕๐๕ ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นต้นไป 

(๒) มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยภาษีการค้า ให้ใช้บังคับส าหรับรายรับของ
ผู้ประกอบการค้าประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่จะต้องช าระภาษีในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นต้นไป 

(๓) มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยอากรแสตมป์ ให้ใช้บังคับ
ส าหรับการรับเงินตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่จะต้องเสียอากรเป็นตัวเงินในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น
ต้นไป 

(๔) มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ ให้ใช้บังคับส าหรับการซื้อหรือ
น าเข้าซึ่งโภคภัณฑ์ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๑๔  ผู้ประกอบการค้าและหรือผู้ค้าโภคภัณฑ์ตามประมวลรัษฎากรก่อนพระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับและคงเป็นผู้ประกอบการค้าตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อได้รับช าระหนี้ที่ค้างช าระอยู่ หรือได้รับช าระหนี้
ตามข้อผูกพันที่มีหลักฐานเป็นหนังสืออันได้ท าไว้ก่อนวันพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงเสียภาษีการค้าและอากร
แสตมป์ตามประมวลรัษฎากรก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หรือผู้ประกอบการค้านั้นจะยื่นค าร้องตามแบบที่อธิบดี
ก าหนดขอเสียภาษีอากรดังกล่าวเหมาคราวเดียวให้เสร็จไป โดยค านวณภาษีอากรจากหนี้ที่ค้างช าระในวันยื่นค าร้อง
ก็ได ้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการค้าโภคภัณฑ์ให้ผู้ซื้อเสียภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ตามประมวลรัษฎากรดังกล่าวด้วย 
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บุคคลใดมีสินค้าคงเหลือจากการน าเข้าหรือการผลิตก่อนวันพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และได้
ขายสินค้านั้นเมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว ให้ถือว่าเป็นผู้ประกอบการค้าตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ประกอบการค้าและหรือผู้ค้าโภคภัณฑ์ตามประมวลรัษฎากรก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่ง
ไม่เป็นผู้ประกอบการค้าตามพระราชบัญญัตินี้ แต่มีสิทธิที่จะได้รับสินค้าตามข้อผูกพันหรือมีสินค้าเหลืออยู่ หรือมี
ลูกหนี้จากการค้าค้างช าระอยู่ให้เสียภาษีการค้าและอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ  ทั้งนี้ จนกว่าสินค้านั้นจะหมดหรือลูกหนี้ได้ช าระหนี้หมด หรือบุคคลนั้นจะยื่นค าร้องตามแบบที่อธิบดี
ก าหนดขอเสียภาษีอากรดังกล่าวเหมาในคราวเดียวให้เสร็จไป โดยค านวณภาษีอากรจากราคาตลาดของสินค้าและ
หรือจากหนี้ที่ค้างช าระในวันยื่นค าร้องก็ได้  ทั้งนี้ ในกรณีท่ีเป็นการค้าโภคภัณฑ์ ให้ผู้ซื้อเสียภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ตาม
ประมวลรัษฎากรดังกล่าวด้วย 

  
มาตรา ๑๕  เพ่ือรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร ให้ผู้ประกอบการค้าและผู้ค้าโภคภัณฑ์

ตามประมวลรัษฎากรก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และผู้ประกอบการค้าตามพระราชบัญญัตินี้ มีหน้าที่ยื่น
รายการตามแบบที่อธิบดีก าหนดแสดงประเภท ปริมาณและราคาของสินค้าท่ีจะได้รับตามข้อผูกพันหรือสินค้าที่
เหลืออยู่ หรือจ านวนหนี้สินที่ลูกหนี้ค้างช าระอยู่ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ 

แบบแสดงรายการตามวรรคก่อนให้ยื่นต่อ 

(๑) อธิบดี ในกรณีท่ีผู้มีหน้าที่ยื่นมีสถานการค้าอยู่ในเขตจังหวัดพระนครหรือจังหวัดธนบุรี 
(๒) สรรพากรจังหวัด ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ยื่นมีสถานการค้าอยู่ในเขตจังหวัดอ่ืน 

การยื่นแบบแสดงรายการดังกล่าว ให้ยื่นภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ และถ้าได้ยื่น ณ ที่ว่า
การอ าเภอท้องที่ท่ีสถานการค้าตั้งอยู่ ก็ให้ถือว่าได้ยื่นแล้ว 

  
มาตรา ๑๖  ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ยื่นแบบแสดงรายการตามมาตรา ๑๕ หรือยื่นแบบแสดงรายการตาม

มาตรา ๑๕ เป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๑๗  บรรดาบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้ได้ 
(๑) ในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงช าระก่อนวันพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และ 

(๒) ในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรตามมาตรา ๑๔ 

  
มาตรา ๑๘  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 

(๑) ภาษีเงินได้ เพ่ือบรรเทาภาระภาษีแก่ผู้มีเงินได้ให้ลดน้อยลง 

(๒) ภาษีการค้า เพ่ือให้ง่ายและสะดวกแก่การจัดเก็บภาษีท้ังทางฝ่ายผู้เสียภาษีและเจ้าพนักงาน 
ทั้งท าให้รัดกุมยิ่งขึ้น 



(๓) อากรแสตมป์ ยกเลิกอากรส าหรับใบรับที่ผู้ประกอบการค้าต้องเสีย เพราะจะมิให้มีการเก็บภาษี
ซ้อนกับภาษีการค้าซึ่งสิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย ไม่สะดวก ควรเก็บภาษีการค้าอย่างเดียว 

(๔) ภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ ยกเลิกเพราะเหตุผลเช่นเดียวกับอากรแสตมป์ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๐๘[๕๒๕] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป เว้นแต่ 
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๓ และมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้

ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินของบุคคลธรรมดาประจ า พ.ศ. ๒๕๐๙ ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น
ต้นไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ว่าด้วยภาษีเงินได้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้ของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดลงในหรือหลังวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๐๙ เป็นต้นไป 

(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 แห่งพระราชบัญญัตินี้ ว่าด้วยภาษีการค้า ให้ใช้บังคับส าหรับ
รายรับของผู้ประกอบการค้าในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๒๘  บรรดาบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้ได้ในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงช าระก่อนวันที่บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๒๙  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือความชัดเจน ความเป็นธรรมและเหมาะสม
แก่สถานการณ์ปัจจุบันกับป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีอากร 

  
พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓[๕๒๖] 

  
มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 
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มาตรา ๔  บรรดาบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามความในประมวลรัษฎากร ในส่วนที่
เกี่ยวกับการลดอัตราภาษีการค้าและยังใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปโดยถือว่าเป็น
การลดจากบัญชีอัตราภาษีการค้าซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดนี้จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติม 

  
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่อัตราภาษีการค้าที่จัดเก็บอยู่ตามประมวล
รัษฎากรในขณะนี้ยังไม่เหมาะสมแก่สถานการณ์ สมควรแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และโดยที่การแก้ไขจ าเป็นจะต้อง
ได้รับการพิจารณาโดยดว่นและลับเพ่ือรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓[๕๒๗] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๑๙  บรรดาบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้ได้ในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรส าหรับรายรับก่อนวันพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๒๐  บรรดากฎกระทรวงที่ออกตามประมวลรัษฎากรและยังใช้อยู่ก่อนวันพระราชบัญญัติ

นี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติม โดยประกาศหรือกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
มาตรา ๔ แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๒๑  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือความชัดเจนและเหมาะสมแก่สถานการณ์
ปัจจุบัน 

  
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓ พ.ศ. ๒๕๑๓[๕๒๘] 

  
มาตรา ๓  ให้อนุมัติพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓ ประกาศใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๓ ไปแล้ว  จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้เพื่ออนุมัติพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓ 
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ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕๕ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๕[๕๒๙] 

  
โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า อัตราภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่จัดเก็บอยู่ในปัจจุบันยัง

ไม่เหมาะสมและเป็นธรรมกับการส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมและการประกอบการค้าบางประเภท สมควร
ปรับปรุงโดยยกเว้นหรือลดอัตราภาษีอากรบางประเภท รวมทั้งก าหนดอัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาส าหรับ
กิจการบางประเภทเสียใหม่ด้วย 

  
ข้อ ๑๑  ให้ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตาม

ความในมาตรา ๓ และมาตรา ๔๖ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

  
ข้อ ๑๓  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินประจ า พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่จะต้องยื่น
รายการใน พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นต้นไป 

  
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๕[๕๓๐] 

  
โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า อัตราภาษีเงินได้ การค านวณภาษีการค้า จ านวนเงินที่ยอมให้

หักค่าใช้จ่ายและลดหย่อนส าหรับกิจการหรือบุคคล รวมทั้งวิธีจัดเก็บภาษีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่เหมาะสมกับสภาพ
ครอบครัวและกิจการบางประเภท นอกจากนี้บางบทบัญญัติในประมวลรัษฎากรยังมีข้อความไม่ชัดเจนก่อให้เกิดข้อ
โต้แย้งระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนผู้เสียภาษีอยู่เสมอ สมควรปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากรให้
เหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกรณีท่ีกรมสรรพากรต้องคืนเงินภาษีท่ีได้เรียกเก็บไว้โดยไม่ถูกต้องให้แก่
ผู้เสียภาษี สมควรที่จะคิดดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับคืนตามจ านวนที่ต้องคืนด้วย 

  
ข้อ ๒๐  บรรดาบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของ

คณะปฏิวัติฉบับนี้ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงช าระก่อนวันที่
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ 

  
ข้อ ๒๑  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่ 
(๑) ข้อ ๑ ให้ใช้บังคบัส าหรับการคืนเงินภาษีอากรที่ได้ช าระหรือน าส่งในหรือหลังวันที่ประกาศ

ของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ 

(๒) ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ผู้มีเงินได้ได้รับก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับนี้ใช้บังคับด้วยแต่ไม่รวมถึงเงินได้พึงประเมินที่ได้ช าระภาษีเงินได้ไปแล้ว 
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(๓) ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๔ ในส่วนที่ว่าด้วยภาษีเงินได้
ส าหรับบุคคลธรรมดา ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินประจ า พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๑๖ 
เป็นต้นไป 

(๔) ข้อ ๑๔ ในส่วนที่ว่าด้วยภาษีเงินได้ส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะภาษีจาก
ก าไรสุทธิ ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือหลัง
วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ 

(๕) ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๘ ให้ใช้บังคับส าหรับรายรับของผู้ประกอบการค้าตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ๒๕๑๕ เป็นต้นไป 

  
ข้อ ๒๒  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 

  
พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๖[๕๓๑] 

  
มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา ๔  บรรดาบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามความในประมวลรัษฎากร ในส่วนที่

เกี่ยวกับการลดอัตราภาษีการค้าและยังใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปโดย
ถือว่าเป็นการลดจากบัญชีอัตราภาษีการค้า ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดนี้จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือแก้ไข
เพ่ิมเติม 

  
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราภาษีการค้า
ส าหรับสินค้าบางชนิดให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ยิ่งข้ึน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ขึ้น 

  
พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖[๕๓๒] 

  
มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่ง
พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินของบุคคลธรรมดาประจ า พ.ศ. ๒๕๑๗ ที่จะต้องยื่นรายการ
ใน พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นต้นไป 
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มาตรา ๑๑  บรรดาบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราช
ก าหนดนี้ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงช าระก่อนวันที่บทบัญญัติแห่งพระ
ราชก าหนดนี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๒  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประมวลรัษฎากร 
เพ่ือลดภาระภาษีเงินได้ที่เก็บจากบุคคลธรรมดา และแก้ไขวิธีการจัดเก็บเพ่ือความเป็นธรรม  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชก าหนดนี้ขึ้น 

  
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗[๕๓๓] 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๗[๕๓๔] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป เว้นแต่ 
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่ง

พระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินของบุคคลธรรมดาประจ า 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นต้นไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยภาษีเงินได้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคล ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้ของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดลงในหรือหลัง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๑๒  ความใน (๘) ของมาตรา ๔๒ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งถูกยกเลิกโดยมาตรา ๕ แห่ง

พระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปส าหรับดอกเบี้ยที่ได้รับจากพันธบัตรของรัฐบาลที่ออกจ าหน่ายก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๓  บรรดาบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้ ให้คงใช้บังคับได้ในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีที่ค้างอยู่หรือที่พึงช าระก่อนวันที่บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยใช้บังคับ และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ สมควรปรับปรุงประมวล
รัษฎากรเพื่อพัฒนาตลาดหลักทรัพย์  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๑๘[๕๓๕] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา ๔  บทบัญญัติมาตรา ๔๒ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

นี้ ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินประจ า พ.ศ. ๒๕๑๗ ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่วิธีการหักค่าใช้จ่ายส าหรับเงินที่นายจ้างจ่าย
ให้ลูกจ้างเมื่อออกจากงานยังไม่เหมาะสม สมควรแก้ไขเสียใหม่ให้เหมาะสม และเป็นการบรรเทาภาระภาษีเงินได้
ให้แก่ลูกจ้างทั้งหลายด้วย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

  
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐[๕๓๖] 

  
โดยที่ในปัจจุบันเจ้าพนักงานตามประมวลรัษฎากรและเจ้าพนักงานต ารวจต่างมีอ านาจในการ

ตรวจสอบการช าระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ท าให้พ่อค้าประชาชนมีภาระต้องชี้แจงแสดงหลักฐานต่อ
เจ้าหน้าที่หลายฝ่าย สมควรขจัดภาระดังกล่าวด้วยการให้เจ้าพนักงานตามประมวลรัษฎากรด าเนินการไปแต่ฝ่าย
เดียว และโดยที่สมควรเร่งรัดการตรวจสอบภาษีอากรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

  
ข้อ ๑  ในกรณีที่เจ้าพนักงานตามประมวลรัษฎากรได้ออกหมายเรียกหรือหนังสือเชิญผู้มีหน้าที่

ช าระหรือน าส่งภาษีอากรมาท าการตรวจสอบไต่สวนก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ ให้เจ้า
พนักงานตามประมวลรัษฎากรด าเนินการประเมินหรือออกค าสั่งให้ช าระหรือน าส่งภาษีอากรให้แล้วเสร็จภายใน
เวลาสองปีนับแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ และให้อธิบดีกรมสรรพากรรายงานจ านวนผู้ถูกเรียก
ตรวจสอบไต่สวน และผลการตรวจสอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอย่างน้อยทุกหกเดือน เมื่อพ้น
ก าหนดระยะเวลาสองปีดังกล่าว ถ้าเจ้าพนักงานตามประมวลรัษฎากรยังประเมินหรือออกค าสั่งให้ช าระภาษีอากร
ไม่แล้วเสร็จส าหรับรายใด ให้ระงับการตรวจสอบไต่สวนและการประเมินหรือการออกค าสั่งให้ช าระหรือน าส่งภาษี
อากรส าหรับรายนั้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นไม่อาจประเมินหรือสั่งภายในก าหนดเวลาดังกล่าวได้ 
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะสั่งขยายก าหนดเวลาออกไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วัน
สิ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 
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ข้อ ๒  นับแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับห้ามมิให้เจ้าพนักงานต ารวจด าเนินการ

เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เว้นแต่การด าเนินคดีอาญาตามค าขอของเจ้าพนักงานตามประมวล
รัษฎากร 

  
ข้อ ๓  บรรดาคดีท่ีเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่เจ้าพนักงานต ารวจได้ท าการค้นและ

ยึดบัญชีหลักฐานและเอกสารไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ ให้เจ้าพนักงานต ารวจท าการ
ตรวจสอบไต่สวนให้แล้วเสร็จ และส่งเรื่องให้เจ้าพนักงานตามประมวลรัษฎากรภายในหกเดือนนับแต่วันที่ประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ และให้เจ้าพนักงานตามประมวลรัษฎากรด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ตามข้อ ๑ 

  
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐[๕๓๗] 

  
โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า บทบัญญัติและอัตราภาษีอากรของประมวลรัษฎากรที่ใช้บังคับ

อยู่ในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้ชัดเจน รัดกุม เป็นธรรม และให้การจัดเก็บ
เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพซึ่งจะท าให้รัฐมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

  
ข้อ ๒๑  เพ่ือประโยชน์ในการค านวณเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ

ฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

(๑) ถ้าผู้มีเงินได้ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรในหรือหลังวันที่ประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นดอกเบี้ยส าหรับเงินฝากที่ได้ฝากไว้ก่อนวันที่ประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดอกเบี้ยดังกล่าวส่วนที่เฉลี่ยเป็นของระยะเวลาก่อนวันที่ประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไม่ต้องน ามารวมค านวณภาษี 

(๒) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรท่ีได้รับในหรือหลังวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ถ้าเป็นดอกเบี้ยส าหรับเงินฝากท่ีครบก าหนดเวลาฝากก่อนวันที่
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไม่ต้องน ามารวมค านวณภาษี 

  
ข้อ ๒๒  เงินได้จากการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๔๒ (๒๒) แห่งประมวล

รัษฎากรซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 
(๑) ที่ได้รับก่อนหรือในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ให้ยังคงได้รับยกเว้น 

(๒) ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้มีเงินได้
จะเลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ ๑๐ ของเงินได้หักค่าใช้จ่ายแล้วโดยไม่ต้องน าไปรวมค านวณตามมาตรา ๔๘ (๑) 
และ (๒) แห่งประมวลรัษฎากรก็ได้ 

(๓) ที่ได้รับภายหลังระยะเวลาตาม (๒) ต้องน าไปรวมค านวณภาษีตามมาตรา ๔๘ (๑) และ (๒) 
แห่งประมวลรัษฎากร 
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ข้อ ๒๓  ตราสารเช็คที่ลงวันเดือนปีที่ออกเช็คในวันหรือหลังวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบั

นี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้เสียอากรให้ครบตามอัตราในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้  ทั้งนี้ ตามวิธีการที่อธิบดีก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
ข้อ ๒๔  บรรดาบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของ

คณะปฏิวัติฉบับนี้ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงช าระก่อนวันที่
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ 

  
ข้อ ๒๕  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่ 
(๑) ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ในส่วนที่ว่า

ด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินประจ า พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่จะต้องยื่นรายการ
ภายใน พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นต้นไป 

(๒) ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ในส่วนที่ว่าด้วยภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ใช้บังคับ
ส าหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดลงในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นต้นไป 

  
ข้อ ๒๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้ 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๒๑[๕๓๘] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกข้อ ๒๒ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๒๐ 

  
มาตรา ๑๑  บรรดาบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรและประกาศของคณะปฏิวัติที่ถูกยกเลิกหรือ

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรส าหรับการขาย
หรือโอนโดยมีค่าตอบแทนซึ่งหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กระท าข้ึนก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๒  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเก็บภาษีการค้าจากการขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือ
ขจัดความยุ่งยากในทางปฏิบัติและเพ่ือให้เกิดความสะดวก รัดกุมและแน่นอนในการเสียภาษี  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑[๕๓๙] 

  
มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป เว้นแต่ 
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ 

แห่งพระราชก าหนดนี้ว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินประจ า พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่
จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นต้นไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชก าหนดนี้ว่าด้วยภาษีเงินได้
บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้ของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งรอบระยะเวลา
บัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต้นไป 

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชก าหนดนี้ว่าด้วยภาษีการค้า ให้ใช้บังคับ
ส าหรับรายรับของผู้ประกอบการค้าในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๒๓  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรและประกาศของคณะปฏิวัติที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดนี้ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงช าระ
ก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๒๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงประมวล
รัษฎากรให้เหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับ เพ่ือรักษา
ประโยชน์ของแผ่นดิน เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษี ความเป็นธรรม ความสะดวกรัดกุมและแน่นอน  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ขึ้น 

  
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๒๒[๕๔๐] 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๒๒[๕๔๑] 
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มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป เว้นแต่ 

(๑) ในกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ใช้บังคับแก่เงินได้พึงประเมินส าหรับ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่
จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นต้นไป 

(๒) ในกรณีภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้ใช้บังคับแก่เงินได้ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุดลงในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้เพ่ิมบทบัญญัติ
เป็นกรณีพิเศษส าหรับภาษีเงินได้ปิโตรเลียมข้ึน และเพ่ือให้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเงินปันผล หรือเงินส่วนแบ่งของ
ก าไรเฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีเงินได้ไว้ ณ ที่จ่ายส าหรับกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้
ปิโตรเลียมดังกล่าวอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร สมควรแก้ไขประมวลรัษฎากรเพ่ือให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติที่เพ่ิมขึ้นในกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

  
พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓[๕๔๒] 

  
มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป เว้นแต่ 
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๒ 

มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชก าหนดนี้ว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึง
ประเมินประจ า พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นต้นไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๐ แห่งพระราชก าหนดนี้ว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้ใช้บังคับ
ส าหรับเงินได้พึงประเมินประจ า พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต้นไป 

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๑๕ แห่งพระราชก าหนดนี้ว่าด้วยภาษีเงินได้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้ของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เปน็ต้นไป 

  
มาตรา ๑๖  บทบัญญัติใน (จ) ของมาตรา ๔๗ (๑) แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่ถูกยกเลิกโดยพระราชก าหนดนี้ ให้ยังคง
ใช้บังคับได้ส าหรับเงินได้พึงประเมินประจ า พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๔ 

  
มาตรา ๑๗  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราช

ก าหนดนี้ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงช าระก่อนวันที่พระราช
ก าหนดนี้ใช้บังคับ 
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มาตรา ๑๘  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงประมวลรัษฎากร
เพ่ือบรรเทาภาระภาษีของผู้มีเงินได้ประจ าซึ่งมีรายได้น้อย รวมทั้งปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้ให้เหมาะสมกับสภาพ
และเหตุการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งในการนี้จะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 
  
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๒๓[๕๔๓] 

  
พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๓[๕๔๔] 

  
มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา ๔  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดนี้ ให้ยังคงใช้

บังคับได้ต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงช าระก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดนี้ คือ โดยที่มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมอัตราภาษีการค้าส าหรับ
สินค้าบางชนิดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งในกรณีนี้จะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วน
และลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน และโดยที่กรณีนี้เกิดข้ึนในระหว่างที่ปิดสมัยประชุมรัฐสภา และเป็นกรณี
ฉุกเฉินซึ่งมีความจ าเป็นรีบด่วนที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ขึ้น 

  
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๔[๕๔๕] 

  
พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๔[๕๔๖] 

  
มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่ 
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๓ แห่งพระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินประจ า พ.ศ. 

๒๕๒๔ ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต้นไป 
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(๒) บทบัญญัติมาตรา ๔ แห่งพระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินประจ า พ.ศ. 
๒๕๒๕ ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๕ แห่งพระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้ของบริษัท และห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นต้นไป 

(๔) บทบัญญัติมาตรา ๖ แห่งพระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๘  บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง และวรรคสองของมาตรา ๔๗ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรซึ่ง

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่ถูกยกเลิกโดยพระราช
ก าหนดนี้ให้ยังคงใช้บังคับได้ส าหรับเงินได้พึงประเมินประจ า พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๕ 

  
มาตรา ๙  การยื่นรายการและช าระภาษีตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดนี้เฉพาะรอบระยะเวลาบัญชีดังต่อไปนี้ ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลค านวณและ
ช าระภาษีจากประมาณการก าไรสุทธิดังนี้ 

(๑) รอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดลงในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ให้ค านวณและ
ช าระภาษีจากจ านวนร้อยละ ๒๐ ของประมาณการก าไรสุทธิ 

(๒) รอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดลงในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้ค านวณและ
ช าระภาษีจากจ านวนร้อยละ ๓๓ ของประมาณการก าไรสุทธิ 

  
มาตรา ๑๐  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราช

ก าหนดนี้ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่ หรือที่พึงช าระก่อนวันที่พระราช
ก าหนดนี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๑  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงประมวลรัษฎากร 
เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ์ในปัจจุบันและป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีอากร ซึ่งจะต้องพิจารณาโดยด่วน
และลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน และโดยที่กรณีนี้เกิดข้ึนในระหว่างที่ปิดสมัยประชุมรัฐสภาและเป็นกรณี
ฉุกเฉินมีความจ าเป็นรีบด่วนที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ขึ้น 

  
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่  ๘) พ.ศ. 
๒๕๒๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๔[๕๔๗] 

  
พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕[๕๔๘] 

  

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftn547
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftn548


มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป เว้นแต่บทบัญญัติ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และ
มาตรา ๒๐ ว่าด้วยภาษีเงินได้ส าหรับบุคคลธรรมดา ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินประจ า พ.ศ. ๒๕๒๕ ที่
จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๒๒  บทบัญญัติใน (๙) ของมาตรา ๔๒ แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราช

ก าหนดนี้ให้ยังคงใช้บังคับส าหรับเงินได้จากการขายทรัพย์สินอันเป็นมรดก หรือการขายทรัพย์สินซึ่งทรัพย์สินนั้น
ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหาก าไร  ทั้งนี้ เฉพาะที่ได้กระท าก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๒๓  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนด

นี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงช าระก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้
บังคับ 

  
มาตรา ๒๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงประมวลรัษฎากร
เพ่ือบรรเทาภาระภาษีของผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางให้เหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ์ในปัจจุบันกับให้
เกิดความเป็นธรรมในสังคม และป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีอากรบางกรณีซึ่งจะต้องพิจารณาโดยด่วนและลับเพ่ือ
รักษาประโยชน์ของแผ่นดิน และโดยที่กรณีนี้เกิดขึ้นในระหว่างที่ปิดสมัยประชุมรัฐสภาและเป็นกรณีฉุกเฉินมีความ
จ าเป็นรีบด่วนที่จะรักษาความม่ันคงในทางเศรษฐกิจ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 
  
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. 
๒๕๒๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๕[๕๔๙] 

  
พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕[๕๕๐] 

  
มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา ๑๑  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิก หรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราช

ก าหนดนี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป เฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่ถึงก าหนดช าระก่อนวันที่พระ
ราชก าหนดนี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๒  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงอัตราภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากร เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อ
รักษาประโยชน์ของแผ่นดิน และโดยที่กรณีนี้เกิดข้ึนในระหว่างที่ปิดสมัยประชุมรัฐสภา และเป็นกรณีฉุกเฉินมีความ
จ าเป็นรีบด่วนที่จะรักษาความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 
  
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๕[๕๕๑] 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕[๕๕๒] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้ของ
บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๒๙  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงช าระก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

บทบัญญัติมาตรา ๖๕ ทวิ (๒) วรรคหนึ่ง และ (๙) แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๖๕ ตรี (๒) แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๙ 
แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะมีการออกพระราชกฤษฎีกา หรือออกกฎกระทรวงตาม
บทบัญญัติซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น ๆ 

  
มาตรา ๓๐  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
รัษฎากรเพื่อความเป็นธรรม ความชัดเจน ความรัดกุม และความเหมาะสมแก่สถานการณ์ และเพ่ือป้องกันการ
หลีกเลี่ยงภาษีอากรให้ได้ผลดียิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๕[๕๕๓] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป เว้นแต่ 
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๓ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ว่าด้วยภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดาให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินประจ า พ.ศ. ๒๕๒๕ ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น
ต้นไป 
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(๒) บทบัญญัติมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยภาษีเงินได้บริษัทและห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้ของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดใน
หรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๑๒  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้

ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงช าระก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

  
มาตรา ๑๓  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้เงินปันผลที่ได้จาก
สถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นส าหรับให้กู้ยืมเงินเพ่ือส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิช
ยกรรม หรืออุตสาหกรรม เป็นเงินได้พึงประเมินประเภทเดียวกับเงินปันผลที่ได้จากบริษัทจ ากัด โดยให้เงินปันผล
ดังกล่าวนี้ได้รับการปฏิบัติเหมือนกับเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนรวม และยกเลิกการให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลเสียภาษีเงินได้อย่างบุคคลธรรมดา เพ่ือป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี และให้องค์การของรัฐบาลเสียภาษี
เงินได้จากการขายสินค้าขององค์การของรัฐบาลแทนผู้ขายสินค้าซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
เช่นเดียวกับผู้ขายสินค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕[๕๕๔] 

  
มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป เว้นแต่ 
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ ว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ใช้บังคับส าหรับเงิน

ได้พึงประเมินประจ า พ.ศ. ๒๕๒๖ ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นต้นไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ว่าด้วยภาษีเงินได้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้ใช้บังคับส าหรับ
เงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น
ต้นไป 

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๑๔ ว่าด้วยภาษีการค้าให้ใช้บังคับส าหรับรายรับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๑๕  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราช

ก าหนดนี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงช าระก่อนวันที่พระราช
ก าหนดนี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงประมวลรัษฎากร 
ให้เหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ์ในปัจจุบัน กับให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมและป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี
อากรบางกรณี ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดินและเป็นกรณีฉุกเฉินที่มี
ความจ าเป็นรีบด่วนในอันจะรักษาความม่ันคงในทางเศรษฐกิจ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 
  
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 
๒๕๒๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖[๕๕๕] 

  
พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖[๕๕๖] 

  
มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ ว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแห่งพระราชก าหนดนี้ ให้
ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินประจ า พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๑๖  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนด

นี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงช าระก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้
บังคับ 

  
มาตรา ๑๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงประมวลรัษฎากร
ให้เหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน
และเป็นกรณีฉุกเฉินมีความจ าเป็นรีบด่วนในอันจะรักษาความม่ันคงในทางเศรษฐกิจ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราช
ก าหนดนี้ 
  
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๗[๕๕๗] 

  
พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗[๕๕๘] 

  
มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป เว้นแต่ 
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(๑) บทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ 
มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ ว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแห่งพระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึง
ประเมินประจ า พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นต้นไป 

(๒) บทบัญญตัิมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ ว่าด้วย
ภาษีการค้าแห่งพระราชก าหนดนี้ ให้ใช้บังคับส าหรับรายรับในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นต้นไป 

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๒๙ ว่าด้วยอากรมหรสพแห่งพระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓๐  เงินค่าภาษีอากรที่นายจ้างหรือผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ 

เป็นต้นไป ส าหรับเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) แห่งประมวลรัษฎากรของปีภาษีก่อน พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้ถือเป็น
เงินได้ของปีภาษี พ.ศ. ๒๕๒๘ 

  
มาตรา ๓๑  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนด

นี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่ หรือที่พึงช าระก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้
บังคับ 

  
มาตรา ๓๒  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงประมวลรัษฎากร
ให้เหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน 
และเป็นกรณีฉุกเฉินมีความจ าเป็นรีบด่วนในอันจะรักษาความม่ันคงในทางเศรษฐกิจ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราช
ก าหนดนี้ 
  
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๘[๕๕๙] 

  
พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙[๕๖๐] 

  
มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป เว้นแต่ 
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๘ ว่าด้วย

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแห่งพระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินประจ า พ.ศ. ๒๕๒๙ ทีจ่ะต้อง
ยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นต้นไป 
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(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ วา่ด้วยภาษีเงินได้บริษัทและห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลแห่งพระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้ของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลา
บัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๙ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรผู้ใดซึ่งยังไม่ได้เสียภาษีอากร หรือเสียไว้ไม่ถูกต้อง

ตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ ได้ยื่นค าขอเสียภาษีอากรตามแบบท่ีอธิบดีก าหนดภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๒๙ และได้ช าระภาษีอากรตามจ านวนที่ต้องเสียตามมาตรานี้ภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์ท่ีอธิบดีก าหนด
ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันยื่นค าขอ ให้ผู้นั้นได้รับยกเว้นจากการเรียกตรวจสอบไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสยี
ภาษีอากรและความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากรส าหรับเงินได้หรือรายรับที่มีอยู่ก่อนหรือในปีภาษี พ.ศ. 
๒๕๒๗ หรือรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดลงก่อนหรือในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 

การค านวณภาษีอากรตามวรรคหนึ่งให้ค านวณดังนี้ 
(๑) ในอัตราร้อยละ ๓.๐ ของมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าของหนี้สินทั้งหมดที่มีอยู่ ณ 

วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ หรือ ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(๒) ในอัตราร้อยละของยอดเงินได้ดังต่อไปนี้ 
ยอดเงินได้ไม่เกิน          ๑๐๐ ล้านบาท   ร้อยละ ๑.๕ 

ยอดเงินได้ส่วนที่เกิน      ๑๐๐ ล้านบาท 

แต่ไม่เกิน                   ๕๐๐ ล้านบาท   ร้อยละ ๑.๐ 

ยอดเงินได้ส่วนที่เกิน      ๕๐๐ ล้านบาท   ร้อยละ ๐.๕๐ 

ยอดเงินได้ หมายความถึงยอดเงินได้พึงประเมินหรือยอดรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ถัวเฉลี่ยตาม
จ านวนปีที่มีเงินได้หรือรายได้แต่ไม่เกินห้าปีก่อนปีภาษีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ในกรณีทีเ่จ้าพนักงานประเมินได้ท าการประเมินภาษีจากยอดเงินได้หรือยอดรายได้จ านวนใด 
ในปีภาษีใด หรือในรอบระยะเวลาบัญชีใด การค านวณเฉลี่ยดังกล่าวให้ถือยอดเงินได้หรือยอดรายได้จ านวนนั้น
เป็นเกณฑ์ส าหรับปีภาษีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการประเมิน 

ภาษีอากรที่ค านวณตาม (๑) หรือ (๒) ถ้าจ านวนใดสูงกว่า ให้เสียตามจ านวนนั้น 

ในกรณีภาษีอากรที่ผู้ใดขอช าระตามวรรคหนึ่งถึงก าหนดช าระแล้ว ถ้าไม่ช าระไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนภายในระยะเวลาและตามหลักเกณฑ์ท่ีอธิบดีก าหนด ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะได้รับการยกเว้นตามวรรคหนึ่ง 
และไม่มีสิทธิได้รับคืนภาษีอากรจ านวนที่ช าระไว้แล้ว 

บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ 

(๑) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กฎหมายมิได้บัญญัติให้เสียภาษีเงินได้จากก าไรสุทธิ 
(๒) บุคคลที่เจ้าพนักงานประเมินได้ท าการประเมินหรือสั่งให้เสียหรือน าส่งภาษีอากร ส าหรับเงิน

ได้หรือรายรับที่มีอยู่ก่อนหรือในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ หรือส าหรับเงินได้หรือรายรับที่มีอยู่ในรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุด
ลงก่อนหรือในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยท าการประเมินหรือสั่งก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้ 
เฉพาะเงินได้หรือรายรับส าหรับระยะเวลาที่เจ้าพนักงานประเมินได้ท าการประเมินหรือส่งให้เสียหรือน าส่ง 



บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เสียภาษีอากรตามบทบัญญัติมาตรานี้จะน าผลขาดทุนสุทธิที่มี
อยู่ในรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดลงก่อนหรือในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ มาถือเป็นรายจ่ายในการค านวณ
ก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นต้นไปไม่ได้ 

  
มาตรา ๓๑  บทบัญญัติมาตรา ๔๘ (๔) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราช

ก าหนดนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงภาษีที่ได้เสียหรือน าส่งไว้แล้วก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๓๒  บทบัญญัติมาตรา ๗๙ ทว ิ(๔) แห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกโดยพระราชก าหนด

นี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปส าหรับการโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนการครอบครองซึ่งสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีการค้าตาม
มาตรา ๗๙ ตรี (๑๑) แห่งประมวลรัษฎากร หรือการน าสินค้านั้นไปใช้ในการใด ๆ ที่มิใช่การผลิตของตนเอง แต่ไม่
รวมถึงการน าไปใช้ในการรับจ้างผู้ผลิตซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หรือบริษัทการค้า ซึ่งได้แก่บริษัทการค้าระหว่างประเทศซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุน 

  
มาตรา ๓๓  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนด

นี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่ หรือที่พึงช าระก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้
บังคับ 

  
มาตรา ๓๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงประมวลรัษฎากร
ให้เหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน
และเป็นกรณีฉุกเฉินมีความจ าเป็นรีบด่วนในอันจะรักษาความม่ันคงในทางเศรษฐกิจ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราช
ก าหนดนี้ 
  
พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๒[๕๖๑] 

  
มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๑๑  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราช

ก าหนดนี้ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป เฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่ หรือที่พึงช าระก่อนวันที่พระราช
ก าหนดนี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๒  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงประมวลรัษฎากร
ให้เหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน
และเป็นกรณีฉุกเฉิน มีความจ าเป็นรีบด่วนในอันจะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราช
ก าหนดนี้ 
  
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. 
๒๕๓๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๒[๕๖๒] 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๓๓[๕๖๓] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการตรากฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคมข้ึนใช้บังคับโดยมีหลักการให้ลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันส่งเงินเข้าสมทบในกองทุน เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้างในกรณีที่มิใช่เนื่องจากการท างาน สมควรให้การสนับสนุนแก่ผู้ซึ่งต้องส่งเงิน
เข้าสมทบในกองทุนดังกล่าว โดยการให้น าเงินที่ได้ส่งเข้าสมทบในกองทุนนั้นไปหักลดหย่อนได้ และเงินประโยชน์
ทดแทนที่ผู้ประกันตนได้รับจากกองทุนให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ตามประมวล
รัษฎากร  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔[๕๖๔] 

  
โดยที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติพิจารณาเห็นว่า บทบัญญัติและอัตราภาษีอากรของ

ประมวลรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับการเก็บภาษีเงินได้จากบุคคลธรรมดาที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 

  
ข้อ ๑๒  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษา

ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับนี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึง
ช าระก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ 

  
ข้อ ๑๓  ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นต้นไป 
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ข้อ ๑๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามประกาศคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติฉบับนี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๓๔[๕๖๕] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา ๔  การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระท าไว้ก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้เจ้าพนักงานประเมินก าหนดราคาขายอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยถือตามราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ใช้อยู่ในวันที่มีการโอนนั้น 

  
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วย
การค านวณภาษีเงินได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรให้เป็นไปในแนวเดียวกันกับ
หลักเกณฑ์การค านวณค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยให้เจ้าพนักงาน
ประเมินก าหนดราคาขายอสังหาริมทรัพย์โดยถือตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพ่ือให้เกิดความสะดวกและเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ขอจดทะเบียน
ดังกล่าวมากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๓๔[๕๖๖] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา ๑๑  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่ หรือที่พึงช าระก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

  
มาตรา ๑๒  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงประมวลรัษฎากร
ให้เหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ์ปัจจุบัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftn565
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftn566


  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔[๕๖๗] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป เว้นแต่ 
(๑) บทบัญญัติมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา 

๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นไป 

(๒) บทบัญญัติมาตรา ๘ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นไป นอกจาก
บทบัญญัติดังต่อไปนี้ ในหมวด ๔ และหมวด ๕ ลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๘ แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

(ก) มาตรา ๘๑/๑ และมาตรา ๘๑/๓ เกี่ยวกับสิทธิการขอจดทะเบียนและเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม
ของผู้ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(ข) มาตรา ๘๕/๑ และมาตรา ๘๕/๓ เกี่ยวกับการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมชั่วคราว 

(ค) มาตรา ๘๖/๒ เกี่ยวกับการขอให้ตัวแทนออกใบก ากับภาษีโดยผู้ประกอบการที่อยู่นอก
ราชอาณาจักร 

  
มาตรา ๑๔  กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใดท่ีใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. 

๒๕๓๕ ที่กล่าวถึง หรืออ้างถึงภาษีการค้าตามประมวลรัษฎากรไม่ให้มีความหมายเป็นการกล่าวถึง หรืออ้างถึง
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

นอกจากกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม กฎหมายใดที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ ๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งได้บัญญัติให้บุคคลใดหรือกิจการใดได้รับการยกเว้นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรโดยมิได้ระบุถึง
ภาษีอากรประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะไม่ให้มีความหมายเป็นการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามหมวด ๔ ใน
ลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๑๕  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อบทบัญญัติหมวด 

๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว ให้บุคคลดังต่อไปนี้มี
สิทธิด าเนินการตามมาตรานี้ได้ก่อน วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๑) ผู้ประกอบการที่พึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
ชั่วคราว ตามก าหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศก าหนด และให้น ามาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๕/๓ มาใช้
บังคับ 

(๒) ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๑ (๑) (ก) ถึง (ฉ) และมาตรา ๘๑/๑ 
มีสิทธิขออนุมัติต่ออธิบดีเพื่อจดทะเบียนและเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ตามก าหนดเวลาและหลักเกณฑ์ท่ีอธิบดีก าหนด 
และให้น ามาตรา ๘๑/๑ มาตรา ๘๑/๓ และมาตรา ๘๕/๑ (๒) มาใช้บังคับ 
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(๓) ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรและเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หรือผู้ประกอบการที่ให้บริการจากต่างประเทศและมีการใช้บริการนั้นใน
ราชอาณาจักรที่ประสงค์จะให้ตัวแทนของตนออกใบก ากับภาษีแทนตามมาตรา ๘๖/๒ มีสิทธิขออนุมัติต่ออธิบดีได้
ตามก าหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่อธิบดีก าหนด และให้น ามาตรา ๘๖/๒ วรรคหนึ่งมาใช้บังคับ 

(๔) ผู้ประกอบกิจการที่พึงต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด ๕ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวล
รัษฎากรซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะตามก าหนดเวลาและ
หลักเกณฑ์ท่ีอธิบดีก าหนด และให้น ามาตรา ๙๑/๑๒ มาใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๖  บุคคลซึ่งประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับอันเป็นกิจการที่พึง

ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือพึงต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด ๔ หรือหมวด ๕ แหง่ประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมิได้ใช้สิทธิขอจดทะเบียนตามมาตรา ๑๕ หากมิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
ตามมาตรา ๘๕/๑ หรือตามมาตรา ๙๑/๑๒ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องระวาง
โทษตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๙๐/๒ (๒) หรือมาตรา ๙๑/๑๘ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๑๗  เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่มิใช่

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมซึ่งต้องเสียภาษีตามมาตรา ๘๒/๑๖ และมีสินค้าทุนอยู่ในวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ถ้าผู้ประกอบการจดทะเบียนพิสูจน์ได้ว่า สินค้าทุนนั้นเป็นไปตามประเภท ลักษณะ และ
เงื่อนไขทุกข้อโดยครบถ้วนดังต่อไปนี้ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวได้รับเครดิตในการช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม
ส าหรับสินค้าทุนนั้นในอัตราร้อยละ ๓.๕ ของมูลค่าต้นทุนสินค้าดังกล่าว 

(๑) เป็นสินค้าทุนประเภทเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องกล หรือยานพาหนะ 

(ก) ส าหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินค้าโดยตนเองเป็นผู้ผลิต สินค้า
ทุนนั้นจะต้องเป็นเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องกล หรือยานพาหนะ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของตนเอง และถ้าเป็น
ยานพาหนะ ยานพาหนะนั้นจะต้องมิใช่ยานพาหนะที่น ามาใช้เป็นการส่วนตัวหรือที่ใช้ในงานบริหารกิจการ 

(ข) ส าหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการให้บริการสินค้าทุนนั้นจะต้องเป็น
เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องกล หรือยานพาหนะที่ใช้ในการให้บริการของตนเอง และถ้าเป็นยานพาหนะ 
ยานพาหนะนั้นจะต้องมิใช่ยานพาหนะที่น ามาใช้เป็นการส่วนตัวหรือที่ใช้ในงานบริหารกิจการ 

(๒) เป็นสินค้าทุนเฉพาะที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีกรรมสิทธิ์ และมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าได้มา
ในเวลาระหว่างวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือระหว่างวันที่ ๑ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ และยังคงมีกรรมสิทธิ์อยู่ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

(๓) เป็นสินค้าทุนที่มีอายุการใช้งานเกินหนึ่งปีและมีมูลค่าต้นทุนไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาท 

(๔) เป็นสินค้าทุนที่ผู้ขายมีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้าตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวล
รัษฎากรก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และไม่ได้รับการยกเว้นภาษีการค้าตามกฎหมายใด ๆ และ 



(๕) เป็นสินค้าทุนที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวล
รัษฎากรซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และเป็นสินค้าท่ีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิน าภาษีซื้อที่ต้อง
ช าระมาหักในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ 

ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประสงค์จะได้รับเครดิตตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค าขอเครดิตภาษีภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และเม่ือพ้นระยะเวลานี้แล้วให้หมดสิทธิในการยื่นค าขอเครดิตภาษี
อีกต่อไป 

ค าขอเครดิตตามวรรคสองให้ยื่นตามแบบที่อธิบดีก าหนดโดยให้ยื่น ณ ที่ว่าการอ าเภอท้องที่หรือ
ส านักงานภาษีสรรพากรเขตพ้ืนที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ และในกรณีท่ีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถาน
ประกอบการหลายแห่ง ให้ยื่นค าขอเครดิตเป็นรายสถานประกอบการ  ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ประกอบการจดทะเบียน
ดังกล่าวไดร้ับอนุมัติจากอธิบดีให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษีรวมกัน ก็ให้ยื่นค าขอเครดิตรวมกัน ณ 
ที่ว่าการอ าเภอท้องที่หรือส านักงานภาษีสรรพากรเขตพ้ืนที่ที่สถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ 

เครดิตตามมาตรานี้ให้เฉลี่ยออกเป็นหกสว่นเท่า ๆ กัน และให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนน าเครดิต
ภาษีท่ีเฉลี่ยได้ไปหักในการช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมในแต่ละเดือนภาษีของสถานประกอบการของตน โดยให้เริ่มตั้งแต่
เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นไป และในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้
เครดิตภาษีดังกล่าวเป็นเครดิตในการช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมของสถานประกอบการที่ครอบครองสินค้าทุนตามความ
เป็นจริง 

เครดิตตามมาตรานี้ไม่ต้องน ามารวมค านวณเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๓๙ หรือรายได้ตาม
มาตรา ๖๕ แห่งประมวลรัษฎากร 

ค าว่ามูลค่าต้นทุนสินค้า ได้แก่ ราคาของสินค้าโดยไม่รวมดอกเบี้ย ค่าติดตั้ง หรือค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืน 

ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติและในการวินิจฉัยตามมาตรานี้ ให้อธิบดีมีอ านาจวินิจฉัยและค า
วินิจฉัยของอธิบดีให้ถือเป็นที่สุด 

  
มาตรา ๑๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๐ เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้กับผู้ประกอบการจด

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ขายส่งหรือขายปลีกสินค้าซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวมิได้เป็นผู้ผลิต และมิใช่
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมซึ่งต้องเสียภาษีตามมาตรา ๘๒/๑๖ ซึ่งยังมีสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าคง
เหลืออยู่ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ถ้าผู้ประกอบการจดทะเบียนพิสูจน์ได้ว่าสินค้าคงเหลือนั้นเป็นไปตาม
เงื่อนไขทุกข้อโดยครบถ้วนดังต่อไปนี้ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวได้รับเครดิตในการช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ในกรณีที่ได้ซื้อจากผู้ผลิตให้ค านวณจากราคาทุนของสินค้าคงเหลือท่ีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ซื้อจากผู้ผลิตนั้น 
ในกรณีที่ได้น าเข้าให้ค านวณจากราคา ซี.ไอ.เอฟ. บวกอากรขาเข้า บวกก าไรมาตรฐานของสินค้านั้น  ทั้งนี้ ในอัตรา
เท่ากับอัตราภาษีการค้ารวมกับอัตราภาษีการค้าที่กรุงเทพมหานครหรือราชการส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บเพ่ิมตาม
กฎหมาย แต่จ านวนเครดิตในการช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมดังกล่าวให้ได้รับอย่างสูงไม่เกินร้อยละ ๙.๙ ของราคาทุนของ
สินค้า หรือราคา ซี.ไอ.เอฟ. บวกอากรขาเข้าบวกก าไรมาตรฐานของสินค้า แล้วแต่กรณี 

(๑) เป็นสินค้าคงเหลือที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีไว้เพ่ือขาย และได้ซื้อจากผู้ผลิตหรือได้น าเข้า
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือในระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน 



พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยได้มีการส่งมอบสินค้าหรือน าเข้าในระหว่างเวลาดังกล่าว และ
มีหนังสือรับรองการขายที่ผู้ขายซึ่งเป็นผู้ผลิตออกให้ตามมาตรา ๑๙ หรือใบเสร็จรับเงินที่กรมศุลกากรออกให้ 

(๒) เป็นสินค้าคงเหลือที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีกรรมสิทธิ์อยู่ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แต่ไม่รวมถึงสินค้าที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ให้เช่าซื้อ หรือได้ขายผ่อนช าระไปแล้วโดยกรรมสิทธิ์ในสินค้ายัง
ไม่ได้โอนไปยังผู้ซื้อ 

(๓) เป็นสินค้าคงเหลือที่ผู้ผลิตมีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้าตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่ง
ประมวลรัษฎากรก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และไม่ได้รับการยกเว้นภาษีการค้าตามกฎหมายใด ๆ 
และ 

(๔) เป็นสินค้าคงเหลือที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่ง
ประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และเป็นสินค้าที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิน าภาษีซื้อที่
ต้องช าระมาหักในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ 

การค านวณราคาทุนของสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้ถือตามหลักบัญชี
เข้าก่อนออกก่อน 

ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประสงค์จะได้รับเครดิตตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค าขอเครดิตภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และเม่ือพ้นระยะเวลานี้แล้วให้หมดสิทธิในการยื่นค าขอเครดิตอีก
ต่อไป 

ค าขอเครดิตตามวรรคสาม ให้ยื่นตามแบบที่อธิบดีก าหนด โดยให้ยื่น ณ ที่ว่าการอ าเภอท้องที่หรือ
ส านักงานภาษีสรรพากรเขตพ้ืนที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ และในกรณีท่ีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถาน
ประกอบการหลายแห่งให้ยื่นค าขอเครดิตเป็นรายสถานประกอบการ  ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ประกอบการจดทะเบียน
ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษีรวมกัน ก็ให้ยื่นค าขอเครดิตรวมกัน ณ 
ที่ว่าการอ าเภอท้องที่หรือส านักงานภาษีสรรพากรเขตพ้ืนที่ที่สถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ 

เครดิตตามมาตรานี้ ให้เฉลี่ยออกเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน และให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนน า
เครดิตที่เฉลี่ยได้ไปหักในการช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมในเดือนภาษีมกราคม และเดือนภาษีกุมภาพันธ์ของปี พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และในกรณีท่ีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้เครดิตดังกล่าวเป็นเครดิตในการช าระ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมของสถานประกอบการที่เก็บรักษาสินค้าคงเหลือดังกล่าวตามความเป็นจริง เว้นแต่ในกรณีผู้น าเข้ามี
ข้อโต้แย้งตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือเป็นคดีในศาล ให้น าเครดิตไปหักในการช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมในเดือน
ถัดจากเดือนที่ได้รับแจ้งค าวนิิจฉัยข้อโต้แย้งเป็นหนังสือหรือนับแต่เดือนที่มีค าพิพากษาถึงท่ีสุด แล้วแต่กรณี 

ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับเครดิตตามมาตรานี้จัดท ารายงานสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามแบบที่อธิบดีก าหนด และในกรณีท่ีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลาย
แห่งให้จัดท ารายงานเป็นรายสถานประกอบการ และเพ่ือประโยชน์ในการเก็บรักษาเอกสารให้ถือว่ารายงานสินค้า
คงเหลือตามมาตรานี้เป็นรายงานตามมาตรา ๘๗ (๓) แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

เครดิตตามมาตรานี้ ไม่ต้องน ามารวมค านวณเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๓๙ หรือรายได้
ตามมาตรา ๖๕ แห่งประมวลรัษฎากร 

ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติและในการวินิจฉัยตามมาตรานี้ ให้อธิบดีมีอ านาจวินิจฉัยและค า
วินิจฉัยของอธิบดีให้ถือเป็นที่สุด 



  
มาตรา ๑๙  ให้ผู้ผลิตซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าท่ีมีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้าตามหมวด ๔ ใน

ลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งขายสินค้าที่ตนผลิตให้แก่
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๑๘ ในระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยได้มีการส่งมอบสินค้านั้นในระหว่างเวลาดังกล่าว ต้องจัดท าและส่งมอบหนังสือรับรอง
ตามวรรคสอง เพ่ือเป็นหลักฐานการขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อดังกล่าวในวันที่ส่งมอบสินค้า 

หนังสือรับรองการขายสินค้า ให้มีรายการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ ที่อยู่ และเลขทะเบียนการค้าของผู้ผลิตที่ออกหนังสือรับรอง 

(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้า 

(๓) เลขทีข่องหนังสือรับรอง 

(๔) ชื่อ ชนิด ปริมาณของสินค้า และราคาสินค้าเป็นเงินตราไทย 

(๕) อัตราภาษีการค้าที่ผู้ผลิตมีหน้าที่ต้องเสีย 

(๖) วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรอง 

ในกรณีที่ผู้ผลิตมีสถานการค้าหลายแห่ง ให้ออกหนังสือรับรองเป็นรายสถานการค้า 

ผู้ผลิตที่ออกหนังสือรับรองจะต้องจัดท าส าเนาหนังสือรับรองดังกล่าวและเก็บรักษาส าเนานั้นไว้ 
ณ สถานการค้าที่ออกเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง 

ผู้ผลิตซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าผู้ใดไม่ออกหนังสือรับรองตามที่ผู้ซื้อร้องขอหรือออกหนังสือรับรอง
แล้วไม่ส่งมอบให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าตามวรรคหนึ่ง หรือไม่จัดท าส าเนาหนังสือรับรองตาม
วรรคสี่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ผลิตซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าที่ออกหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งผู้ใดจงใจไม่เก็บรักษาส าเนา
หนงัสือรับรองตามวรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

  
มาตรา ๒๐  เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ขาย

ส่งหรือขายปลีกสินค้าบางประเภทซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวมิได้เป็นผู้ผลิต และมิใช่ผู้ประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมซึ่งต้องเสียภาษีตามมาตรา ๘๒/๑๖ ซึ่งยังมีสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าคงเหลืออยู่ในวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ถ้าผู้ประกอบการจดทะเบียนพิสูจน์ได้ว่าสินค้าคงเหลือนั้นเป็นไปตามประเภทและเงื่อนไขทุก
ข้อโดยครบถ้วนดังต่อไปนี้ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามหมวด ๔ ใน
ลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้เมื่อขายสินค้าคงเหลือดังกล่าว 

(๑) เป็นสินค้าประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ เรือก าปั่น หรือเรือที่มีระวางตั้งแต่
หกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป 

(๒) สินค้าตาม (๑) ต้องเป็นสินค้าที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีไว้เพื่อขายโดยได้ซื้อสินค้าดังกล่าว
จากผู้ผลิตหรือจากผู้น าเข้าและได้มีการส่งมอบก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเป็นสินค้าที่ผู้ประกอบการ
จดทะเบียนได้น าเข้าก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 



(๓) เป็นสินค้าที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีกรรมสิทธิ์อยู่ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ไม่
รวมถึงสินค้าที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ให้เช่าซื้อหรือได้ขายผ่อนช าระไปแล้วโดยกรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่ได้โอน
ไปยังผู้ซื้อ 

(๔) เป็นสินค้าที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวล
รัษฎากรซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และ 

(๕) เป็นสินค้าที่ยังมิได้มีการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะนั้น ๆ 

ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประสงค์จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค าขอ
ยกเว้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และเม่ือพ้นระยะเวลานี้แล้วให้หมดสิทธิในการยื่นค า
ขอยกเว้นอีกต่อไป 

ค าขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามวรรคสอง ให้ยื่นตามแบบที่อธิบดีก าหนด โดยให้ยื่น ณ ที่ว่าการ
อ าเภอท้องที่หรือส านักงานภาษีสรรพากรเขตพ้ืนที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ และในกรณีท่ีผู้ประกอบการจด
ทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแห่งให้ยื่นค าขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นรายสถานประกอบการ  ทั้งนี้ เว้นแต่
ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษีรวมกันก็ให้ยื่น
ค าขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมกัน ณ ที่ว่าการอ าเภอท้องที่หรือส านักงานภาษีสรรพากรเขตพ้ืนที่ที่สถาน
ประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ 

ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติและในการวินิจฉัยตามมาตรานี้ ให้อธิบดีมีอ านาจวินิจฉัย และค า
วินิจฉัยของอธิบดีให้ถือเป็นที่สุด 

  
มาตรา ๒๑  บทบัญญัติหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากรก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปส าหรับ 

(๑) กรณีตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖  ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไข
บทบัญญัติแห่งมาตรานั้น ๆ 

(๒) การจัดเก็บภาษีการค้าท่ีค้างอยู่หรือที่ถึงก าหนดช าระก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) กรณีท่ีผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนได้น าเข้าเครื่องจักรโดย
ได้มีการออกใบขนสินค้าขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และหากต่อมา
ปรากฏว่าสิทธิและประโยชน์เกี่ยวกับภาษีอากรถูกระงับไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ในกรณีนี้ผู้ได้รับการส่งเสริมจะต้อง
เสียภาษีการค้าตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ โดย
ถือสภาพของสินค้าและอัตราภาษีการค้าที่เป็นอยู่ในวันน าเข้าเป็นเกณฑ์ในการค านวณภาษีการค้าต่อไป 

(๔) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีการค้าส าหรับการน าเข้า
เครื่องจักรก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ว่าจะได้มีการน าเข้าเครื่องจักรดังกล่าวก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๓๕ หรือไม่ และหากต่อมาปรากฏว่าสิทธิและประโยชน์เกี่ยวกับภาษีอากรถูกระงับไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ใน
กรณีนี้ผู้ได้รับการส่งเสริมจะต้องเสียภาษีการค้าตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากรก่อนการแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ โดยถือสภาพของสินค้าและอัตราภาษีการค้าที่เป็นอยู่ในวันน าเข้าเป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณภาษีการค้าต่อไป 



  
มาตรา ๒๒  เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมซึ่ง

ประกอบกิจการให้บริการตามสัญญาที่มีข้อก าหนดให้ช าระค่าตอบแทนตามส่วนของบริการที่ท า โดยได้ท าสัญญา
ไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับถ้ากรณีเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิขอ
ยกเว้นการเรียกเก็บภาษีขายจากผู้ว่าจ้างตามมาตรา ๘๒/๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ และขอเสียภาษีการค้าตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากรก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ต่อไป 

(๑) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องมิใช่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้ประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่มิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมซึ่งต้องเสียภาษีตามมาตรา ๘๒/๑๖ และ 

(๒) ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นได้ส่งมอบงานบางส่วนให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และได้มีการ
ช าระค่าตอบแทนตามส่วนของงานที่ได้ส่งมอบตามข้อผูกพันที่ก าหนดในสัญญาแล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ โดยค่าตอบแทนและงานที่ได้ส่งมอบต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละยี่สิบห้าของค่าตอบแทนและงานตามสัญญา 

ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประสงค์จะได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค าขอภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อพ้นระยะเวลานี้แล้วให้หมดสิทธิในการยื่นค าขออีกต่อไป 

ค าขอรับสิทธิตามวรรคหนึ่งให้ยื่นตามแบบที่อธิบดีก าหนด โดยให้ยื่น ณ ที่ว่าการอ าเภอท้องที่หรือ
ส านักงานภาษีสรรพากรเขตพ้ืนที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่และในกรณีท่ีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถาน
ประกอบการหลายแห่ง ให้ยื่นค าขอรับสิทธิเป็นรายสถานประกอบการ  ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ประกอบการจดทะเบียน
ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษีรวมกัน ก็ให้ยื่นค าขอรวมกัน ณ ที่ว่าการ
อ าเภอท้องที่หรือส านักงานภาษีสรรพากรเขตพ้ืนที่ที่สถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ พร้อมทั้งส่งมอบ
ส าเนาสัญญาและหลักฐานอ่ืนตามท่ีอธิบดีก าหนด 

ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิได้รับยกเว้นการเรียกเก็บภาษีขายตามมาตรานี้ เสียภาษี
การค้าตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ต่อไปเฉพาะ
ส าหรับการให้บริการตามสัญญาดังกล่าวจนกว่าการให้บริการนั้นจะแล้วเสร็จ แต่ต้องไม่ช้ากว่าวันที่สิทธิได้รับ
ยกเว้นการเรียกเก็บภาษีขายสิ้นสุดลง 

สิทธิได้รับยกเว้นการเรียกเก็บภาษีขายตามมาตรานี้ให้สิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เว้นแต่ในกรณีที่เป็นสัญญารับเหมาก่อสร้างให้สิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติและการวินิจฉัยตามมาตรานี้ให้อธิบดีมีอ านาจวินิจฉัย และค า
วินิจฉัยของอธิบดีให้ถือเป็นที่สุด 

  
มาตรา ๒๓  ในกรณีสินค้าตามประเภทที่ 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 แห่งพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้น าออกจากโรงอุตสาหกรรมก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๓๕ และยังมิได้เสียภาษีการค้าประเภทการขายของตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากรก่อนการ
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้านั้นตามมาตรา 



๗๗ แห่งประมวลรัษฎากร ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และยังคงมีกรรมสิทธิ์ในสินค้านั้นอยู่ใน
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้าโดยให้ภาษีการค้ามีจ านวนเท่ากับภาษีสรรพสามิตตาม
มูลค่าตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เพ่ือประโยชน์ในการเสียภาษีตามมาตรานี้ ให้ถือว่าความรับผิดในการเสียภาษีการค้าตามวรรค
หนึ่งเกิดขึ้นในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เว้นแต่สินค้าท่ีเป็นรถยนต์และสินค้าอ่ืนที่เป็นประเภทที่อธิบดีก าหนด 
ก็ให้ความรับผิดเกิดข้ึนตามมาตรา ๗๘ แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ต้องเสียภาษีตามวรรคหนึ่งยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีตามแบบ
ที่อธิบดีก าหนดพร้อมทั้งช าระภาษีภายในก าหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ความรับผิดเกิดข้ึน และให้น าบทบัญญัติตาม
หมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๒๔  บทบัญญัติแห่งหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากรก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปแก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เฉพาะการขายสินค้าท่ีมี
การขายเสร็จเด็ดขาดหรือการให้บริการที่สิ้นสุดลงก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ว่าผู้ประกอบการจด
ทะเบียนจะได้รับช าระค่าตอบแทนจากการขายสินค้าหรือการให้บริการนั้นในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๓๕ และให้ความรับผิดของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ไม่เป็นผู้ผลิต 
เป็นไปตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๒๕  การคืนภาษีการค้าตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ก่อนการแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระท าได้ดังต่อไปนี้ 
(๑) การคืนภาษีการค้าให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับคืนภาษีการค้าตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวล

รัษฎากร ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้กระท าได้ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีก าหนด แต่ผู้
ที่ประสงค์จะได้รับคืนภาษีการค้าต้องยื่นค าร้องขอคืนต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๓๗ 

(๒) ในกรณีที่ผู้ประกอบการค้าประเภทการขายของซึ่งได้ขายสินค้าก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๓๕ และได้ช าระภาษีการค้าตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ไว้แล้ว หากมีหนี้สูญจากการขายสินค้าดังกล่าวในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และหนี้
สูญนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗๙ จัตวา (๔) แห่งประมวลรัษฎากรก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้ประกอบการนั้นมีสิทธิยื่นค าร้องขอคืนภาษีการค้าท่ีค านวณจากส่วนหนี้สูญได้ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาตาม (๑) 

(๓) ในกรณีที่ผู้ประกอบการค้าน าสินค้าเข้าในราชอาณาจักรก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และได้ช าระภาษีการค้าตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากรก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
นี้ไว้แล้ว ถ้าต่อมาได้มีการส่งสินค้านั้นหรือสินค้าที่ผลิตหรือผสมหรือประกอบด้วยสินค้านั้นออกนอกราชอาณาจักร
ในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้มีสิทธยิื่นค าร้องขอคืนภาษีการค้าท่ีเรียกเก็บจากสินค้านั้นตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราส่วนเช่นเดียวกับการคืนอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 



  
มาตรา ๒๖  ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมเฉพาะการขายสินค้าหรือการให้บริการตาม

ประเภท ลักษณะ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ มีสิทธิขอเสียภาษีการค้าตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร 
ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ต่อไป 

(๑) การขายสินค้าตามสัญญาจะขายหรือให้เช่าซื้อสินค้าตามมาตรา ๗๙ จัตวา (๓) วรรคสองและ
วรรคสามแห่งประมวลรัษฎากรก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ โดยได้มีการท าสัญญาและได้มีการผ่อน
ช าระตามสัญญานั้นแล้วก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ว่าการขายสินค้าดังกล่าวจะกระท าโดยผู้ประกอบการ
จดทะเบียนที่เป็นผู้ผลิตหรือไม่เป็นผู้ผลิต 

(๒) การให้เช่าเครื่องจักร เครื่องมือ หรือเครื่องกลที่มีมูลค่าต้นทุนไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท เพ่ือใช้
ในการผลิตหรือการให้บริการ โดยได้มีการท าสัญญาและได้มีการช าระค่าเช่านั้นบางส่วนแล้วก่อนวันที่ ๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประสงค์จะได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค าขอภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อพ้นระยะเวลานี้แล้วให้หมดสิทธิในการยื่นค าขออีกต่อไป 

ค าขอรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นตามแบบท่ีอธิบดีก าหนด โดยให้ยื่น ณ ที่ว่าการอ าเภอท้องที่
หรือส านักงานภาษีสรรพากรเขตพ้ืนที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ และในกรณีท่ีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถาน
ประกอบการหลายแห่งให้ยื่นค าขอรับสิทธิเป็นรายสถานประกอบการ  ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ประกอบการจดทะเบียน
ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษีรวมกัน ก็ให้ยื่นค าขอรวมกัน ณ ที่ว่าการ
อ าเภอท้องที่หรือส านักงานภาษีสรรพากรเขตพ้ืนที่ที่สถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่ตั้งอยู่พร้อมทั้ง
หลักฐานตามที่อธิบดีก าหนด 

ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิตามวรรคหนึ่งและได้ยื่นค าขอตามวรรคสองเสียภาษีการค้า
ตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากรก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ต่อไป ในกรณีท่ี
ปรากฏในภายหลังว่าผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวไม่มีสิทธิตามมาตรานี้ ให้อธิบดีแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ
พร้อมทั้งเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมพร้อมเบี้ยปรับ เงินเพ่ิม และให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ตามประมวล
รัษฎากรมาใช้บังคับ 

ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรานี้ ให้อธิบดีมีอ านาจวินิจฉัย และค าวินิจฉัยของอธิบดีให้
ถือเป็นที่สุด 

บทบัญญัติแห่งหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
นี้ ไม่ใช้บังคับแก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติให้เสียภาษีการค้าต่อไปตามมาตรานี้ 

  
มาตรา ๒๗  บทบัญญัติแห่งหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้ ไม่ใช้บังคับแก่การขายสินค้าและการน าเข้าสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การขายสินค้าโดยผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมซึ่งเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต และเป็นสินค้าท่ีผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวได้เสียภาษีสรรพสามิตโดย
ใช้แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ก่อน



การแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ ครบถ้วนแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ ใช้บังคับ ไม่ว่าจะได้น าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์
บนก่อนหรือหลังวันที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ ใช้บังคับหรือไม่ก็ตาม 

(๒) การขายสินค้าประเภทที่ได้รับการขยายเวลาการช าระภาษีตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง หรือ
มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมซึ่งเป็น
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตและผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวได้น า
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ก่อนวันที่ 
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) การขายสินค้าที่เป็นน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามันตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
๒๕๒๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เป็นผู้ขายส่ง หรือขายปลีกเฉพาะน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามันที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตได้น าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๔) การน าเข้าสินค้าประเภทที่ระบุในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งความรับผิดของผู้
น าเข้าในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตได้เกิดขึ้นแล้วก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ว่าจะได้รับช าระภาษี
สรรพสามิตไว้ก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ก็ตาม 

(๕) การขายสินค้าน าเข้าตาม (๔) หลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผู้น าเข้าซึ่งเป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ถ้าได้มีการขายสินค้าตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๕) ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมซึ่งต้องเสียภาษีตามมาตรา 
๘๒/๑๖ มีสิทธิออกหลักฐานการขายสินค้านั้นให้แก่ผู้ซื้อที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนในวันที่ส่งมอบสินค้าได้
และหลักฐานการขายสินค้าดังกล่าวให้ถือเป็นใบก ากับภาษี และให้ผู้ซื้อใช้เป็นหลักฐานของภาษีซื้อในการค านวณ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ 

ภาษีซื้อตามวรรคสองให้มีจ านวนเท่ากับเจ็ดในหนึ่งร้อยเจ็ดส่วนของมูลค่าสินค้าตามที่ปรากฏใน
หลักฐานดังกล่าว 

หลักฐานการขายสินค้าตามวรรคสอง ให้มีรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ประกอบการและเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 

(๒) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้า 

(๓) เลขที่ของหลักฐาน 

(๔) ชื่อ ประเภท ชนิด ปริมาณสินค้า และราคาสินค้าเป็นเงินตราไทย 

(๕) วัน เดือน ปี ที่ออกหลักฐาน 

(๖) ข้อความแสดงว่าเป็นสินค้าตามวรรคหนึ่ง 

หลักฐานการขายสินค้าตามวรรคสอง ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการ
หลายแห่งให้ออกหลักฐานเป็นรายสถานประกอบการ และให้เก็บรักษาส าเนาหลักฐานนั้นไว้ ณ สถานประกอบการ



ที่ออกหลักฐานเป็นเวลาห้าปีนับตั้งแต่วันที่ออกหลักฐาน และให้น ามาตรา ๘๗/๓ แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ 

  
มาตรา ๒๘  บทบัญญัติแห่งหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้ ไม่ใช้บังคับแก่ผู้ประกอบการดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ประกอบการที่ซื้อสุราหรือได้รับใบอนุญาตท าสุราที่มีสัญญาผูกพันกับกรมสรรพสามิตหรือ

กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่จะต้องช าระเงินแก่รัฐบาลเป็นการเหมาจ่าย และ
อยู่ในบังคับมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(๒) ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการขายปลีกหรือขายส่งซึ่งสุราที่ซื้อหรือได้มาจากผู้ประกอบการ
ตาม (๑) ทุกทอด แต่ไม่รวมถึงผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ประกอบกิจการภัตตาคาร 

กิจการภัตตาคาร ได้แก่ กิจการขายอาหารหรือเครื่องดื่มไม่ว่าชนิดใด ๆ รวมทั้งกิจการรับจ้างปรุง
อาหารหรือเครื่องดื่ม  ทั้งนี้ ไม่ว่าในหรือจากสถานที่ซ่ึงจัดไว้ให้ประชาชนเข้าไปบริโภคได้ 

  
มาตรา ๒๙  บทบัญญัติแห่งหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้ ไม่ใช้บังคับแก่การขายและการน าเข้าสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) สุราที่อยู่ในบังคับมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(๒) สุราที่ท าในราชอาณาจักรโดยได้เสียภาษีสุราครบถ้วนแล้วและได้น าออกจากโรงงานสุราก่อน
พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ ใช้บังคับ 

(๓) สุราที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรท่ีได้เสียภาษีสุราโดยปิดแสตมป์สุราแล้ว และได้น าออกจาก
ด่านศุลกากรก่อนวันที่พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ ใช้บังคับ 

ถ้าได้มีการขายสุราตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมมีสิทธิออกหลักฐานการขายสุรานั้นให้แก่ผู้ซื้อที่เป็นผู้ประกอบการจด
ทะเบียนในวันที่ส่งมอบสุราได้ และให้น ามาตรา ๒๗ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้ามาใช้บังคับ 

  
มาตรา ๓๐  บทบัญญัติแห่งหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้ ไม่ใช้บังคับแก่การขายและการน าเข้ายาเส้นหรือยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยาเส้นหรือยาสูบที่อยู่ในบังคับมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(๒) ยาเส้นหรือยาสูบที่ท าในราชอาณาจักรโดยบรรจุซองและปิดแสตมป์ครบถ้วนแล้วและได้น า
ออกจากโรงอุตสาหกรรมยาสูบก่อนวันที่พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ ใช้บังคับ 

(๓) ยาสูบตามมาตรา ๗๙/๕ แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ เฉพาะ
ยาสูบที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบได้บรรจุซองและปิดแสตมป์ยาสูบครบถ้วนแล้วและ
ได้น าออกจากโรงอุตสาหกรรมยาสูบก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๔) ยาเส้นหรือยาสูบที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรที่ได้ปิดแสตมป์ยาสูบและได้น าออกจากด่าน
ศุลกากรก่อนวันที่พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ ใช้บังคับ 



ถ้าได้มีการขายยาเส้นหรือยาสูบตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๓๕ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมมีสิทธิออกหลักฐานการขายยาเส้นหรือยาสูบนั้นให้แก่ผู้ซื้อที่
เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนในวันที่ส่งมอบยาเส้นหรือยาสูบได้ และให้น ามาตรา ๒๗ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ 
และวรรคห้า มาใช้บังคับ 

  
มาตรา ๓๑  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงประมวล
รัษฎากรให้เหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ์ในปัจจุบันโดยน าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะมาใช้แทนภาษี
การค้า และปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วยบทเบ็ดเสร็จทั่วไป ภาษีเงินได้นิติบุคคลและอากรแสตมป์ของประมวล
รัษฎากรให้สอดคล้องกับภาษีมูลค่าเพ่ิม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๓๔[๕๖๘] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา ๓ และมาตรา ๔ ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๘  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้

ให้ยังคงใช้ต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่ หรือที่พึงช าระก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๙  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประมวลรัษฎากรให้
เหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ์ในปัจจุบันเพื่อความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล  จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔[๕๖๙] 

  
มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป เว้นแต่ 
(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 แห่งพระราชก าหนดนี้ ว่าด้วยภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินประจ า พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๓๖ 
เป็นต้นไป 

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftn568
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftn569


(๒) บทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๗ เฉพาะ
บัญชีอัตราภาษีเงินได้ส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตาม (๒) (ข) (ค) และ (ง) แห่งพระราชก าหนดนี้ วา่
ด้วยภาษีเงินได้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นไป 

(๓) บทบัญญัติมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๗ เฉพาะบัญชีอัตราภาษีเงินได้
ส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตาม (๒) (ก) และ (จ) แห่งพระราชก าหนดนี้ ว่าด้วยภาษีเงินได้บริษัทและ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มใน
หรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๒๘  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ ของมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม

ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

“สินค้าใดที่ถูกก าหนดให้เป็นสินค้าตามประเภทที่กล่าวในวรรคหนึ่งและได้มีการน าเข้าใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ผู้น าเข้ามีหน้าที่ต้องเสียภาษี
การค้าตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากรก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ต่อไป” 

  
มาตรา ๒๙  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิก หรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนด

นี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงช าระก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้
บังคับ 

  
มาตรา ๓๐  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงประมวลรัษฎากร
ให้เหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน
และเป็นกรณีฉุกเฉิน มีความจ าเป็นรีบด่วนในอันจะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราช
ก าหนดนี้ 
  
ประกาศส านักนายกรฐัมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๕[๕๗๐] 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๔๐[๕๗๑] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันนี้ประมวลรัษฎากรได้บัญญัติ
ให้ผู้มีเงินได้จากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของก าไรซึ่งได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftn570
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftn571


กฎหมายไทยได้รับเครดิตในการค านวณภาษีสามในเจ็ดส่วนของเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของก าไรที่ได้รับทุก
กรณี ในขณะที่การประกอบกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยต้องเสียภาษีเงิน
ได้จากก าไรสุทธิในกิจการต่าง ๆ ในอัตราที่แตกต่างกัน สมควรแก้ไขให้ผู้มีเงินได้จากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของ
ก าไรที่ได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวได้รับเครดิตในการค านวณภาษีให้สอดคล้องกับการเสีย
ภาษีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีอยู่หลายอัตราเพ่ือความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี และสมควร
ก าหนดความรับผิดของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้จ่ายเงินได้ซึ่งแสดงข้อความในหนังสือรับรองการหักภาษี 
ณ ที่จ่ายไม่ถูกต้อง เพ่ือให้การเครดิตภาษีเป็นไปโดยรอบคอบและถูกต้อง  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๐[๕๗๒] 

  
มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา ๓ ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเงิน ส่งผลท าให้
ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์จ าเป็นต้องกันเงินส ารองไว้เป็นค่าเผื่อ
หนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญสูงขึ้นกว่าเดิม แต่บทบัญญัติของประมวลรัษฎากรที่ให้น าเงินส ารองดังกล่าวมาถือเป็น
รายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิได้มีข้อจ ากัดก่อให้เกิดภาระภาษีแก่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัท
หลักทรัพย์ และบริษัทเดรดิตฟองซิเอร์ เกินสมควร  ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดภาระภาษีให้แก่สถาบันการเงินซึ่งจะท า
ให้ฐานะทางการเงินของสถาบันการเงินดีขึ้น สมควรก าหนดให้เงินส ารองดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายในการค านวณ
ก าไรสุทธิได้เต็มจ านวน และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษา
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 
  
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. 
๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๐[๕๗๓] 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๔๑[๕๗๔] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้การบริการ
ขนส่งระหว่างประเทศ โดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเลที่กระท าโดยผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายของต่างประเทศ ใช้อัตราภาษีร้อยละ ๐ ในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมเพียงอัตราเดียว 
เพ่ือให้เกิดความเป็นกลางและเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบกิจการดังกล่าวที่เข้ามาประกอบกิจการในราชอาณาจักรและ
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เพ่ือลดปัญหาความยุ่งยากท่ีเกิดจากการที่ต้องมีการติดตามวิธีการปฏิบัติทางภาษีของประเทศคู่ค้าอ่ืน ๆ  ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเลที่ตัวแทนผู้ประกอบการขนส่งมักจะรับเป็นตัวแทนให้กับ
หลายบริษัท หากมีแนวปฏิบัติในแนวทางเดียวกันแล้วจะลดภาระแก่ตัวแทนเหล่านั้นได้ ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาค ประกอบกับสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้การรับประกันวินาศภัยตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยซึ่งเดิมเป็นการประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นการ
ประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมแทนเพ่ือให้มีการประกอบกิจการในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น 
ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการจัดเก็บภาษีในระยะยาว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๔๑[๕๗๕] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวัน
นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๖  บทบัญญัติตามหมวด ๕ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากรก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปส าหรับการจัดเก็บภาษีที่ค้างอยู่หรือที่ถึงก าหนดช าระก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงระบบ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ จึงสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคืน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมให้ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรที่ซ้ือสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียน และโดยที่ใน
ปัจจุบันการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหาก าไรไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันก าหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี และช าระภาษี
ธุรกิจเฉพาะกรณีดังกล่าวในเดือนถัดไป ซึ่งปรากฏว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษีไม่ช าระภาษีเป็นจ านวนมาก ท าให้รัฐขาด
รายได้ส่วนนี้ไป  ดังนั้น สมควรปรับปรุงประมวลรัษฎากร เพ่ือให้การบริหารจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับกรณีนี้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีและป้องกันการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี 
ส่งผลท าให้รัฐมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๔๔[๕๗๖] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากรเพ่ือก าหนดให้มีการจัดตั้งเขตปลอดอากรข้ึนเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการส่งออก โดยผู้ประกอบการใน
เขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในท านองเดียวกันกับเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แต่โดยที่บทบัญญัติของประมวลรัษฎากรได้ก าหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ส าหรับเขตอุตสาหกรรมส่งออกเท่านั้น สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ครอบคลุมถึงเขตปลอดอากร และเขตที่มีกฎหมายก าหนดให้ยกเว้นอากรขาเข้าตามที่จะได้มีการจัดตั้งขึ้นต่อไป
ด้วย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๔๘[๕๗๗] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้ผู้อุปการะเลี้ยงดูบุพการีซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับการ
หักลดหย่อนภาษีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในประมวลรัษฎากร  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาผู้ให้ก าเนิดบุตร สมควรก าหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
ของตนหรือบิดามารดาของสามีหรือภริยาของตนสามารถน าค่าอุปการะเลี้ยงดูดังกล่าวมาหักลดหย่อนในการ
ค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๗) พ.ศ. ๒๕๕๒[๕๗๘] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
คนพิการหรือทุพพลภาพ สมควรก าหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา สามีหรือภริยา บุตรชอบด้วย
กฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ บิดามารดาหรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ 
หรือบุคคลอ่ืนที่ผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยบุคคล
ดังกล่าวต้องเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ สามารถน าค่าอุปการะเลี้ยงดูบุคคลดังกล่าวมาหักลดหย่อนในการ
ค านวณภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา อันเป็นการสนับสนุนการอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือทุพพลภาพ  จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๗/๒๕๕๕ เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) ว่า ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) 
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ประกอบมาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ ประกอบ
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ หรือไม่ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕[๕๗๙] 

  
พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๕[๕๘๐] 

  
มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น

ไป เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา ๓ และมาตรา ๖ ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินประจ าปีภาษี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่
จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๗  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดนี้ให้

ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงช าระก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้
บังคับ 

  
มาตรา ๘  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยที ่๑๗/๒๕๕๕ 
ว่า มาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นอันใช้บังคับมิได้ตามมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ซึ่งท าให้มีความจ าเป็นต้องก าหนดหลักเกณฑ์ในการเสียภาษีเงินได้และการยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมิน
ของผู้มีเงินได้ที่เป็นสามีและภริยาขึ้นใหม่บางประการ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรในเรื่อง
ดังกล่าว เพ่ือใช้บังคับส าหรับการยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินประจ าปีภาษี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  ทั้งนี้ 
ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินประจ าปีภาษี พ.ศ. ๒๕๕๕ ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งต้องเริ่มต้นยื่น
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับการจัดเก็บภาษีเงินได้และการบริหารจัดเก็บภาษีเงินได้ตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นเครื่องมือทางการคลังที่ส าคัญในอันที่จะท าให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษีอากรซึ่งเป็น
รายได้ที่ส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความ
จ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชก าหนดนี้ 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๘) พ.ศ. ๒๕๕๗[๕๘๑] 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖๓ แห่งประมวลรัษฎากร ก าหนดให้
การขอคืนภาษีเงินได้ที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย และน าส่งแล้วเป็นจ านวนเงินเกินกว่าที่ควรต้องเสีย ให้ยื่นค าร้องขอคืน
ได้ภายในสามปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งปีซึ่งถูกหักภาษีเกินไป ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ ตรี 
แห่งประมวลรัษฎากร อันเป็นบทบัญญัติในลักษณะท านองเดียวกันท าให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย 
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สมควรปรับปรุงระยะเวลาการยื่นค าร้องขอคืนภาษีเงินได้ที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗[๕๘๒] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ของปีภาษีถัดจากปีที่ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๕  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้

ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงช าระก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงิน
ได้จากห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘[๕๘๓] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๘  การเสียภาษีเงินได้ในส่วนของเงินได้พึงประเมินที่ไม่ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๔๒ (๒๖) 

(๒๗) และ (๒๘) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้คิดเฉพาะเงินได้ที่ได้รับมา
ภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๙  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการตรากฎหมายเพ่ือจัดเก็บภาษีจากการ
รับมรดก แต่ประมวลรัษฎากรยังมีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส าหรับเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดย
หน้าที่ธรรมจรรยาหรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี และเงินได้จาก
การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่
รวมถึงบุตรบุญธรรม เป็นการไม่สอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีการรับมรดก สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในการจัดเก็บ
ภาษีส าหรับการให้ในกรณีดังกล่าวให้สอดคล้องกัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๙[๕๘๔] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทลงโทษทางอาญาตามประมวลรัษฎากรยัง
ไม่ครอบคลุมถึงกรณีท่ีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ยื่นบัญชีที่มีการรับรองพร้อมกับยื่นแบบแสดงรายการเสีย
ภาษีหรือกระท าการใด ๆ โดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอ่ืนใดท านองเดียวกันเพ่ือขอคืนภาษี
อากร อีกทั้งอัตราโทษส าหรับความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีอากรยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดอาญาดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๙[๕๘๕] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา ๔  บทบัญญัติมาตรา ๓ ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่ง

รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๕  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้

ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่ หรือที่พึงช าระก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

  
มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เสียภาษีจากก าไรสุทธิ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ. ๒๕๕๙[๕๘๖] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๒ (๒๖) แห่งประมวลรัษฎากรได้
ก าหนดให้เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน ให้แก่บุตรชอบ
ด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม เฉพาะในส่วนที่ไม่เกินยี่สิบล้านบาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่
ต้องน ามารวมค านวณเพ่ือเสียภาษี แต่บทบัญญัตินี้ยังไม่ชัดเจนว่า เงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นในส่วนที่ไม่เกิน
ยี่สิบล้านบาทนั้น ให้ใช้บังคับแก่กรณีการโอนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายแต่ละคน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญตัิ
มาตรา ๔๒ (๒๖) แห่งประมวลรัษฎากร เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมการก าหนดเกี่ยวกับจ านวนบุตรส าหรับเงินได้พึงประเมิน
ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีในกรณีดังกล่าว ให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐[๕๘๗] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา ๑๓  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้

ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินประจ าปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๑๔  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงช าระส าหรับเงินได้พึงประเมินก่อนปี
ภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  
มาตรา ๑๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่หลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อน
การก าหนดเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้ การก าหนดเงินได้พึงประเมินที่ต้องยื่นรายการส าหรับบุคคล
ธรรมดาและอัตราภาษีเงินได้ส าหรับบุคคลธรรมดาที่ก าหนดในบัญชีอัตราภาษีเงินได้ ตามประมวลรัษฎากร ได้ใช้
บังคับมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป สมควร
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อน การก าหนดเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้ การ
ก าหนดเงินได้พึงประเมินที่ต้องยื่นรายการส าหรับบุคคลธรรมดา และอัตราภาษีเงินได้ส าหรับบุคคลธรรมดา
ดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล  พ.ศ. 
๒๕๖๐[๕๘๘] 
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มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับการ
กระท าความผิดของนิติบุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระท าหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระท าความผิดของ
นิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้
บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และตอ่มาศาลรัฐธรรมนูญได้มีค า
วินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวท านองเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ 
และพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๖  ดังนั้น เพ่ือแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๖๐[๕๘๙] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประเทศไทยในฐานะสมาชิกผู้ร่วม
ก่อตั้ง Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ 
(Terms of References) ที่ก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อแนะน า
ของ Financial Action Task Force (FATF) ในการก าหนดให้อาชญากรรมเกี่ยวกับภาษีอากรที่มีลักษณะร้ายแรงเป็น
ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเพ่ือให้เป็นไปตามเหตุผลดังกล่าว 
อีกท้ังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปราบปรามการหลีกเลี่ยงและการฉ้อโกงภาษีอากร สมควรก าหนดให้การกระท า
ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีอากรและการฉ้อโกงภาษีอากรที่มีลักษณะเป็น
อาชญากรรมร้ายแรงเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑[๕๙๐] 

  
มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการถือหรือครอบครองโทเคน
ดิจิทัล หรือการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลซึ่งเงินได้จากกรณีดังกล่าวเป็นเงินได้พึง
ประเมินที่ต้องน ามารวมค านวณเพ่ือเสียภาษี แต่โดยที่ยังไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพ่ือการจัดเก็บภาษีเงินได้
จากคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลเป็นการเฉพาะเป็นเหตุให้รัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน  ดังนั้น 
เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในกรณีดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และโดยที่เป็นกฎหมายเกี่ยว
ด้วยภาษีอากรซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพ่ือรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน   จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชก าหนดนี ้
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖) พ.ศ. ๒๕๖๑[๕๙๑] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา ๔  บทบัญญัติมาตรา ๓ ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินประจ าปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่

จะต้องยื่นรายการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๕  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัตินี้

ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงช าระส าหรับเงินได้พึงประเมินก่อนปี
ภาษี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  
มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยมีอัตราการเกิดของประชากร
ลดลง ท าให้มีประชากรวัยแรงงานลดลงและอัตราส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากข้ึน  ดังนั้น เพ่ือเป็นการจูงใจให้ผู้มีเงิน
ได้มีบุตรมากกว่าหนึ่งคน อันจะส่งผลให้โครงสร้างประชากรของประเทศมีความเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ
ต่อไปในอนาคต สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การหักลดหย่อนส าหรับบุตร  จงึจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๗) พ.ศ. ๒๕๖๑[๕๙๒] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 
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มาตรา ๕  บทบัญญัติมาตรา ๓ และมาตรา ๔ ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ขนาดใหญ่หลายแห่งที่มีความสัมพันธ์กันในด้านทุน การจัดการ หรือการควบคุม มีข้อก าหนดทางด้านการพาณิชย์
หรือการเงินในการท าธุรกรรมระหว่างกันแตกต่างจากท่ีควรก าหนดหากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวได้
ด าเนินการโดยอิสระ ท าให้สามารถถ่ายโอนก าไรระหว่างกันเพ่ือหลีกเลี่ยงภาษีที่พึงต้องเสียและมีแนวโน้มที่จะใช้
วิธีการดังกล่าวเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้และสถานะทางการคลังของ
รัฐ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว สมควรก าหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับกรณี
ดังกล่าว ให้สอดคล้องกับหลักการและแนวปฏิบัติที่เป็นสากล  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๙) พ.ศ. ๒๕๖๒[๕๙๓] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้ใช้อัตราภาษีร้อย
ละ ๐ ในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการกับองค์การระหว่างประเทศท่ีประเทศ
ไทยมีพันธกรณีตามความตกลงที่จะต้องปฏิบัติเท่าเทียมกับสถานเอกอัครราชทูต องค์การสหประชาชาติ หรือทบวง
การช านัญพิเศษของสหประชาชาติ และส านักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศท่ีจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีตาม
ความตกลง และเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๒[๕๙๔] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา ๕  ให้ผู้มีหน้าที่รายงานข้อมูลตามมาตรา ๓ สัตตรส แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัตินี้ ส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะต่อกรมสรรพากรครั้งแรกภายใน
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
มาตรา ๖  การด าเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามมาตรา ๓ ปัณรส มาตรา ๓ โสฬส 

และมาตรา ๓ สัตตรส แหง่ประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
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ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงาน
เหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

  
มาตรา ๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติได้ก าหนดให้น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการด าเนินการของ
ภาครัฐเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนซึ่งรวมถึงการรับช าระเงินภาษี ประกอบกับลักษณะในการ
ท าธุรกรรมของภาคเอกชนในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็ว ส่งผลให้การตรวจสอบและติดตามข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรในปัจจุบันไม่อาจ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการน าส่งเงินภาษี 
การยื่นรายการหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีอากร และเพ่ือให้กรมสรรพากรได้รับข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
จัดเก็บภาษีอากร สมควรปรับปรุงวิธีการน าส่งเงินภาษีบางประเภทและการยื่นรายการหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษี
อากรให้สามารถด าเนินการด้วยวิธีการอ่ืนเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากรได้ นอกจากนี้ ยังก าหนดให้
สถาบันการเงินและผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะให้
กรมสรรพากรเพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรและปรับปรุงอัตราโทษส าหรับกรณีเจ้าพนักงานเปิดเผยข้อมูล
ของผู้เสียภาษีอากรหรือของผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๒[๕๙๕] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา ๖  บทบัญญัติมาตรา ๓ และมาตรา ๕ ให้ใช้บังคับส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ

หลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๗  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงช าระก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

  
มาตรา ๘  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรฐานการบัญชีได้มีการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยก าหนดให้กิจการที่มี ธุรกรรมทางการเงิน
เป็นเงินตราต่างประเทศ บางกรณีสามารถเลือกใช้สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นสกุลเงินอ่ืนนอกจากเงินตรา
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ไทยได้  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติจัดเก็บภาษีเงินได้จากบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานการ
บัญชี อันจะส่งผลเป็นการเพ่ิมความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลดต้นทุนของผู้ประกอบการและจูงใจให้มีการ
จัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศและบริษัทการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น สมควรปรับปรุง
หลักเกณฑ์ของประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับการใช้สกุลเงินอ่ืนนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ด าเนินงาน อัตราแลกเปลี่ยนส าหรับการค านวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สิน และวิธีการค านวณ
และการช าระภาษีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ด าเนินงาน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๑) พ.ศ. ๒๕๖๒[๕๙๖] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา ๕  บทบัญญัติของมาตรา ๔๗ (๑) (ฏ) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับกับการค านวณภาษีส าหรับเงินได้พึงประเมินประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่จะต้องยื่น
รายการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

บทบัญญัติของมาตรา ๖๕ ตรี (๓) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
นี้ ให้ใช้บังคับกับการค านวณก าไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือ
หลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๖  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรซึ่งถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้ยังคงใช้

บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือท่ีพึงช าระส าหรับการค านวณก าไรสุทธิในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มต้นก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  
มาตรา ๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ผู้บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธิน าจ านวนเงินที่
บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนหรือรายจ่ายเพ่ือการบริจาคตามที่ก าหนดในประมวลรัษฎากรได้   จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 

นุสรา/ปรับปรุง 

๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
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[๑] ราชกิจจานเุบกษา เลม่ ๕๖/-/หน้า ๑/๑ เมษายน ๒๔๘๒ 
[๒] มาตรา ๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐ 
[๓] มาตรา ๒ นยิามค าว่า “อธิบดี” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 

๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
[๔] มาตรา ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
[๕] มาตรา ๓ ทวิ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๖] มาตรา ๓ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
[๗] มาตรา ๓ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
[๘] มาตรา ๓ เบญจ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๙] มาตรา ๓ ฉ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
[๑๐] มาตรา ๓ สตัต เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
[๑๑] มาตรา ๓ อัฏฐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
[๑๒] มาตรา ๓ นว เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
[๑๓] มาตรา ๓ ทศ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
[๑๔] มาตรา ๓ เอกาทศ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 

๒๕๒๕ 
[๑๕] มาตรา ๓ ทวาทศ เพิ่มโดยประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๑๐ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐ 
[๑๖] มาตรา ๓ เตรส เพิม่โดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
[๑๗] มาตรา ๓ จตุทศ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
[๑๘] มาตรา ๓ ปัณรส เพิม่โดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๑๙] มาตรา ๓ โสฬส เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๒๐] มาตรา ๓ สตัตรส เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๒๑] มาตรา ๓ อัฏฐารส เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๒๒] มาตรา ๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓ 
[๒๓] มาตรา ๔ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๒๔] มาตรา ๔ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๒๕] มาตรา ๔ จัตวา แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
[๒๖] มาตรา ๔ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๒๗] มาตรา ๔ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๒๘] มาตรา ๔ สตัต เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๒๙] มาตรา ๔ อัฏฐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๓๐] มาตรา ๔ นว เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๓๑] มาตรา ๔ ทศ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๓๒] มาตรา ๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิม่เตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙ 
[๓๓] มาตรา ๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
[๓๔] มาตรา ๙ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
[๓๕] มาตรา ๑๐ ทวิ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
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[๓๖] มาตรา ๑๐ ทวิ (๑) แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. 
๒๕๓๔ 

[๓๗] มาตรา ๑๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
[๓๘] มาตรา ๑๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๓๙] มาตรา ๑๒ วรรคหก เพิม่โดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
[๔๐] มาตรา ๑๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๔๑] มาตรา ๑๒ ตรี เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๔๒] มาตรา ๑๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๔๓] หมวด ๑ ทวิ คณะกรรมการวนิิจฉัยภาษีอากร มาตรา ๑๓ ทวิ ถึง มาตรา ๑๓ อัฏฐ เพิ่มโดยพระราชก าหนด

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๔๔] มาตรา ๑๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๔๕] มาตรา ๑๓ ตรี เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๔๖] มาตรา ๑๓ จตัวา เพิ่มโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๔๗] มาตรา ๑๓ เบญจ เพิม่โดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๔๘] มาตรา ๑๓ ฉ เพิม่โดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๔๙] มาตรา ๑๓ สัตต เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๕๐] มาตรา ๑๓ อฏัฐ เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๕๑] มาตรา ๑๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
[๕๒] มาตรา ๑๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๕๓] มาตรา ๑๗ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 

๒๕๒๕ 
[๕๔] มาตรา ๑๘ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒) พทุธศักราช 

๒๔๘๓ 
[๕๕] มาตรา ๑๘ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒) พทุธศักราช 

๒๔๘๓ 
[๕๖] มาตรา ๑๘ วรรคสี่ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 

๒๕๒๕ 
[๕๗] มาตรา ๑๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
[๕๘] มาตรา ๑๘ ตรี เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
[๕๙] มาตรา ๑๙  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๖๐] มาตรา ๒๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
[๖๑] มาตรา ๒๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๖๒] มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๖๓] มาตรา ๒๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
[๖๔] มาตรา ๒๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
[๖๕] มาตรา ๒๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๖๖] มาตรา ๒๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๖๗] มาตรา ๒๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
[๖๘] มาตรา ๒๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๖๙] มาตรา ๒๗ ตรี  เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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[๗๐] มาตรา ๒๗ จตัวา เพิ่มโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๗๑] มาตรา ๒๙ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
[๗๒] มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๗๓] มาตรา ๓๐ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิม่เตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
[๗๔] มาตรา ๓๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
[๗๕] มาตรา ๓๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๗๖] มาตรา ๓๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๗๗] มาตรา ๓๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๗๘] มาตรา ๓๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๗๙] มาตรา ๓๕ ทวิ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิบทบัญญตัิแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกบัความรับ

ผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๘๐] มาตรา ๓๕ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี ๔๗) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
[๘๑] มาตรา ๓๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๘๒] มาตรา ๓๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๘๓] มาตรา ๓๗ ทวิ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๘๔] มาตรา ๓๗ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี ๔๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๘๕] มาตรา ๓๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๘๖] มาตรา ๓๙ นิยามค าว่า “เงินได้พึงประเมิน” แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเตมิประมวล

รัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
[๘๗] มาตรา ๓๙ นิยามค าว่า “บริษทัจดทะเบียน” เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ

ที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
[๘๘] มาตรา ๓๙ นิยามค าว่า “บริษัทจัดการกิจการลงทุน” เพิ่มโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวล

รัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
[๘๙] มาตรา ๓๙ นิยามค าว่า “กองทุนรวม” เพิ่มโดยพระราชบัญญตัแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๑) 

พ.ศ. ๒๕๑๗ 
[๙๐] มาตรา ๓๙ นิยามค าว่า “บริษัทเงินทุน” เพิ่มโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน 

พุทธศักราช ๒๕๒๐ 
[๙๑] มาตรา ๓๙ นิยามค าว่า “บรษิัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” เพิม่โดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเตมิประมวล

รัษฎากร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
[๙๒] มาตรา ๓๙ นิยามค าว่า “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนติิบุคคล” (๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติม

ประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๙๓] มาตรา ๓๙ นิยามค าว่า “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนติิบุคคล” (๔) เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเตมิ

ประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙ 
[๙๔] มาตรา ๓๙ นิยามค าว่า “คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล” เพิ่มโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวล

รัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
[๙๕] มาตรา ๓๙ นิยามค าว่า “ขาย” เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. 

๒๕๒๕ 
[๙๖] มาตรา ๓๙ นิยามค าว่า “ราคาขาย” เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๙) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
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[๙๗] มาตรา ๓๙ นิยามค าว่า “สิทธิครอบครอง” เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 
๙) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

[๙๘] มาตรา ๔๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
[๙๙] มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. 

๒๕๒๗ 
[๑๐๐] มาตรา ๔๐ (๑) แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
[๑๐๑] มาตรา ๔๐ (๒) แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
[๑๐๒] มาตรา ๔๐ (๓) แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๑๐๓] มาตรา ๔๐ (๔) (ก) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๙) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
[๑๐๔] มาตรา ๔๐ (๔) (ข) วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 

๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๑๐๕] มาตรา ๔๐ (๔) (ข) วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 

๒๕๒๓ 
[๑๐๖] มาตรา ๔๐ (๔) (ข) วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 

๒๕๒๓ 
[๑๐๗] มาตรา ๔๐ (๔) (ช) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๙) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
[๑๐๘] มาตรา ๔๐ (๔) (ซ) เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
[๑๐๙] มาตรา ๔๐ (๔) (ฌ) เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
[๑๑๐] มาตรา ๔๐ (๕) แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๑๑๑] มาตรา ๔๐ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิม่เตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
[๑๑๒] มาตรา ๔๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๑๑๓] มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
[๑๑๔] มาตรา ๔๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๑๑๕] มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
[๑๑๖] มาตรา ๔๒ (๓) แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๑๑๗] มาตรา ๔๒ (๘) แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๑๑๘] มาตรา ๔๒ (๙) แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๑๑๙] มาตรา ๔๒ (๑๐) แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๐) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
[๑๒๐] มาตรา ๔๒ (๑๑) แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. 

๒๕๐๒ 
[๑๒๑] มาตรา ๔๒ (๑๔) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
[๑๒๒] มาตรา ๔๒ (๑๕) แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. 

๒๕๐๔ 
[๑๒๓] มาตรา ๔๒ (๑๘) เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๐๖ ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
[๑๒๔] มาตรา ๔๒ (๑๙) เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๐๖ ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
[๑๒๕] มาตรา ๔๒ (๒๐) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๑๒๖] มาตรา ๔๒ (๒๑) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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[๑๒๗] มาตรา ๔๒ (๒๒) ยกเลิกโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙ 
[๑๒๘] มาตรา ๔๒ (๒๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
[๑๒๙] มาตรา ๔๒ (๒๔) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
[๑๓๐] มาตรา ๔๒ (๒๕) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
[๑๓๑] มาตรา ๔๒ (๒๖) แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๓) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
[๑๓๒] มาตรา ๔๒ (๒๗) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๑๓๓] มาตรา ๔๒ (๒๘) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๑๓๔] มาตรา ๔๒ (๒๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๑๓๕] มาตรา ๔๒ ทวิ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๑๓๖] มาตรา ๔๒ ทวิ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๔) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๓๗] มาตรา ๔๒ ตรี เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๑๐ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐ 
[๑๓๘] มาตรา ๔๒ ตรี วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๔) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๓๙] มาตรา ๔๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
[๑๔๐] มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
[๑๔๑] มาตรา ๔๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
[๑๔๒] มาตรา ๔๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
[๑๔๓] มาตรา ๔๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
[๑๔๔] มาตรา ๔๗ (๑) (ก) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๔) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
[๑๔๕] มาตรา ๔๗ (๑) (ข) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๔) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
[๑๔๖] มาตรา ๔๗ (๑) (ค) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๔) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
[๑๔๗] มาตรา ๔๗ (๑) (ค) (๑) แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๖) พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
[๑๔๘] มาตรา ๔๗ (๑) (ง) วรรคหนึ่ง แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรกัษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับท่ี ๓๗ 

เรื่อง การแก้ไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๑๔๙] มาตรา ๔๗ (๑) (ง) วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๑๖ 
[๑๕๐] มาตรา ๔๗ (๑) (จ) ยกเลิกโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๑๕๑] มาตรา ๔๗ (๑) (ฉ) ยกเลิกโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๕๒] มาตรา ๔๗ (๑) (ช) เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
[๑๕๓] มาตรา ๔๗ (๑) (ช) วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรยีบร้อยแห่งชาติ ฉบับท่ี 

๓๗ เรื่อง การแก้ไขเพิม่เตมิประมวลรัษฎากร ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๑๕๔] มาตรา ๔๗ (๑) (ซ) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับท่ี ๓๗ เรื่อง การ

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๑๕๕] มาตรา ๔๗ (๑) (ฌ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
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[๑๕๖] มาตรา ๔๗ (๑) (ฌ) วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. 
๒๕๓๔ 

[๑๕๗] มาตรา ๔๗ (๑) (ญ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
[๑๕๘] มาตรา ๔๗ (๑) (ฎ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
[๑๕๙] มาตรา ๔๗ (๑) (ฏ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕๑) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๑๖๐] มาตรา ๔๗ (๒) แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๖๑] มาตรา ๔๗ (๓) แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๖๒] มาตรา ๔๗ (๕) แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๖๓] มาตรา ๔๗ (๖) แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๖๔] มาตรา ๔๗ (๗) เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
[๑๖๕] มาตรา ๔๗ ทวิ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๑๖๖] มาตรา ๔๗ ทวิ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
[๑๖๗] มาตรา ๔๗ ทวิ วรรคสี่ เพิม่โดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
[๑๖๘] มาตรา ๔๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
[๑๖๙] มาตรา ๔๘ (๑) แก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช 

๒๕๒๐ 
[๑๗๐] มาตรา ๔๘ (๒) วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๑๗๑] มาตรา ๔๘ (๒) วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๔) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๗๒] มาตรา ๔๘ (๒) วรรคสอง เพิม่โดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
[๑๗๓] มาตรา ๔๘ (๓) แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๑๗๔] มาตรา ๔๘ (๓) วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
[๑๗๕] มาตรา ๔๘ (๔) เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๑๗๖] มาตรา ๔๘ (๔) วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๒๙ 
[๑๗๗] มาตรา ๔๘ (๔/๑) เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๑๗๘] มาตรา ๔๘ (๕) เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๑๗๙] มาตรา ๔๘ (๖) เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๑๘๐] มาตรา ๔๘ (๗) เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๑๘๑] มาตรา ๔๘ ทวิ แก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช 

๒๕๒๐ 
[๑๘๒] มาตรา ๔๘ ทวิ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. 

๒๕๒๕ 
[๑๘๓] มาตรา ๔๘ ตรี ยกเลิกโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๑๘๔] มาตรา ๔๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
[๑๘๕] มาตรา ๔๙ ทวิ  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
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[๑๘๖] มาตรา ๕๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๑๘๗] มาตรา ๕๐ (๑) วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
[๑๘๘] มาตรา ๕๐ (๑) วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๑๘๙] มาตรา ๕๐ (๒) แกไ้ขเพิ่มเตมิโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๑๙๐] มาตรา ๕๐ (๒) (ฉ) เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
[๑๙๑] มาตรา ๕๐ (๓) แกไ้ขเพิ่มเตมิโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๑๙๒] มาตรา ๕๐ (๔) แกไ้ขเพิ่มเตมิโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
[๑๙๓] มาตรา ๕๐ (๕) เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๑๙๔] มาตรา ๕๐ (๖) แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๑๙๕] มาตรา ๕๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
[๑๙๖] มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
[๑๙๗] มาตรา ๕๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิม่เตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๑๙๘] มาตรา ๕๒ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๒๕ 
[๑๙๙] มาตรา ๕๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
[๒๐๐] มาตรา ๕๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
[๒๐๑] มาตรา ๕๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๒๐๒] มาตรา ๕๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิม่เตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
[๒๐๓] มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๔) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
[๒๐๔] มาตรา ๕๖ ทวิ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
[๒๐๕] มาตรา ๕๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
[๒๐๖] มาตรา ๕๗ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
[๒๐๗] มาตรา ๕๗ ทวิ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๗ 
[๒๐๘] มาตรา ๕๗ ตรี ยกเลิกโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิม่เตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
[๒๐๙] มาตรา ๕๗ จัตวา แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 

๒๕๒๕ 
[๒๑๐] มาตรา ๕๗ เบญจ ยกเลิกโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิม่เตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
[๒๑๑] มาตรา ๕๗ ฉ เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
[๒๑๒] มาตรา ๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
[๒๑๓] มาตรา ๖๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
[๒๑๔] มาตรา ๖๐ ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
[๒๑๕] มาตรา ๖๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
[๒๑๖] มาตรา ๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช 

๒๔๘๓ 
[๒๑๗] มาตรา ๖๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
[๒๑๘] มาตรา ๖๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิม่เตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
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[๒๑๙] การยื่นรายการเสยีภาษีตามมาตรา ๕๖ ตรี ซึ่งเพ่ิมโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้มีการแก้ไขเป็น “มาตรา ๕๖ ทวิ” โดยผลการประกาศแก้ค าผิดในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙ ตอนที ่
๑๗๗ หน้า ๔๘๖๒ ลงวันท่ี ๓๐พฤศจิกายน ๒๕๒๕ แต่โดยที่การประกาศแก้ค าผดิ ให้แก้แต่เฉพาะที่ปรากฏมาตรา ๕๖ ตรี (เดิม) จึง
มิได้แกไ้ขเลขมาตราที่ปรากฏในมาตรา ๖๔ (๑) 

[๒๒๐] มาตรา ๖๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. 
๒๕๒๗ 

[๒๒๑] มาตรา ๖๔ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิม่เตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
[๒๒๒] ส่วนท่ี ๓ การเก็บภาษีจากบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มาตรา ๖๕ ถึง มาตรา ๗๖ ตรี แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
[๒๒๓] มาตรา ๖๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิม่เตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
[๒๒๔] มาตรา ๖๕ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๒๒๕] มาตรา ๖๕ ทวิ (๒) วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 

๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๒๒๖] มาตรา ๖๕ ทวิ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
[๒๒๗] มาตรา ๖๕ ทวิ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๒๑ 
[๒๒๘] มาตรา ๖๕ ทวิ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕๐) พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
[๒๒๙] มาตรา ๖๕ ทวิ (๘) ยกเลิกโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๒๓๐] มาตรา ๖๕ ทวิ (๙) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 

๒๕๒๕ 
[๒๓๑] มาตรา ๖๕ ทวิ (๑๐) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๑) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
[๒๓๒] มาตรา ๖๕ ทวิ (๑๑) เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
[๒๓๓] มาตรา ๖๕ ทวิ (๑๒) เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
[๒๓๔] มาตรา ๖๕ ทวิ (๑๓) เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๒๓๕] มาตรา ๖๕ ทวิ (๑๔) เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๒๓๖] มาตรา ๖๕ ตรี แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
[๒๓๗] มาตรา ๖๕ ตรี (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. 

๒๕๐๒ 
[๒๓๘] มาตรา ๖๕ ตรี (๑) (ค) แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. 

๒๕๔๐ 
[๒๓๙] มาตรา ๖๕ ตรี (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 

๒๕๒๕ 
[๒๔๐] มาตรา ๖๕ ตรี (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕๑) พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
[๒๔๑] มาตรา ๖๕ ตรี (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๒๑ 
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[๒๔๒] มาตรา ๖๕ ตรี (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 
๒๕๒๕ 

[๒๔๓] มาตรา ๖๕ ตรี (๖ ทวิ) เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๒๔๔] มาตรา ๖๕ ตร ี(๑๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. 

๒๕๐๒ 
[๒๔๕] มาตรา ๖๕ ตรี (๑๘) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. 

๒๔๙๖ 
[๒๔๖] มาตรา ๖๕ ตรี (๑๙) เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
[๒๔๗] มาตรา ๖๕ ตรี (๒๐) เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
[๒๔๘] มาตรา ๖๕ จัตวา เพิม่โดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๒๔๙] มาตรา ๖๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
[๒๕๐] มาตรา ๖๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิม่เตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
[๒๕๑] มาตรา ๖๗ ทวิ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๒๕๒] มาตรา ๖๗ ทวิ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๑) 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๒๕๓] มาตรา ๖๗ ตรี แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๑) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๒๕๔] มาตรา ๖๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๒๕๕] มาตรา ๖๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
[๒๕๖] มาตรา ๖๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๒๕๗] มาตรา ๖๙ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๒๕๘] มาตรา ๖๙ ตรี เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๒๕๙] มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
[๒๖๐] มาตรา ๗๐ วรรคสอง เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๖ ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน พทุธศักราช 

๒๕๑๕ 
[๒๖๑] มาตรา ๗๐ ทวิ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๒๖๒] มาตรา ๗๐ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๒๖๓] มาตรา ๗๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐ 
[๒๖๔] มาตรา ๗๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๗) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
[๒๖๕] มาตรา ๗๑ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๗) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
[๒๖๖] มาตรา ๗๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
[๒๖๗] มาตรา ๗๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
[๒๖๘] มาตรา ๗๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๒๖๙] มาตรา ๗๔ (๑) แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๑) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๒๗๐] มาตรา ๗๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๒๗๑] มาตรา ๗๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๒๗๒] มาตรา ๗๖ ทวิ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
[๒๗๓] มาตรา ๗๖ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๒๗๔] มาตรา ๗๖ จัตวา เพิม่โดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๒๗๕] มาตรา ๗๖ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref242
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref243
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref244
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref245
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref246
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref247
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref248
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref249
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref250
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref251
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref252
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref253
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref254
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref255
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref256
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref257
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref258
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref259
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref260
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref261
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref262
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref263
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref264
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref265
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref266
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref267
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref268
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref269
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref270
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref271
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref272
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref273
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref274
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=617709&ext=htm#_ftnref275


[๒๗๖] มาตรา ๗๖ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี ๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๒๗๗] มาตรา ๗๖ สตัต เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๒๗๘] บัญชีอัตราภาษีเงินได้ (๑) ส าหรับบคุคลธรรมดา แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล

รัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๗๙] บัญชีอัตราภาษีเงินได้ (๒) ส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุคล แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไข

เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๒๘๐] บัญชีอัตราภาษีเงินได้ (๒) (ก) ส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๒๘๑] หมวด ๔ ภาษีมลูค่าเพิ่ม สว่นท่ี ๑ ถึงส่วนท่ี ๑๔ มาตรา ๗๗ ถึง มาตรา ๙๐/๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ (ยกเลิกหมวด ๔ ภาษีการค้า มาตรา ๗๗ ถึง มาตรา ๙๓ 
และบัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายหมวด ๔ ลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙) 

[๒๘๒] มาตรา ๗๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๒๘๓] มาตรา ๗๗/๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๒๘๔] มาตรา ๗๗/๑ (๑๒) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๕) พ.ศ. 

๒๕๔๔ 
[๒๘๕] มาตรา ๗๗/๑ (๑๔) (ก) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
[๒๘๖] มาตรา ๗๗/๑ (๒๑) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๕) พ.ศ. 

๒๕๔๔ 
[๒๘๗] มาตรา ๗๗/๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๒๘๘] มาตรา ๗๗/๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๒๘๙] มาตรา ๗๗/๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๒๙๐] มาตรา ๗๗/๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๒๙๑] มาตรา ๗๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๒๙๒] มาตรา ๗๘ (๔) (ข) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๕) พ.ศ. 

๒๕๔๔ 
[๒๙๓] มาตรา ๗๘/๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๒๙๔] มาตรา ๗๘/๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๒๙๕] มาตรา ๗๘/๒ (๒) แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๕) พ.ศ. 

๒๕๔๔ 
[๒๙๖] มาตรา ๗๘/๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๒๙๗] มาตรา ๗๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๒๙๘] มาตรา ๗๙/๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๒๙๙] มาตรา ๗๙/๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๐๐] มาตรา ๗๙/๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๐๑] มาตรา ๗๙/๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๐๒] มาตรา ๗๙/๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๐๓] มาตรา ๗๙/๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๐๔] มาตรา ๗๙/๗แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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[๓๐๕] มาตรา ๘๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๐๖] มาตรา ๘๐/๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๐๗] มาตรา ๘๐/๑ (๒) วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
[๓๐๘] มาตรา ๘๐/๑ (๓) แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๓) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 
[๓๐๙] มาตรา ๘๐/๑ (๕) แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๙) พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
[๓๑๐] มาตรา ๘๐/๑ (๖) วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
[๓๑๑] มาตรา ๘๐/๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๑๒] มาตรา ๘๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๑๓] มาตรา ๘๑ (๒) (ข) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๕) พ.ศ. 

๒๕๔๔ 
[๓๑๔] มาตรา ๘๑/๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๑๕] มาตรา ๘๑/๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๑๖] มาตรา ๘๑/๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๑๗] มาตรา ๘๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๑๘] มาตรา ๘๒/๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๑๙] มาตรา ๘๒/๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๒๐] มาตรา ๘๒/๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๒๑] มาตรา ๘๒/๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๒๒] มาตรา ๘๒/๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๒๓] มาตรา ๘๒/๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๒๔] มาตรา ๘๒/๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๒๕] มาตรา ๘๒/๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๒๖] มาตรา ๘๒/๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๒๗] มาตรา ๘๒/๑๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
[๓๒๘] มาตรา ๘๒/๑๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
[๓๒๙] มาตรา ๘๒/๑๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
[๓๓๐] มาตรา ๘๒/๑๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
[๓๓๑] มาตรา ๘๒/๑๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
[๓๓๒] มาตรา ๘๒/๑๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
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[๓๓๓] มาตรา ๘๒/๑๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. 
๒๕๓๔ 

[๓๓๔] มาตรา ๘๒/๑๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. 
๒๕๓๔ 

[๓๓๕] มาตรา ๘๒/๑๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. 
๒๕๓๔ 

[๓๓๖] มาตรา ๘๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๓๗] มาตรา ๘๓/๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๓๘] มาตรา ๘๓/๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๓๙] มาตรา ๘๓/๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๔๐] มาตรา ๘๓/๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๔๑] มาตรา ๘๓/๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๔๒] มาตรา ๘๓/๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๔๓] มาตรา ๘๓/๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๔๔] มาตรา ๘๓/๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๔๕] มาตรา ๘๓/๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๕) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
[๓๔๖] มาตรา ๘๓/๑๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
[๓๔๗] มาตรา ๘๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๔๘] มาตรา ๘๔/๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๔๙] มาตรา ๘๔/๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๕๐] มาตรา ๘๔/๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๕๑] มาตรา ๘๔/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี ๓๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
[๓๕๒] มาตรา ๘๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๕๓] มาตรา ๘๕/๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๕๔] มาตรา ๘๕/๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๕๕] มาตรา ๘๕/๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๕๖] มาตรา ๘๕/๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๕๗] มาตรา ๘๕/๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๕๘] มาตรา ๘๕/๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๕๙] มาตรา ๘๕/๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๖๐] มาตรา ๘๕/๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๖๑] มาตรา ๘๕/๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๖๒] มาตรา ๘๕/๑๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
[๓๖๓] มาตรา ๘๕/๑๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
[๓๖๔] มาตรา ๘๕/๑๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
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[๓๖๕] มาตรา ๘๕/๑๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. 
๒๕๓๔ 

[๓๖๖] มาตรา ๘๕/๑๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. 
๒๕๓๔ 

[๓๖๗] มาตรา ๘๕/๑๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. 
๒๕๓๔ 

[๓๖๘] มาตรา ๘๕/๑๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. 
๒๕๓๔ 

[๓๖๙] มาตรา ๘๕/๑๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. 
๒๕๓๔ 

[๓๗๐] มาตรา ๘๕/๑๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. 
๒๕๓๔ 

[๓๗๑] มาตรา ๘๕/๑๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. 
๒๕๓๔ 

[๓๗๒] มาตรา ๘๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๗๓] มาตรา ๘๖/๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๗๔] มาตรา ๘๖/๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๗๕] มาตรา ๘๖/๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๗๖] มาตรา ๘๖/๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๗๗] มาตรา ๘๖/๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๗๘] มาตรา ๘๖/๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๗๙] มาตรา ๘๖/๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๘๐] มาตรา ๘๖/๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๘๑] มาตรา ๘๖/๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๘๒] มาตรา ๘๖/๑๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
[๓๘๓] มาตรา ๘๖/๑๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
[๓๘๔] มาตรา ๘๖/๑๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
[๓๘๕] มาตรา ๘๖/๑๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
[๓๘๖] มาตรา ๘๖/๑๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
[๓๘๗] มาตรา ๘๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๘๘] มาตรา ๘๗/๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๘๙] มาตรา ๘๗/๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๙๐] มาตรา ๘๗/๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๙๑] มาตรา ๘๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๙๒] มาตรา ๘๘/๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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[๓๙๓] มาตรา ๘๘/๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๙๔] มาตรา ๘๘/๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๙๕] มาตรา ๘๘/๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๙๖] มาตรา ๘๘/๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๙๗] มาตรา ๘๘/๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๙๘] มาตรา ๘๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๓๙๙] มาตรา ๘๙/๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๔๐๐] มาตรา ๘๙/๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๔๐๑] มาตรา ๙๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๔๐๒] มาตรา ๙๐/๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๔๐๓] มาตรา ๙๐/๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๔๐๔] มาตรา ๙๐/๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๔๐๕] มาตรา ๙๐/๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๔๐๖] มาตรา ๙๐/๔ (๖) แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๑) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
[๔๐๗] มาตรา ๙๐/๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิบทบัญญตัิแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกบัความรับ

ผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๐๘] หมวด ๕ ภาษีธรุกิจเฉพาะ มาตรา ๙๑ ถึง มาตรา ๙๑/๒๑ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวล

รัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ (หมวด ๕ ภาษีป้าย (เดิม) มาตรา ๙๔ ถึง มาตรา ๑๐๒ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษี
ป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐) 

[๔๐๙] มาตรา ๙๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๔๑๐] มาตรา ๙๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๔๑๑] มาตรา ๙๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๔๑๒] มาตรา ๙๑/๒ (๓) แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๓) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 
[๔๑๓] มาตรา ๙๑/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๔๑๔] มาตรา ๙๑/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๔๑๕] มาตรา ๙๑/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๔๑๖] มาตรา ๙๑/๕ (๓) แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๓) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 
[๔๑๗] มาตรา ๙๑/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๔๑๘] มาตรา ๙๑/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๔๑๙] มาตรา ๙๑/๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๔๒๐] มาตรา ๙๑/๘ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
[๔๒๑] มาตรา ๙๑/๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๔๒๒] มาตรา ๙๑/๑๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๔๒๓] ๙๑/๑๐ วรรคห้า เพิม่โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
[๔๒๔] ๙๑/๑๐ วรรคหก เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
[๔๒๕] ๙๑/๑๐ วรรคเจ็ด เพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
[๔๒๖] มาตรา ๙๑/๑๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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[๔๒๗] มาตรา ๙๑/๑๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๔๒๘] มาตรา ๙๑/๑๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๔๒๙] มาตรา ๙๑/๑๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๔๓๐] มาตรา ๙๑/๑๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๔๓๑] มาตรา ๙๑/๑๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๔๓๒] มาตรา ๙๑/๑๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๔๓๓] มาตรา ๙๑/๑๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๔๓๔] มาตรา ๙๑/๑๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๔๓๕] มาตรา ๙๑/๒๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๔๓๖] มาตรา ๙๑/๒๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๔๓๗] หมวด ๕ ลักษณะ ๒ ภาษีป้าย ๙๔ ถึงมาตรา ๑๐๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตภิาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
[๔๓๘] มาตรา ๑๐๓ นิยามค าว่า “แสตมป์” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
[๔๓๙] มาตรา ๑๐๓ นิยามค าว่า “ขีดฆ่า” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ

ที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
[๔๔๐] มาตรา ๑๐๓ นิยามค าว่า “ปิดแสตมป์บริบรูณ์” แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวล

รัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
[๔๔๑] มาตรา ๑๐๓ นยิามค าว่า “นายตรวจ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 

พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
[๔๔๒] มาตรา ๑๐๕  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๔๔๓] มาตรา ๑๐๕ ทวิ แก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช 

๒๕๒๐ 
[๔๔๔] มาตรา ๑๐๕ ทวิ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๒๑ 
[๔๔๕] มาตรา ๑๐๕ ทวิ วรรคสาม (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 

๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๔๔๖] มาตรา ๑๐๕ ตรี แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
[๔๔๗] มาตรา ๑๐๕ จัตวา แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
[๔๔๘] มาตรา ๑๐๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
[๔๔๙] มาตรา ๑๑๓ อนุมาตรา ๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๔๘๙ 
[๔๕๐] มาตรา ๑๑๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
[๔๕๑] มาตรา ๑๑๔ วรรคท้าย ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. 

๒๕๐๒ 
[๔๕๒] มาตรา ๑๑๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๔๕๓] มาตรา ๑๑๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
[๔๕๔] มาตรา ๑๑๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
[๔๕๕] มาตรา ๑๒๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
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[๔๕๖] มาตรา ๑๒๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
[๔๕๗] มาตรา ๑๒๓ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. 

๒๔๙๗ 
[๔๕๘] มาตรา ๑๒๓ ตรี เพิ่มโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
[๔๕๙] มาตรา ๑๒๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๔๖๐] มาตรา ๑๒๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
[๔๖๑] มาตรา ๑๒๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๔๖๒] มาตรา ๑๒๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๔๖๓] มาตรา ๑๒๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
[๔๖๔] มาตรา ๑๒๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
[๔๖๕] มาตรา ๑๒๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๘๙ 
[๔๖๖] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
[๔๖๗] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๑. แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไข

เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๔๖๘] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๒. แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไข

เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๔๖๙] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๓. แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไข

เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๔๗๐] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๔. แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไข

เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๔๗๑] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๕. แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไข

เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙ 
[๔๗๒] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๖. แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไข

เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
[๔๗๓] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๗. แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไข

เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
[๔๗๔] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๘. แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไข

เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
[๔๗๕] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๙. แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไข

เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
[๔๗๖] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๑๐. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไข

เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
[๔๗๗] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๑๑. (๑) แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชก าหนด

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
[๔๗๘] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๑๒. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไข

เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
[๔๗๙] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๑๓. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไข

เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
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[๔๘๐] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๑๔. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไข
เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

[๔๘๑] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๑๕. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไข
เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

[๔๘๒] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๑๖. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไข
เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

[๔๘๓] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๑๗. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไข
เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

[๔๘๔] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๑๘. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไข
เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

[๔๘๕] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๑๙. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไข
เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

[๔๘๖] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๒๐. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไข
เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

[๔๘๗] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๒๑. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไข
เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

[๔๘๘] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๒๒. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไข
เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

[๔๘๙] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๒๓. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไข
เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

[๔๙๐] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๒๔. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไข
เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

[๔๙๑] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๒๕. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไข
เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

[๔๙๒] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๒๖. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไข
เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

[๔๙๓] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๒๗. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไข
เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

[๔๙๔] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๒๘. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไข
เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

[๔๙๕] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๒๘. “ยกเว้นไมต่้องเสียอากร” แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

[๔๙๖] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๒๙. ยกเลิกโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙ 

[๔๙๗] บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะแห่งตราสาร ๓๐. ยกเลิกโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙ 

[๔๙๘] หมวด ๗ ลักษณะ ๒ อากรมหรสพ มาตรา ๑๓๐ ถึง มาตรา ๑๔๓ และบญัชีอัตราอากรมหรสพ ยกเลิกโดย
พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

[๔๙๙] ลักษณะ ๓ ภาษีบ ารุงท้องที่ มาตรา ๑๔๔ ถึง มาตรา ๑๖๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญตัิภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 
๒๕๐๘ 
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[๕๐๐] หมวด ๗ ลักษณะ ๔ เงินช่วยการประถมศึกษา มาตรา ๑๖๗ ถึง มาตรา ๑๗๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔ 

[๕๐๑] หมวด ๗ ลักษณะ ๔ ภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ มาตรา ๑๖๕ ถึง มาตรา ๑๙๙ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔ 

[๕๐๒] หมวด ๗ ลักษณะ ๕ ภาษีการซื้อข้าว มาตรา ๑๘๐ ถึง มาตรา ๒๑๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไ้ข
เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

[๕๐๓] หมวด ๗ ลักษณะ ๖ ภาษีการซื้อน้ าตาล มาตรา ๒๑๓ ถึง มาตรา ๒๔๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

[๕๐๔] หมวด ๗ ลักษณะ ๗ ภาษีโรงแรมภตัตาคาร มาตรา ๒๔๘ ถึง มาตรา ๒๖๒ ยกเลิกโดยพระราชบญัญัติแกไ้ข
เพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

[๕๐๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๖/-/หน้า ๑๔๔๖/๖ พฤศจิกายน ๒๔๘๒ 
[๕๐๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๘/-/หน้า ๔/๑ มกราคม ๒๔๘๔ 
[๕๐๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๙/ตอนท่ี ๖/หน้า ๒๕๒/๒๗ มกราคม ๒๔๘๕ 
[๕๐๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๙/ตอนท่ี ๖๖/หน้า ๑๘๑๓/๑๓ ตลุาคม ๒๔๘๕ 
[๕๐๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๓/ตอนท่ี ๘๓/หน้า ๗๔๔/๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๙ 
[๕๑๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๔/ตอนท่ี ๓๖/หน้า ๕๑๘/๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๐ 
[๕๑๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๔/ตอนท่ี ๔๕/หน้า ๖๓๕/๒๓ กันยายน ๒๔๙๐ 
[๕๑๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๘/ตอนท่ี ๒๖/หน้า ๕๖๗/๒๔ เมษายน ๒๔๙๔ 
[๕๑๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๙/ตอนท่ี ๑๖/หน้า ๓๔๙/๑๑ มีนาคม ๒๔๙๕ 
[๕๑๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๐/ตอนท่ี ๑๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖ 
[๕๑๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๑/ตอนท่ี ๑๓/หน้า ๒๒๗/๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ 
[๕๑๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๑/ตอนท่ี ๖๔/หน้า ๑๔๔๗/๑๒ ตลุาคม ๒๔๙๗ 
[๕๑๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๕/ตอนท่ี ๒๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๙ เมษายน ๒๕๐๑ 
[๕๑๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๕/ตอนท่ี ๓๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๕ เมษายน ๒๕๐๑ 
[๕๑๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๕/ตอนท่ี ๓๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๗/๑๘ เมษายน ๒๕๐๑ 
[๕๒๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๕/ตอนท่ี ๗๘/หน้า ๔๙๘/๗ ตุลาคม ๒๕๐๑ 
[๕๒๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๖/ตอนท่ี ๕๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๗/๕ มิถุนายน ๒๕๐๒ 
[๕๒๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๖/ตอนท่ี ๑๐๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๒ 
[๕๒๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๖/ตอนท่ี ๑๒๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๔๔/๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒ 
[๕๒๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๘/ตอนท่ี ๖๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๔ 
[๕๒๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๒/ตอนท่ี ๑๑๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕/๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๘ 
[๕๒๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๗/ตอนท่ี ๕๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๙/๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๓ 
[๕๒๗] ราชกิจจานุเบก เล่ม ๘๗/ตอนท่ี ๘๐/หน้า ๕๙๑/๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๓ 
[๕๒๘]ราชกิจจานเุบกษา เลม่ ๘๗/ตอนที่ ๙๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐/๗ ตุลาคม ๒๕๑๓ 
[๕๒๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนท่ี ๘๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๖ มิถุนายน ๒๕๑๕ 
[๕๓๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนท่ี ๑๓๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๕ กันยายน ๒๕๑๕ 
[๕๓๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๐/ตอนท่ี ๑๖๒/หนา้ ๖๑๙/๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๖ 
[๕๓๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๐/ตอนท่ี ๑๖๗/หนา้ ๖๓๕/๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๖ 
[๕๓๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑/ตอนท่ี ๒๕/หน้า ๑๐๓/๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗ 
[๕๓๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑/ตอนท่ี ๒๒๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗ 
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[๕๓๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๒/ตอนท่ี ๓๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๔/๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ 
[๕๓๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๔/ตอนท่ี ๑๐๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ 
[๕๓๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๔/ตอนท่ี ๑๐๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐/๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ 
[๕๓๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๕/ตอนท่ี ๗๔/หน้า ๔๓๘/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๑ 
[๕๓๙] ราชกิจานุเบกษา เล่ม ๙๕/ตอนที่ ๑๕๕/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๑ 
[๕๔๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนท่ี ๕/หน้า ๗/๑๖ มกราคม ๒๕๒๒ 
[๕๔๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนท่ี ๒๒๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๔/๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๒ 
[๕๔๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๗/ตอนท่ี ๗๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓ 
[๕๔๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๗/ตอนท่ี ๙๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๓ มิถุนายน ๒๕๒๓ 
[๕๔๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๗/ตอนท่ี ๑๖๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๕/๑๖ ตลุาคม ๒๕๒๓ 
[๕๔๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๘/ตอนท่ี ๘๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๒/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๔ 
[๕๔๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๘/ตอนท่ี ๕๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๓๑ มีนาคม ๒๕๒๔ 
[๕๔๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๐/ตอนท่ี ๙๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๕/๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๔ 
[๕๔๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙/ตอนท่ี ๒๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๕/๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ 
[๕๔๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙/ตอนท่ี ๗๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๔/๓ มิถุนายน ๒๕๒๕ 
[๕๕๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙/ตอนท่ี ๒๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๑/๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ 
[๕๕๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙/ตอนท่ี ๗๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๕/๓ มิถุนายน ๒๕๒๕ 
[๕๕๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙/ตอนท่ี ๙๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒ กรกฎาคม ๒๕๒๕ 
[๕๕๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙/ตอนท่ี ๑๒๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๕ 
[๕๕๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙/ตอนท่ี ๑๕๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๗๙/๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๕ 
[๕๕๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๐/ตอนท่ี ๒๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๓/๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ 
[๕๕๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๐/ตอนท่ี ๑๘๕/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ 
[๕๕๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑/ตอนท่ี ๗๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๖/๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๗ 
[๕๕๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑/ตอนท่ี ๑๙๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๗ 
[๕๕๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒/ตอนท่ี ๗๑/หน้า ๓๗/๔ มิถุนายน ๒๕๒๘ 
[๕๖๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓/ตอนท่ี ๑๕/ฉบับพิเศษ หน้า ๕/๓๑ มกราคม ๒๕๒๙ 
[๕๖๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖/ตอนท่ี ๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๔ มกราคม ๒๕๓๒ 
[๕๖๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖/ตอนท่ี ๘๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔/๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๒ 
[๕๖๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗/ตอนท่ี ๑๖๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒ กันยายน ๒๕๓๓ 
[๕๖๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๓๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒/๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ 
[๕๖๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๑๖๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐/๑๘ กันยายน ๒๕๓๔ 
[๕๖๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๑๙๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ 
[๕๖๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๒๐๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ 
[๕๖๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๒๐๕/ฉบับพิเศษ หน้า ๓๐/๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ 
[๕๖๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๒๒๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๗/๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๔ 
[๕๗๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๔/หน้า ๑๐/๑๖ มกราคม ๒๕๓๕ 
[๕๗๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๔/ตอนท่ี ๙ ก/หน้า ๑/๑ เมษายน ๒๕๔๐ 
[๕๗๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนท่ี ๖๐ ก/หน้า ๓๒/๒๔ ตลุาคม ๒๕๔๐ 
[๕๗๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนท่ี ๗๐ ก/หน้า ๓๖/๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ 
[๕๗๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน้า ๑๒/๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ 
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[๕๗๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน้า ๑๔/๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ 
[๕๗๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนท่ี ๘๕ ก/หน้า ๑/๒๗ กันยายน ๒๕๔๔ 
[๕๗๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนท่ี ๔ ก/หนา้ ๑๓/๑๓ มกราคม ๒๕๔๘ 
[๕๗๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนท่ี ๘๔ ก/หน้า ๕/๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
[๕๗๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนท่ี ๑๑๗ ก/หน้า ๕๓/๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
[๕๘๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนท่ี ๑๒๔ ก/หน้า ๑/๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
[๕๘๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๗๗ ก/หน้า ๒๑/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
[๕๘๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๘๗ ก/หน้า ๑/๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
[๕๘๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๗๒ ก/หน้า ๑๒/๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
[๕๘๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๑๗ ก/หน้า ๑/๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
[๕๘๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๒๑ ก/หน้า ๔/๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 
[๕๘๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๑๐๙ ก/หน้า ๑/๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
[๕๘๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๒ ก/หน้า ๒๓/๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ 
[๕๘๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน้า ๑/๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
[๕๘๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๓๗ ก/หน้า ๑/๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
[๕๙๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอน ๓๓ ก/หน้า ๗๑/๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
[๕๙๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนท่ี ๙๒ ก/หน้า ๒๒/๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
[๕๙๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๙๗ ก/หน้า ๔๖/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
[๕๙๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๒๓ ก/หน้า ๑/๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
[๕๙๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๓๔ ก/หน้า ๒๓/๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
[๕๙๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๔๕ ก/หน้า ๖/๗ เมษายน ๒๕๖๒ 
[๕๙๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๕๐ ก/หน้า ๑๐๓/๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
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