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ความรูท้ัว่ไปเก่ียวกบัประมวลรษัฎากร* 

 

 

 

1. ประมวลรษัฎากร หมายความว่าอย่างไร 

ตอบ “ประมวลรษัฎากร” เป็นคาํสมาสระหว่างคาํว่า “ประมวล” กบั “รษัฎากร”  

 “ประมวล” แปลว่า รวบรวม ในที่ น้ีหมายถงึ ‘ประมวลกฎหมาย’ ซ่ึงรวบรวมกฎหมายลักษณะเดียวกนั

หลายลักษณะไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกนั 

 “รษัฎากร” เป็นคาํสนธริะหว่างคาํว่า “ราษฎร” กบั “อากร” โดยการแผลงสระอา เป็นสระอะ แล้วลด

รูปเป็นไม้หันอากาศ ตัดอกัษร ร และ อ ออก ไป รวมเป็น รษัฎากร ซ่ึงแปลว่า ภาษีอากรทั้งหลายบรรดาที่ จัดเกบ็

จากราษฎรหรือประชาชน  

 ดังน้ัน “ประมวลรษัฎากร” จึงหมายความว่า ประมวลกฎหมายภาษีอากรทั้งหลายบรรดาที่ จัดเกบ็จาก

ราษฎรหรือประชาชน หรือ “ประมวลกฎหมายว่าด้วยการรษัฎากร”  

 

2. ประมวลรษัฎากร บญัญติัข้ึนเมื่อใด 

ตอบ เม่ือวันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 2481 โดยผลของมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่ง

ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 

 

3. ประมวลรษัฎากรมีผลใชบ้งัคบัเมื่อใด  

ตอบ วันที่  1 เมษายน พ.ศ. 2482 ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร 

พ.ศ. 2481 

 

4. มีเจตนารมณใ์นการบญัญติัประมวลรษัฎากร อย่างไร 

ตอบ เจตนารมณใ์นการบัญญัติบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ปรากฏตามย่อหน้าแรกของพระราชบัญญัติ

ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 ดังน้ี “สมควรตราประมวลรษัฎากรเพื่อปรบัปรุงการรษัฎากร

ตามหลกัความเป็นธรรมแก่สงัคม” ซ่ึงสอดคล้องกบัลักษณะภาษีอากรที่ ดี  

 

5. ลกัษณะภาษีอากรท่ีดีมีอย่างไร  

ตอบ ลักษณะภาษีอากรที่ ดีประกอบด้วย  

(1) เป็นธรรม (Equity) ความเป็นธรรมแนวดิ่ ง (หลักความสามารถในการเสยีภาษีอากร) ความเป็น

ธรรมแนวนอน (ความมีมาตรฐานเดียว)  

(2)  แน่นอน (ความชัดเจน) (Certainty & Clarify) ได้แก่ความแน่นอนใน หลักการจัดเกบ็ภาษีอากร 

ผู้มีหน้าที่ เสยีภาษี ฐานภาษี อตัราภาษี วิธีการคาํนวณภาษี วิธีการเสยีภาษี วิธีการขจัดข้อโต้แย้งทางภาษี และบท

กาํหนดโทษ  

(3) สะดวก (Convenience) ได้แก่ ความสะดวกในวิธีการคาํนวณภาษี (รวมทั้งฐานภาษีและอัตรา

ภาษี) วิธกีารเสยีภาษี วิธกีารขอคืนภาษี  

ผูอํ้านายการสํานกัมาตรฐานการสอบบญัชีภาษีอากร    

* นายสุเทพ พงษพ์ทิกัษ ์  



2 

(4) ประหยดั (Economy) ได้แก่ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตาม

กฎหมาย (Compliance Cost) รวมทั้งมีลักษณะ “การหลีกเล่ียงได้ยาก”  

(5) อํานวยรายได ้(Productivity) ในการตรากฎหมายภาษีอากรใดๆ ต้องอาํนวยรายได้ให้แก่รัฐมาก

เพียงพอ  

(6) เป็นกลางทางเศรษฐกิจ (Neutrality) ไม่ก่อให้เกิดการเบี่ ยงเบนในการเลือกใช้ทรัพยากร การ

ประกอบอาชีพ ในปัจจุบันนาํมาใช้กบัภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(7) ยืดหยุ่น (Flexible) เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม เช่น มี

บทบัญญัติให้อาํนาจในอนัที่ จะตราหรือออกกฎหมายลูกเพ่ือการยกเว้นหรือลดอตัราภาษีอากร 

 

6. พระราชบญัญติัใหใ้ชบ้ทบญัญติัแห่งประมวลรษัฎากร มีลกัษณะและบทบญัญติัเก่ียวกบัเร่ืองใด 

ตอบ พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร มีลักษณะและบทบัญญัติเกี่ ยวกับเร่ือง

ดังต่อไปน้ี  

(1) บัญญัติขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่  8 โดยตราขึ้นเม่ือ 31 

มีนาคม พ.ศ. 2481  

(2) โดยปกติต้องมีพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว แต่เน่ืองจากยังทรงพระเยาว์และ
เสดจ็นิวัติยังต่างประเทศ จึงต้องมีคณะผู้สาํเรจ็ราชการแทนพระองค์ ตามประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่  4 

สงิหาคม พ.ศ. 2480 ซ่ึงในที่ ประกอบด้วย พลโท พระเจา้วรวงคเ์ธอ พระองคเ์จา้อาทิตยทิ์พยอาภา และพลเอก 

เจา้พระยาพชิเยนทรโยธิน  

(3) เจตนารมณ์ในการตรา “เพ่ือปรับปรุงการรัษฎากรตามหลกัความเป็นธรรมแก่สงัคม” อนัเป็น

เคร่ืองกาํหนดทศิทางหรือวัตถุประสงค์แห่งการใช้บังคับประมวลรัษฎากรทั้งปวง 

(4) ใช้บังคับในวันที่  1 เมษายน 2482 โดยทอดเวลาในการเตรียมการใช้บังคับ 1 ปี (มาตรา 2)  

(5) ตามมาตรา 3 บัญญัติให้ใช้ประมวลรษัฎากรที่ ตราไว้ต่อท้ายพระราชบัญญัติน้ีเป็นกฎหมาย เป็น

ผลให้ประมวลรัษฎากรมีลาํดับศักดิ์ ของกฎหมายเป็นพระราชบญัญติัโดยปริยาย และกาํหนดวันใช้บังคับประมวล

รัษฎากร   

(6) มาตรา 4 บัญญัติยกเลิกกฎหมายเก่าเพ่ือนาํมาบัญญัติขึ้ นใหม่เป็นการรัษฎากรตามประมวล

รัษฎากร  

  ซ่ึงทาํให้สามารถศึกษาประวัติศาสตร์การจัดเกบ็ภาษีอากรของไทยก่อน 1 เมษายน 2482 ได้โดย

ผ่านกฎหมายที่ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร  

(7) มาตรา 5 บทเฉพาะกาล หรือมาตรการในช่วงเปล่ียนแปลง (Transitional Period)  

(8) มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเป็นผู้รักษาการตาม พรบ. น้ี (เพ่ือให้มีเจ้าภาพ) 

 

7. ทําไมตอ้งบญัญติักฎหมายในรูปประมวลรษัฎากร  

ตอบ เน่ืองจากมีกฎหมายหลายลักษณะที่ มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขทั่วไปเหมือนหรือเป็นแนวทาง

เดียวกนั ซ่ึงควรนาํมาบัญญัติรวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกนั โดยรวมหลักกฎหมายทั่วไปที่ ใช้ร่วมกนัมาบัญญัติไว้ใน

ลักษณะแรกหรือส่วนแรกๆ ของประมวลกฎหมายน้ันๆ เพ่ือความสะดวกในการศึกษา ทาํความเข้าใจ และการนาํไปใช้  
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8. รูปแบบของประมวลกฎหมายเป็นอย่างไร  

ตอบ ทุกประมวลกฎหมาย ต้องมีพระราชบญัญติัใหใ้ชบ้ทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายน้ันๆ เช่น ประมวล

กฎหมายอาญามี พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น เว้นแต่ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณชิย์มีพระราชกฤษฎกีาให้ใช้บทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์  

 บทบัญญัติในประมวลกฎหมาย ต้องมีบทบัญญัติที่ เป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ ใช้ร่วมกัน

กาํหนดรวมไว้เป็นการทั่วไป (กฎหมายทัว่ไป – Jus Generale) ในส่วนที่ เป็นหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขพิเศษ 

(กฎหมายพเิศษ – Jus Speciale) จะแยกไว้เป็นการเฉพาะต่างหาก 

 

9. ประมวลรษัฎากรมีลาํดบัศกัด์ิของกฎหมายอย่างไร  

ตอบ เน่ืองเพราะตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติให้ใช้

ประมวลรัษฎากรตามที่ ตราไว้ต่อท้ายพระราชบัญญัติเป็นกฎหมาย ประมวลรัษฎากรจึงมีลาํดับศักดิ์ ของกฎหมาย

เป็น “พระราชบญัญติั” 

 

10. การแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากรตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมดว้ยกฎหมายลาํดบัใด  

ตอบ การแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรมีอยู่สมํา่เสมอ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมแล้วจาํนวน 57 คร้ัง 

ดังน้ี 

 (1) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร จาํนวน 37 คร้ัง 

 (2) พระราชกาํหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร จาํนวน 17 คร้ัง 

 (3) กฎหมายที่ มีลาํดับศักดิ์ เดียวกนั ได้แก่ ประกาศของคณะปฏวัิติ จาํนวน 2 คร้ัง ประกาศคณะรักษา

ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ จาํนวน 1 คร้ัง 

 

11. จะทราบไดอ้ย่างไรว่ามีการแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร 
ตอบ พิจารณาได้จากเคร่ืองหมาย อญัประกาศคู่ (“...”) ที่ มีอยู่หน้าข้อความที่ มีการแก้ไขเพ่ิมเติม โดยมี

ข้อความบ่งบอกว่า แก้ไขเพ่ิมเติมโดยบทบัญญัติของกฎหมายใด ใช้บังคับเม่ือใด อาท ิหน้ามาตรา หรือวรรคใน

มาตรา หรืออนุมาตราที่ มีเคร่ืองหมายอญัประกาศคู่ (“...”) เช่น   

 ที่ หน้า หมวด 1 ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร มีเคร่ืองหมาย “ (อญัประกาศเปิด) และที่ ท้าย

มาตรา 13 อฏัฐ มีเคร่ืองหมาย “ (อญัประกาศปิด) 

 ที่ หน้า หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพ่ิม มีเคร่ืองหมาย “ (อญัประกาศเปิด) และที่ ท้ายมาตรา 91/21 (7) 

ของหมวด 5 ภาษีธุรกจิเฉพาะ มีเคร่ืองหมาย ” (อญัประกาศปิด) 

 

12. กฎหมายท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงตราข้ึนมีลกัษณะอย่างไร  
ตอบ กฎหมายที่ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวทรงตราขึ้นมีลักษณะดังน้ี  

(1) ช่ือกฎหมายต้องนาํหน้าด้วย “พระราช” เว้นแต่ รฐัธรรมนูญ ได้แก่   

(ก) พระราชบัญญัติ หรือพระราชกาํหนด – บทบัญญัติหรือกฎหมายแม่บท  
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(ข) พระราชกฤษฎกีา – อนุบัญญัติหรือกฎหมายลูก  

(2) ช่ือกฎหมายจะต่อท้ายด้วยปีพุทธศักราชเสมอ ซ่ึงจะสะท้อนว่าเป็นกฎหมายที่ ทรงตราขึ้นเม่ือใด 

(3) มีพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวใต้ช่ือกฎหมายน้ันมีข้อความแสดงให้ทราบว่า
ทรงตราขึ้นเม่ือวัน เดือน และปีใด ในปีพุทธศักราชน้ัน ทรงครองราชย์เป็นปีที่ เท่าไร  

(4) การแสดงเจตนารมณ์ หรือคาํปรารภในการตรากฎหมาย แสดงไว้ในตอนต้นก่อนเข้าสู่บทบัญญัติ 
และแสดงหมายเหตุของการตราพระราชกฤษฎกีารไว้ตอนท้ายของกฎหมาย   

(5) บัญญัติเป็น “มาตรา” แปลว่า “ขอ้” 

  กฎหมายที่ สามัญชนออกใช้บังคับ เช่น กฎกระทรวง คาํสั่งกรมสรรพากร ใช้คาํว่า “ขอ้”  

(6) ที่มาตรา 1 ทั้งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ประมวลรัษฎากร รวมทั้ง

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร จะบัญญัติช่ือกฎหมายเสมอดังน้ี “มาตรา 1 กฎหมายน้ีให้

เรียกว่า...” 

(7) มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ได้แก่ นายกรัฐมนตรี หรือประธานศาลฎกีา หรือประธานรัฐสภา 

 ตามหลัก “The King Can Do No Wrong.” ซ่ึงรองรับโดยรัฐธรรมนูญที่ บัญญัติว่า ผู้ใดจะ

ฟ้องร้องพระมหากษัตริย์มิได้ อันเป็นหลักการภายใต้หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ที่ ทรงสละพระราชอาํนาจนิติบัญญัติ อาํนาจปกครองประเทศ และอาํนาจตุลา

การ นับแต่วันที่  24 มิถุนายน 2475 เป็นต้นมา    

  

13. ก่อนใชบ้งัคบับทบญัญติัแห่งประมวลรษัฎากร มีการจดัเก็บภาษีอากรประเภทใดบา้ง   
ตอบ ภาษีอากรที่ จัดเกบ็ก่อนใช้ประมวลรัษฎากรได้แก่  

 (1) พ.ร.บ. เงินรัชชูปาการ พ.ศ. 2468  

 (2) พ.ร.บ. ลักษณะเกบ็เงินค่านา ร.ศ. 119 

 (3) พ.ร.บ. ลักษณะการเกบ็ภาษีค่าที่ ไร่อ้อย พ.ศ. 2464 

 (4) พ.ร.บ. เปล่ียนวิธเีกบ็ภาษียา ร.ศ. 119  

 (5) ประกาศพระราชทาน ยกเงินอากรสวนใหญ่ค้างเก่า และเดินสาํรวจต้นผลไม้ใหม่ สาํหรับเกบ็เงิน

อากรสวนใหญ่ ร.ศ. 130  

 (6) พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ พ.ศ. 2475  

 (7) พ.ร.บ. ภาษีการค้า พ.ศ. 2475  

 (8) พ.ร.บ. อากรแสตมป์ พ.ศ. 2475   

 (9) พ.ร.บ. ภาษีการธนาคารและการประกนัภัย พ.ศ. 2476  

 ลาํดับที่  (1) พ.ร.บ. เงินรัชชูปาการ พ.ศ. 2468 ยกเลิกไปโดยเดด็ขาด 

 ลาํดับที่  (2) – (5) เปล่ียนเป็นภาษีบาํรุงทอ้งท่ี ตามลักษณะ 3  

 ลาํดับที่  (6) – (8) เปล่ียนเป็นภาษีอากรฝ่ายสรรพากร ตามลักษณะ 2  

 พ.ร.บ. อากรแสตมป์ พ.ศ. 2475 ยกเลิกช้ากว่ากฎหมายอื่ นๆ 2 เดือน คือ วันที่  1 มิถุนายน 2482 

พร้อมกับการใช้บังคับหมวด 6 อากรแสตมป์ แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงกใ็ช้บังคับล่าช้าไป 2 เดือนเช่นกัน ทั้งน้ี 

เน่ืองจากต้องให้เวลาแก่ผู้ครอบครองอากรแสตมป์ตามกฎหมายเก่าได้นํามาแลกกับอากรแสตมป์ใหม่ ซ่ึงตาม
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14. เดิมประมวลรษัฎากรมีก่ีลกัษณะ ลกัษณะท่ียกเลิกไปคือลกัษณะใด ตั้งแต่มาตราใดถงึมาตราใด  

ตอบ แต่เดิมประมวลรัษฎากรมี 3 ลักษณะ คือ  

 ลกัษณะ 1 ขอ้ความเบื้ องตน้ ตั้งแต่มาตรา 1 ถงีมาตรา 4 

 ลกัษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร ตั้งแต่มาตรา 5 ถงีมาตรา 143 และ 

 ลกัษณะ 3 ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี ตั้งแต่มาตรา 144 ถงีมาตรา 164  

 

15. ปัจจุบนัประมวลรษัฎากรมีก่ีลกัษณะ อะไรบา้ง และมีทั้งส้ินก่ีมาตรา  
ตอบ ประมวลรัษฎากรมี 2 ลักษณะ รวมทั้งสิ้น 113 มาตรา ดังน้ี  

 ลกัษณะ 1 ขอ้ความเบื้ องตน้ (มาตรา 1 – มาตรา 4 ทศ รวม 26 มาตรา)  

 ลกัษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร แบ่งเป็น 7 หมวด (รวม 285 มาตรา) ดังน้ี  

  หมวด 1 บทเบด็เสร็จทัว่ไป (มาตรา 5 – มาตรา 13 รวม 14 มาตรา)   

  หมวด 1 ทวิ คณะกรรมการวินิจฉยัภาษีอากร (มาตรา 13 ทวิ – มาตรา 13 อฏัฐ รวม 7 

มาตรา)  

  หมวด 2  วิธีการเก่ียวแก่ภาษีอากรประเมิน (มาตรา 14 – มาตรา 37 ทวิ รวม 31 มาตรา)  

   มาตรา 14 ความหมาย “ภาษีอากรประเมิน”  

   มาตรา 15 หลักกฎหมายพิเศษใช้บังคับก่อนหรือยกเว้นกฎหมายทัว่ไป  

   มาตรา 16 เจ้าพนักงานประเมิน   

   ส่วน 1 การยื่ นรายการและการเสียภาษี (มาตรา 17 – มาตรา 27 จัตวา รวม 16 

มาตรา)    ส่วน 2 การอุทธรณ ์(มาตรา 28 – มาตรา 34 รวม 7 มาตรา)  

   ส่วน 3 บทกําหนดโทษ (มาตรา 35 - มาตรา 37 ทวิ รวม 5 มาตรา)  

  หมวด 3 ภาษีเงินได ้และบญัชีอตัราภาษีเงินได ้(มาตรา 38 – มาตรา 76 ทวิ รวม 63 

มาตรา)  

   ส่วน 1 ขอ้ความทัว่ไป (มาตรา 38 – มาตรา 39 รวม 2 มาตรา) 

   ส่วน 2 การเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดา (มาตรา 40 – มาตรา 64 รวม 40 มาตรา) 

   ส่วน 3 การเก็บภาษีจากบริษทัและหา้งหุน้ส่วนนติิบุคคล (มาตรา 65 - มาตรา 76  

     ทวิ รวม 5 มาตรา)  

   บญัชีอตัราภาษีเงินได ้ 

  หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (มาตรา 77 – มาตรา 90/5 รวม 115 มาตรา)  

   ส่วน 1 ขอ้ความทัว่ไป (มาตรา 77 – มาตรา 77/5 รวม 6 มาตรา) 

   ส่วน 2 ความรบัผดิในการเสียภาษี (มาตรา 78 – มาตรา 78/3 รวม 4 มาตรา)  

   ส่วน 3 ฐานภาษี (มาตรา 79 - มาตรา 79/7 รวม 8 มาตรา)  

   ส่วน 4 อตัราภาษี (มาตรา 80 – มาตรา 80/2 รวม 3 มาตรา) 
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   ส่วน 5  การยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม (มาตรา 81 – มาตรา 81/3 รวม 4 มาตรา)  

   ส่วน 6 ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีและการคํานวณภาษี (มาตรา 82 – มาตรา 82/18 รวม  

    19 มาตรา) 

   ส่วน 7 การยื่นแบบและการชําระภาษี (มาตรา 83 – มาตรา 83/10 รวม 11 มาตรา) 

   ส่วน 8 เครดิตภาษีและการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (มาตรา 84 – มาตรา 84/4 รวม  

    5 มาตรา)  

   ส่วน 9 การจดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิ่ม (มาตรา 85 – มาตรา 85/19 รวม 20  

    มาตรา)  

   ส่วน 10 ใบกํากบัภาษี ใบเพิ่มหนี้  ใบลดหนี้  (มาตรา 86 – มาตรา 86/14 รวม 15  

    มาตรา)  

   ส่วน 11 การจัดทํารายงานและการเก็บรกัษารายงานและหลกัฐานเอกสาร (มาตรา 

82 – มาตรา 82/18 รวม 19 มาตรา)  

   ส่วน 12 อํานาจเจา้พนกังานประเมิน (มาตรา 88 – มาตรา 88/6 รวม 7 มาตรา)  

   ส่วน 13 เบี้ ยปรบั – เงินเพิ่ม (มาตรา 89 – มาตรา 89/2 รวม 3 มาตรา) 

   ส่วน 14  บทกําหนดโทษ (มาตรา 90 – มาตรา 91/5 รวม 6 มาตรา) 

  หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (มาตรา 91 – มาตรา 91/21 รวม 22 มาตรา)  

  หมวด 6 อากรแสตมป์ และบญัชีอตัราอากรแสตมป์ (มาตรา 103 – มาตรา 129 รวม 33  

   มาตรา)  

   มาตรา 103 บทนิยามศัพทเ์กี่ ยวกบัอากรแสตมป์  

   ส่วน 1 การเสียอากร (มาตรา 104 – มาตรา 112 รวม 12 มาตรา)  

   ส่วน 2 เบด็เตล็ด (มาตรา 113 – มาตรา 123 ตรี รวม 13 มาตรา) 

   ส่วน 3 บทลงโทษ (มาตรา 124 – มาตรา 129 รวม 7 มาตรา) 

   บญัชีอตัราอากรแสตมป์  

 อน่ึง สาํหรับลกัษณะ 3 ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีบาํรงุท้องที่  พ.ศ. 2508 

 

16. ในปัจจุบนัประมวลรษัฎากรมาตราแรกและมาตราสุดทา้ยกล่าวถงึเร่ืองใด 

ตอบ ประมวลรัษฎากรมาตรา 1 บัญญัติว่า “กฎหมายน้ีใหเ้รียกว่า ประมวลรัษฎากร” ซ่ึงสอดคล้องกับ

ลักษณะของกฎหมายที่ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวทรงตราขึ้น  

 มาตราสดุท้ายของประมวลรัษฎากร เป็นบทบัญญัติว่าด้วยบทลงโทษตามหมวด 6 อากรแสตมป์ แต่ยัง

ไม่สดุท้ายเลยทเีดียวเน่ืองจากมีบัญชีอตัราอากรแสตมป์ต่อจากบทบัญญัติมาตรา 129 น้ีอกี 

 

17. การแทรกบทบญัญติัในประมวลรษัฎากร มีก่ีวิธี อะไรบา้ง 

ตอบ การแทรกบทบัญญัติในประมวลรัษฎากรมี 2 วิธ ีดังน้ี  



7 

(1) การแทรกแบบดั้งเดิม (Classical Method) คือ การเพ่ิมบทบัญญัติหรืออนุบัญญัติโดยการเพ่ิม

คาํภาษาบาลีที่ มีความหมายเกี่ ยวกบัลาํดับที่ สอง (ทวิ) สาม (ตรี) สี่  (จัตวา) ... ตามลาํดับ ดังเช่นกรณีมาตรา 5 

แห่งพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบับที่  10) พ.ศ. 2502 ต่อไปน้ี   

คําว่า อ่านว่า หมายความว่า 

มาตรา 5  มาตรา 5  มาตรา 5 คร้ังที่ หน่ึง 

มาตรา 5 ทวิ มาตรา 5 ทะ-วิ มาตรา 5 คร้ังที่ สอง 

มาตรา 5 ตรี มาตรา 5 ตรี มาตรา 5 คร้ังที่ สาม 

มาตรา 5 จตัวา มาตรา 5 จัด-ตะ-วะ มาตรา 5 คร้ังที่ สี่  

มาตรา 5 เบญจ มาตรา 5 เบน-จะ มาตรา 5 คร้ังที่ ห้า 

มาตรา 5 ฉ มาตรา 5 ฉอ หรือ ฉะ มาตรา 5 คร้ังที่ หก 

มาตรา 5 สตัต มาตรา 5 สดั-ตะ  มาตรา 5 คร้ังที่ เจด็ 

มาตรา 5 อฏัฐ มาตรา 5 อดั-ถะ มาตรา 5 คร้ังที่ แปด 

มาตรา 5 นว มาตรา 5 นะ-วะ มาตรา 5 คร้ังที่ เก้า 

มาตรา 5 ทศ มาตรา 5 ทะ-สะ มาตรา 5 คร้ังที่ สบิ 

มาตรา 5 เอกาทศ มาตรา 5 เอ-กา-ทะ-สะ มาตรา 5 คร้ังที่ สบิเอด็ 

มาตรา 5 ทวาทศ มาตรา 5 ทะ-วา-ทะ-สะ มาตรา 5 คร้ังที่ สบิสอง 

มาตรา 5 เตรส มาตรา 5 เต-ระ-สะ มาตรา 5 คร้ังที่ สบิสาม 

มาตรา 5 จตุทศ มาตรา 5 จะ-ตุ-ทะ-สะ มาตรา 5 คร้ังที่ สบิสี่  

มาตรา 5 ปัณรส มาตรา 5 ปัน-นะ-ระ-สะ มาตรา 5 คร้ังที่ สบิห้า 

มาตรา 5 โสฬส มาตรา 5 โส-ละ-สะ มาตรา 5 คร้ังที่ สบิหก 

มาตรา 5 สตัตรส มาตรา 5 สดั-ตะ-ระ-สะ มาตรา 5 คร้ังที่ สบิเจด็ 

มาตรา 5 อฏัฐารส มาตรา 5 อดั-ถา-ระ-สะ มาตรา 5 คร้ังที่ สบิแปด 

มาตรา 5 เอกูนวีสติ มาตรา 5 เอ-กู-นะ-วี-สะ-ติ มาตรา 5 คร้ังที่ สบิเก้า 

มาตรา 5 วีสติ มาตรา 5 วี-สะ-ติ  มาตรา 5 คร้ังที่ ย่ีสบิ  

มาตรา 5 เอกวีสติ มาตรา 5 เอ-กะ-วี-สะ-ติ มาตรา 5 คร้ังที่ ย่ีสบิเอด็ 

มาตรา 5 ทวาวีสติ มาตรา 5 ทะ-วา-วี-สะ-ติ  มาตรา 5 คร้ังที่ ย่ีสบิสอง 

มาตรา 5 เตวีสติ มาตรา 5 เต-วี-สะ-ติ มาตรา 5 คร้ังที่ ย่ีสบิสาม 

 อน่ึง คาํว่า “เอกูน” โดยรากศัพทแ์ปลว่า พร่องอยู่หนึ่ ง ซ่ึงเม่ือนาํมาสมาสกบัคาํว่า “วีสติ” ซ่ึงแปลว่า 

ย่ีสบิ เม่ือรวมเป็น “เอกูนวีสติ” จึงหมายความว่า พร่องอยู่หน่ึงจะครบย่ีสบิ ซ่ึงได้แก่สบิเก้าน่ันเอง  

 การแทรกแบบดั้งเดิม ใช้กบับทบัญญัติในลักษณะ 1 ข้อความเบื้องต้น ตั้งแต่มาตรา 1 ถึงมาตรา 4 

ทศ และสาํหรับบทบัญญัติในลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร ใช้กบับทบัญญัติในหมวดดังต่อไปน้ี  

   - หมวด 1  บทเบด็เสร็จทัว่ไป ตั้งแต่มาตรา 5 ถงึมาตรา 13 

   - หมวด 1 ทวิ คณะกรรมการวินจิฉยัภาษีอากร ตั้งแต่มาตรา 13 ทวิ ถงึมาตรา 13 อฏัฐ 

   - หมวด 2 วิธีการเก่ียวแก่ภาษีอากรประเมิน ตั้งแต่มาตรา 14 ถงึมาตรา 37 ทวิ 

   - หมวด 3  ภาษีเงินได ้ตั้งแต่มาตรา 38 ถงึมาตรา 76 ทวิ และบญัชีอตัราภาษีเงินได ้

   - หมวด 6 อากรแสตมป์ ตั้งแต่มาตรา 103 ถงึมาตรา 129 และบญัชีอตัราอากรแสตมป์  

 ตวัอย่าง ตามมาตรา 3 ถงึมาตรา 3 จตุทศ ในลักษะ 1 มีคาํอ่านและความหมายดังน้ี   
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คําว่า อ่านว่า หมายความว่า 

มาตรา 3  มาตรา 3  มาตรา 3 คร้ังที่ หน่ึง 

มาตรา 3 ทวิ มาตรา 3 ทะ-วิ มาตรา 3 คร้ังที่ สอง 

มาตรา 3 ตรี มาตรา 3 ตรี มาตรา 3 คร้ังที่ สาม 

มาตรา 3 จตัวา มาตรา 3 จัด-ตะ-วะ มาตรา 3 คร้ังที่ สี่  

มาตรา 3 เบญจ มาตรา 3 เบน-จะ มาตรา 3 คร้ังที่ ห้า 

มาตรา 3 ฉ มาตรา 3 ฉอ หรือ ฉะ มาตรา 3 คร้ังที่ หก 

มาตรา 3 สตัต มาตรา 3 สดั-ตะ  มาตรา 3 คร้ังที่ เจด็ 

มาตรา 3 อฏัฐ มาตรา 3 อดั-ถะ มาตรา 3 คร้ังที่ แปด 

มาตรา 3 นว มาตรา 3 นะ-วะ มาตรา 3 คร้ังที่ เก้า 

มาตรา 3 ทศ มาตรา 3 ทะ-สะ มาตรา 3 คร้ังที่ สบิ 

มาตรา 3 เอกาทศ มาตรา 3 เอ-กา-ทะ-สะ มาตรา 3 คร้ังที่ สบิเอด็ 

มาตรา 3 ทวาทศ มาตรา 3 ทะ-วา-ทะ-สะ มาตรา 3 คร้ังที่ สบิสอง 

มาตรา 3 เตรส มาตรา 3 เต-ระ-สะ มาตรา 3 คร้ังที่ สบิสาม 

มาตรา 3 จตุทศ มาตรา 3 จะ-ตุ-ทะ-สะ มาตรา 3 คร้ังที่ สบิสี่  

 

(2) การแทรกแบบสมยัใหม่ (Modernize Method) โดยการใส่เคร่ืองหมาย / (ทับ) ดังเช่น

บ้านเลขที่  ซ่ึงมีมาตราหลักเรียงลาํดับอยู่แล้ว จึงไม่อาจเพ่ิมเลขมาตราต่อไปได้ตามปกติ เม่ือมีความประสงค์ที่ จะ

เพ่ิมเลขมาตรา กเ็พียงแต่ใส่เคร่ืองหมาย / เลขหลังมาตราน้ัน แล้วใส่ลาํดับเลขที่ ทบัเรียงลาํดับกบัไป เช่น มาตรา 

77 ต่อด้วย มาตรา 77/1 ไล่เรียงไปจนจบมาตรา 77/5 จึงขึ้นมาตรา 78 เป็นต้น  

   การแทรกแบบสมัยใหม่ ใช้กบับทบัญญัติในลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร ดังต่อไปน้ี  

   - หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม  

   - หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ  

   นอกจากน้ี ยังใช้กบัพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอตัราและ

ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่  405) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 - มาตรา 10/1 และมาตรา 11 – มาตรา 11/11 หรือ

คาํสั่งกรมสรรพากรที่  ท.ป. 4/2528 ขอ้ 3 – ขอ้ 3/2 และขอ้ 12 – ขอ้ 12-6 เป็นต้น 

 

18. ปัจจุบนัประมวลรษัฎากร ไม่มีบทบญัญติัมาตราใดบา้ง เพราะเหตุใด  

ตอบ ปัจจุบันประมวลรัษฎากร ไม่มีบทบัญญัติดังต่อไปน้ี ในลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร  

 มาตรา 75 และมาตรา 76 เกี่ ยวกบัการเสยีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ

บุคคลที่ มีผู้ถอืหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเกนิกว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งสิ้น 

 มาตรา 92 และมาตรา 93 บทบัญญัติว่าด้วยภาษีการค้าในหมวด 4 ที่ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่  30) พ.ศ. 2534 ใช้บังคับวันที่  1 มกราคม 2535 เป็นต้นมา  

 มาตรา 94 ถึงมาตรา 102 บทบัญญัติว่าด้วยภาษีป้ายในหมวด 5 เดิมที่ ถูกยกเลิกโดย

พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 

 มาตรา 130 ถึงมาตรา 143 หมวด 7 อากรมหรสพ และบัญชีอัตราอากรมหรสพ ยกเลิกโดยนาํไป

บัญญัติเป็นภาษีการค้า 
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19. ใหจ้ดัเรียงลาํดบัอนุบญัญติัตามประมวลรษัฎากร 
ตอบ อนุบัญญัติตามประมวลรัษฎากร ประกอบด้วย 

 (1) พระราชกฤษฎีกา 

 (2) กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และระเบยีบกระทรวง 

 (3) คําวินจิฉยัคณะกรรมการวินจิฉยัภาษีอากร 

 (4) คําสัง่กรมสรรพากร 

 (5) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

 

20. การจดัเรียงอนุบญัญติัท่ีออกตามความในประมวลรษัฎากรมีวตัถุประสงคอ์ย่างไร  
ตอบ การจัดเรียงอนุบัญญัติต่างระดับกนั มีวัตถุประสงค์ดังน้ี  

(1) เพ่ือจัดช้ันความสาํคัญของอนุบัญญัติที่ ออกตามความในประมวลรัษฎากรให้ชัดแจ้ง อาท ิการตรา

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ย่อมมีความสาํคัญกว่าการออกกฎกระทรวง ที่ กระทาํได้โดยง่าย

กว่าการตราพระราชกฤษฎกีาฯ ช้ีให้เหน็ถงึนัยของอนุบัญญัติน้ันๆ ว่ามีลาํดบัชั้นความสําคญัไม่เท่าเทยีมกนั เช่น  

 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกาํหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข 

และอตัราการหักค่าสกึหรอและค่าเสื่ อมราคาของทรัพย์สนิ (ฉบับที่  145) พ.ศ. 2527 ออกตามความในมาตรา 65 

ทวิ (2) พิจารณาได้ว่ามีระดับช้ันความสาํคัญเหนือกว่า กฎกระทรวง ฉบับที่  186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจาํหน่ายหน้ีสญูจากบัญชีลูกหน้ี ออกตามความในมาตรา 65 ทวิ (9) แม้ทั้งสองเง่ือนไข

จะเป็นเง่ือนไขในการคาํนวณกาํไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 ทวิ ด้วยกัน แต่เน่ืองจากทุก

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนมีทรัพย์สินที่ จะคิดค่าสึกหรอและค่าเสื่ อมราคา ในขณะที่ มีบางบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ

บุคคลเท่าน้ันที่ อาจมีหน้ีสญูเกดิขึ้น ลาํดับศักดิ์ ของกฎหมายจึงเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถงึความสาํคัญของแต่ละเง่ือนไข  

 กรณีค่ารับรองแม้จะมีหรือเกิดขึ้ นได้ในทุกบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน แต่โดยทั่วไปเป็นรายการ

เบด็เตลด็เลก็ๆ น้อยๆ ในการบัญญัติประมวลรัษฎากรจึงกาํหนดให้ออกหลักเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขเป็นเพียง

กฎกระทรวง ซ่ึงได้แก่ กฎกระทรวง ฉบับที่  143 ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ เป็นต้น  

 อย่างไรกต็ามมีบางกรณทีี่ อาจสร้างความสบัสนได้บ้าง เพราะไม่เป็นไปตามหลักการข้างต้น ได้แก่ 

มาตรา 42 (17) “เงินได้ตามที่ จะได้กาํหนดยกเว้นโดยกฎกระทรวง” ซ่ึงแม้จะเป็นข้อกาํหนดเกี่ ยวกบัการยกเว้น

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ มีหลักการกาํหนดไว้ในมาตรา 3 ลักษณะ 1 แล้วว่า “บรรดารัษฎากรประเภทต่าง ๆ 

ซ่ึงเรียกเกบ็ตามประมวลรัษฎากรน้ีจะตราพระราชกฤษฎกีาเพ่ือการต่อไปน้ีกไ็ด้ คือ  

 (1) ลดอตัราหรือยกเว้นเพ่ือให้เหมาะสมกบัเหตุการณ์ กจิการ หรือสภาพของท้องที่ บางแห่งหรือ

ทั่วไป” โดยทุกประเภทภาษีอากรนอกจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากไ็ด้มีการตราพระราชกฤษฎีกาฯ เพ่ือการ

ยกเว้นภาษีดังกล่าวทั้งสิ้น สนันิษฐานใจว่า คงมีความประสงค์ที่ จะให้มีความสะดวกในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา และเป็นรายการย่อยๆ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกไ็ด้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่  126 (พ.ศ. 

2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และเพ่ิมเติมด้วยกฎกระทรวง ฉบับต่างๆ 

เร่ือยมาจนกระทัง่ปัจจุบัน 
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(2) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงลําดับศักดิ์ ของกฎหมายที่ มีความต่างกัน ในอันที่ จะตีความกฎหมายตาม

หลักการตีความว่า กฎหมายที่ มีลําดับศักดิ์ สูงกว่าย่อมขัดแย้งและมีผลยกเลิกกฎหมายลําดับศักดิ์ ที่ ตํ่ากว่า ใน

ขณะเดียวกันกฎหมายลาํดับศักดิ์ ที่ ตํา่กว่าจะขัดหรือแย้งกฎหมายลาํดับศักดิ์ ที่ สูงกว่ามิได้ มิฉะน้ัน ตกเป็นโมษะใช้

ไม่ได้  

 

21. คําสัง่กรมสรรพากรมีก่ีประเภท อะไรบา้ง 

ตอบ คาํสั่งกรมสรรพากรที่ ปรากฏในประมวลรัษฎากรแบ่งออกเป็น 

 คาํสั่งกรมสรรพากรที่  ท.ป. ออกโดยอาศัยอาํนาจตามความในประมวลรัษฎากร จึงถือเป็นอนุบญัญติั 

(กฎหมายลูก) หมายความว่า คาํสั่งกรรมสรรพากรที่ ออกเพ่ือใช้บังคับเป็นการทัว่ไป (ท.ป. หมายความว่า ทัว่ไป) 

 คาํสั่งกรมสรรพากรที่  ป. ออกโดยมิได้อาศัยอาํนาจตามความในประมวลรัษฎากร ไม่ถือเป็นอนุบัญญัติ 

หรือกฎหมายลูกทั้งน้ี เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบติั (Ruling) ของเจ้าพนักงานสรรพากรในการปฏิบัติงานการ

รัษฎากร เน่ืองจากอธิบดีกรมสรรพากรไม่มีอาํนาจตามกฎหมายที่ จะออกคาํสั่งกรมสรรพากรที่ ใช้บังคับเป็นการ

ทัว่ไป แต่มีอาํนาจสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถอืปฏบิัติ 

 

22. มีแนวทางในการพจิารณาว่าขอ้ความนั้นเป็นอนุบญัญติัตามประมวลรษัฎากรหรือไม่ 

ตอบ หลักในการพิจารณาว่า ข้อความใดเป็นอนุบัญญัติที่ ออกตามความในประมวลรัษฎากรหรือไม่น้ัน ให้

พิจารณาว่า 

(1) กรณีที่ ข้อความน้ันๆ อ้างว่า อาศัยอาํนาจตามความในบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรืออนุ

บัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อความน้ันๆ ถอืเป็นอนุบัญญัติ  

(2) กรณีที่ ข้อความน้ันๆ ออกโดยไม่อาศัยอาํนาจตามความในบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือ

อนุบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อความน้ันกไ็ม่ถอืเป็นอนุบัญญัติตามประมวลรัษฎากร อาท ิคาํสั่งกรมสรรพากร

ที่  ป. .../(ระบุปี พ.ศ.) ซ่ึงถอืเป็นแนวทางปฏบิัติ และประกาศกรมสรรพากร ซ่ึงเป็นประกาศเพ่ือให้ทราบข้อความ

บางประการ 

 

23. ทําไมตอ้งมีการประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา ทั้งในส่วนท่ีเป็นบทบญัญติัและอนุบญัญติั 

ตอบ กฎหมายน้ันจะมีผลต่อเม่ือประกาศให้ประชาชนทราบแล้ว เพราะมีหลักกฎหมายกาํหนดไว้ว่า “ความ

ไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว” ซ่ึงในประเทศไทย พระราชบัญญัติจะต้องประกาศลงในหนังสอืราชการ ช่ือ “ราช

กจิจานุเบกษา” (Royal Thai Government Gazette) 

 

24. จงบอกบทบญัญติัท่ีสําคญั (หวัใจ) ในแต่ละลกัษณะ  

ตอบ บทบัญญัติที่ สาํคัญ อนัถอืได้ว่าเป็นหัวใจในแต่ละลักษณะประกอบด้วย  

รายการ บทบญัญติัท่ีสําคญั รายละเอียด  

ลกัษณะ 1 มาตรา 2 

มาตรา 3 

มาตรา 4 

นิยามศัพทท์ี่ ใช้ในประมวลรัษฎากร “ประเทศไทย” 

การตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือการลดอตัรา และยกเว้นรัษฎากร 

รัฐมนตรีผู้รักษาการตามประมวลรัษฎากร (รมต. คลัง) 

ลกัษณะ 2 หมวด 1 มาตรา 5 กรมสรรพากร เป็นหน่วยงานที่ มีอาํนาจหน้าที่ ในการจัดเกบ็ภาษีสรรพากรตาม
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รายการ บทบญัญติัท่ีสําคญั รายละเอียด  

ลกัษณะ 2 หมวด 1 ทวิ มาตรา 13 สตัต อาํนาจของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 

ลกัษณะ 2 หมวด 2 มาตรา 15 วิธกีารใช้บทบัญญัติในหมวด 2 วิธกีารเกี่ ยวแก่ภาษีอากรประเมิน 

 มาตรา 17 การเสียภาษีอากรประเมินโดยย่ืนรายการประเมินประเมินตนเองของผู้ต้องเสีย 

หรือผู้นาํส่งภาษีอากร 

ลกัษณะ 2 หมวด 3 ส่วน 1 มาตรา 39 นิยามศัพทเ์กี่ ยวกบัภาษีเงินได้ “เงินได้พึงประเมิน” 

ลกัษณะ 2 หมวด 3 ส่วน 2 มาตรา 41 หลักการจัดเกบ็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา“หลักแหล่งเงินได้”และ“หลักถิ่ นที่ อยู่” 

ลกัษณะ 2 หมวด 3 ส่วน 3 มาตรา 66 หลักการจัดเกบ็ภาษีเงินได้นิติบุคคล“หลักแหล่งเงินได้”และ“หลักถิ่ นที่ อยู่” 

ลกัษณะ 2 หมวด 4 มาตรา 77/1  นิยามศัพท์เกี่ ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม “ผู้ประกอบการ” “ขาย” “บริการ” 

“นาํเข้า” “ส่งออก” “ภาษีซ้ือ”  

 มาตรา 77/2 หลักการจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิม “หลักการบริโภค” และ “หลักปลายทาง”  

ลกัษณะ 2 หมวด 5 มาตรา 91/2 หลักการจัดเกบ็ภาษีธุรกจิเฉพาะ “หลักการบริโภค” 

ลกัษณะ 2 หมวด 6 มาตรา 103 นิยามศัพทเ์กี่ ยวกบัอากรแสตมป์ “ปิดแสตมป์บริบูรณ”์ 

 มาตรา 104 หลักการจัดเกบ็อากรแสตมป์ - ค่าธรรมเนียมในการกระทาํตราสาร 

 

25. บทบญัญติัแห่งประมวลรษัฎากรท่ีไม่มีผลใชบ้งัคบัแลว้ ประกอบดว้ยบทบญัญติัใดบา้ง 
ตอบ บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ ไม่มีผลใช้บังคับแล้ว ประกอบด้วยบทบัญญัติดังต่อไปน้ี   

บทบญัญติั  เหตุผล 

• มาตรา 2 นิยามศัพท ์คาํว่า “อําเภอ” “นาย

อําเภท” “ท่ีว่าการอําเภอ”   

เน่ืองจากในปัจจุบัน กรมสรรพากรได้ปรับเปล่ียนการบริหารราชการจากที่ เคยมี

สองส่วนคือส่วนกลาง กับส่วนภมิูภาค ลดลงเหลือส่วนกล่าวแต่เพียงส่วนเดียว 

ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 11 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา จึงไม่มีความจาํเป็นต้องอาศัย

สถานที่  และเจ้าหน้าที่ ขององค์การของระบบการบริหการราชการส่วนภมิูภาค 

• มาตรา 3 จัตวา รัฐมนตรีมีอาํนาจประกาศใน

ราชกิจจานุ เบกษากําหนดให้ ไปเสีย  ณ 

สาํนักงานแห่งอื่ นกไ็ด้ 

เน่ืองจากมีบทบัญญัติมาตรา 11 ซ่ึงเป็นกฎหมายพิเศษที่ ให้อาํนาจอธิบดี

กรมสรรพากรในการกาํหนดให้อาํนาจอธิบดีกรมสรรพากรในอันที่ จะกาํหนดให้

นาํภาษีอากรไปเสยี ณ สาํนักงานแห่งอื่ น จึงไม่จาํเป็นต้องใช้อาํนาจรัฐมนตรีตาม

มาตรา 3 จตัวาอกี 

• มาตรา 29 การอุทธรณ์การประเมินภาษีอากร

ที่ อาํเภอมีหน้าที่ ประเมิน 

เน่ืองจากอาํเภอไม่มีหน้าที่ ประเมินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

• มาตรา 39 นิยามคาํว่า “บริษทัเงินทุน” ไม่มีผลใช้บังคับ เน่ืองจากไม่มีบทบัญญัติที่ เกี่ ยวข้องกบันิยามศัพทน้ี์โดยเฉพาะ 

• มาตรา 42 (4) การยกเว้นเงินได้สาํหรับการ

จ้างงานก่อนปี 2475 

เน่ืองจากไม่มีการจ้างงานในลักษณะน้ีคงเหลืออยู่อกีแล้ว 

• มาตรา 48 ทวิ เฉพาะในส่วนของเครดิตภาษี

กรณีโรงงานยาสูบเสียภาษีเงินได้แทนผู้ค้า

บุหร่ีของโรงงานยาสบู 

เน่ืองจากเงินได้จากการขายยาสูบที่ ผลิดโดยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง น้ัน 

ผู้มีเงินได้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 42 (17) ประกอบกฎกระทรวง 

ฉบับที่  126 ขอ้ 2 (19) เครดิตภาษีตามมาตรา 48 ทวิ จึงไม่มีผลแต่อย่างใด 

• มาตรา 80/2 อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 

2.5 (1.5% ของมูลค่าของฐานภาษี) 

เน่ืองจากมีการขยายจาํนวนมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมตามมาตรา 

81/1จาก 600,000 บาทต่อปี เป็น 1,2000,000 บาทต่อปี มีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2542 เป็นต้นมา เป็นผลให้ยกเลิกการคาํนวณภาษีมูลค่าเพ่ิม
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บทบญัญติั  เหตุผล 

• มาตรา 81 (3) การยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม

สาํหรับการส่งออกของผู้ประกอบ การต้องเสีย 

VAT ในอตัรา 1.5% 

เช่นเดียวกบักรณมีาตรา 80/2 จึงไม่จาํเป็นต้องยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมในกรณน้ีี  

• มาตรา 81/3 (2) สิทธิขอเข้าสู่ระบบ VAT 

ของผู้ประกอบการ 1.5% 

เช่นเดียวกับกรณีมาตรา 80/2 จึงไม่จําเป็นต้องมีสิทธิขอเข้าสู่ ระบบ

ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ คาํนวณภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 82/3 แต่อย่างใด 

• มาตรา 82/16 มาตรา 82/17 และมาตรา 

82/18  

การคาํนวณภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตรา 1.5% ของมูลค่าของฐานภาษี ถูกยกเลิกไป

โดยปริยาย เพราะเหตุที่ ขยายการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีของกจิการขนาดย่อม 

• มาตรา 85/10 (4) การขอถอนทะเบียน VAT 

ของผู้ประกอบการ 1.5%   

เช่นเดียวกับกรณีมาตรา 80/2 ผู้ประกอบการจดทะเบียน 1.5% ได้รับยกเว้น

ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว จึงไม่มีความจาํเป็นที่ ต้องขอเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม  

• มาตรา 87 วรรคสอง การจัดทาํราย งานของ

ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ ต้องเสีย VAT ใน

อตัรา 1.5% 

เช่นเดียวกบักรณีมาตรา 80/2 จึงไม่ต้องมีการจัดทาํรายงานของผู้ประกอบการ

ดังกล่าว 

• มาตรา 90/2 (1) บทกาํหนดโทษสาํหรับ

ผู้ประกอบการ 1.5% 

เช่นเดียวกับกรณีมาตรา 80/2 กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตาม

มาตรา 82/18 (2) จึงไม่มีผลทางภาษีอากรอกีต่อไป บทกาํหนดโทษจึงไม่อาจ

เกดิขึ้น 

• มาตรา 103 (2) การปิดแสตมป์บริบูรณ์โดย

วิธแีสตมป์ดุน 

เน่ืองจากในทางปฏบัิติไม่มีการจัดเกบ็อากรแสตมป์โดยวิธีน้ีอีก บทบัญญัติน้ีจึง

ไม่มีผลใช้บังคับอกีต่อไป 

 

26. จงบอกโครงสรา้งของกฎหมายภาษีอากร  
ตอบ โครงสรา้งของกฎหมายภาษีอากร แบ่งเป็น 9 ส่วนดังน้ี 

(1) หลกัการทัว่ไปของกฎหมายภาษีอากรน้ัน อาท ิ 

- หลักการและแนวคิดในการจัดเกบ็ภาษีอากร  
- หน่วยงานที่ มีอาํนาจหน้าที่ ในการจัดเกบ็ภาษีอากร  
- กาํหนดเวลาในการจัดเกบ็ภาษีอากรเป็นรายปี หรือรายเดือน หรือรายสะดวก 

- กาํหนดประเภทภาษีอากร เพ่ือให้ทราบถงึผู้รับภาระภาษีอากรประเภทน้ัน  

- หลักการสาํคัญอื่ นๆ อาท ิการให้ความสาํคัญของระบบเอกสารหลักฐาน 

(2) ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีอากร ซ่ึงต้องมีความชัดเจนแน่นอน อาท ิ

- บุคคลธรรมดา รวมถงึกองมรดกของผู้ตายที่ ยังมิได้แบ่ง 
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ มิใช่นิติบุคคล 
- บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  
- นิติบุคลอื่ น 

(3) วิธีการคํานวณภาษีอากร ซ่ึงรวมทั้ง ฐานภาษี และอตัราภาษีอากร ซ่ึงนอกจากต้องมีความ

ชัดเจนแน่นอนแล้วยังต้องมีความสะดวกอกีด้วย  
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(4) วิธีการเสียภาษีอากร ซ่ึงต้องมีความสะดวก และช่วยเสริมสร้างความสมัครใจในการเสยีภาษี

อากรด้วย อาท ิ

- การเสยีภาษีโดยถูกหักไว้ ณ ที่ จ่าย 

- การย่ืนแบบแสดงรายการประเมินตนเอง 
- การประเมินหรือสั่งให้เสยีโดยเจ้าพนักงาน  

- การเสยีภาษีอากรแทน เช่น โรงงานยาสบู กระทรวงการคลัง เสยีภาษีเงินได้แทนผู้ค้าบุหร่ีตาม

มาตรา 48 ทวิ และมาตรา 65 จตัวา 

- การเลือกเสยีภาษีอากร (Final Tax) 

(5) การยกเวน้ภาษีอากร เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษีอากร อาท ิ

- การยกเว้นภาษีอากรให้แก่บุคคล 
- การยกเว้นภาษีอากรสาํหรับรายได้หรือรายรับหรือกจิกรรมที่ ก่อให้เกดิรายได้หรือรายรับ 

- การยกเว้นจาํนวนเงินภาษีอากร  
- การให้เครดิตภาษี เช่น เครดิตภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 47 ทวิ หรือเครดิตภาษี

เงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบับที่  300) พ.ศ. 2539 หรือเครดิตภาษีตามข้อตกลงว่าด้วยการยกเว้น

การเกบ็ภาษีซํา้ซ้อน (DTA) 

- การหักลดหย่อน เช่น มาตรา 47 เป็นต้น 

    ขอ้สงัเกต โครงสร้างภาษีอากรในส่วนน้ี เป็นโครงสร้างที่ มีการแก้ไขเพ่ิมเติมมากที่ สดุ โดยเฉพาะ

กรณภีาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร  

(6) การขอคืนภาษีอากร เพ่ือให้กลับคืนสู่สภาพเดิม 

(7) หนา้ท่ีอ่ืนทางภาษีอากร เพ่ือประโยชน์ในการบริหารการจัดเกบ็ภาษีอากร อาท ิ

- การมีและใช้เลขประจาํตัวผู้เสยีภาษีอากร 
- การจดทะเบียน  

- การจัดทาํเอกสารหลักฐานทางภาษีอากร 
- การจัดทาํและการเกบ็รักษารายงาน บัญชีพิเศษ บัญชีงบดุล บัญชีทาํการ บัญชีกาํไรขาดทุน  

- การพิสจูน์ความถูกต้องของจาํนวนภาษีและการปฏบิัติหน้าที่ ทางภาษีอากร 
- การให้ความร่วมมือแก่ทางราชการ  

(8) การขจัดขอ้โตแ้ยง้ทางภาษีอากร เพ่ืออาํนวยให้เกดิความเป็นธรรมในการเสยีภาษีอากร อาท ิ

การอทุธรณ ์

(9) บทกําหนดโทษทางภาษีอากร เพ่ือก่อให้สภาพการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กาํหนด โดยเฉพาะบทกาํหนดโทษทางอาญา 

 

27. ภาษีอากรตามประมวลรษัฎากรเพื่อประโยชนใ์นการบริหารการจดัเก็บ แบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง  

ตอบ ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเพ่ือประโยชน์ในการบริหารการจัดเกบ็ภาษีอากรแบ่งออกเป็นสองประเภท

คือ 
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(1) ภาษีอากรประเมิน ได้แก่ ภาษีเงินไดต้ามหมวด 3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม 4 และภาษีธุรกิจเฉพาะ

ตามหมวด 5  

(2) ภาษีอากรที่ มิใช่ภาษีอากรประเมิน ได้แก่ อากรแสตมป์ ตามหมวด 6  

 

28. ประเภทภาษีอากรท่ีมีการจดัเก็บตามประมวลรษัฎากร มีก่ีประเภท อะไรบา้ง   

ตอบ ประเภทภาษีอากรที่ มีการจัดเกบ็ตามประมวลรัษฎากร แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังน้ี  

(1) ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินได้ตามส่วน 2 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร    

(2) ภาษีเงินไดน้ติิบุคคล ภาษีเงินได้ตามส่วน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร 

(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามหมวด 4 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร 

(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามหมวด 5 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร 

(5) อากรแสตมป์ ตามหมวด 6 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร 

 

29. มีหลกัเกณฑก์ารอ่านวรรคในกฎหมายอย่างไร  
ตอบ หลักการอ่านวรรคในกฎหมาย  

(1) ความที่ ต่อจากมาตราถอืเป็นวรรคแรก  

(2) เม่ือขึ้นย่อหน้าใหม่หรือ paragraph ใหม่ ถอืเป็นวรรคใหม่ 

(3) “อนุมาตรา” หรือ “อนุมาตราย่อย” () ที่ เรียงลําดับภายใต้วรรคถือเป็นส่วนหน่ึงของวรรค

เดียวกนั  

 

30. เคร่ืองหมาย () ในบทบญัญติัของกฎหมายคืออะไร  

ตอบ () ในบทบัญญัติของกฎหมาย คือ “อนุมาตรา” ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของวรรค อาท ิมาตรา 40 วรรค

หน่ึงประกอบด้วยอนุมาตรา 1 หรือ (1) ถึงอนุมาตรา 8 หรือ (8) ทั้งหมดเป็นวรรคเดียวกนั ไม่ว่าในอนุมาตราจะ

มีอนุมาตราย่อยหรือไม่ เช่น มาตรา 40 (4) ยังมีอนุมาตราย่อย (ก) ถึง (ช) ซ่ึงรวมเป็นวรรคเดียวกนั และ

รวมอยู่ในวรรคหน่ึงของมาตรา 40 ดังกล่าว  

 

31. มาตรา 40 และมาตรา 47 มีก่ีวรรค 

ตอบ มาตรา 40 มีสองวรรค คือ  

 วรรคแรก คือ ส่วนของย่อหน้าแรกที่ ต่อจากเลขมาตรา เม่ือขึ้น (1) จนจบความที่ ท้าย (8) กยั็งคงถือ

เป็นส่วนของวรรคด้วยเช่นกนั  

 เม่ือขึ้นย่อหน้าใหม่ต่อจาก (8) ถอืเป็นวรรคสอง เพราะข้อความมีต่อเน่ืองกบั (8)  

 แต่เน่ืองจากมาตรา 40 มีสองวรรค วรรคสองจึงอาจเรียกว่า “วรรคท้าย” เพ่ือแสดงว่า ไม่มีวรรค

ต่อจากน้ันอกีแล้ว  

 มาตรา 47 (1) ถงึ (7) มีวรรคเดียว  
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โครงสรา้งมาตรา 40 

 

มาตรา 40 วรรคสอง 

(1) มีวรรคเดียว 

(2) มีวรรคเดียว 

(3) มีวรรคเดียว 

(4) มีวรรคเดียว 

  (ก) มีวรรคเดียว  

(ข) มีสามวรรค  

(ค) มีวรรคเดียว  

(ง) มีวรรคเดียว  

(จ) มีวรรคเดียว  

(ฉ) มีวรรคเดียว  

(ช) มีวรรคเดียว  

    

 

 

(5) วรรคแรก 

(ก) มีวรรคเดียว  

(ข) มีวรรคเดียว  

(ค) มีวรรคเดียว  

วรรคสอง 

วรรคสาม 

(6) มีวรรคเดียว 

(7) มีวรรคเดียว 

มีวรรคเดียว (8) 

 

 

มาตรา 40 วรรคแรก 
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32. หลกักฎหมายตามประมวลรษัฎากรมีอะไรบา้ง 
ตอบ หลักกฎหมายตามประมวลรัษฎากร 

(1) “หลกัความเป็นธรรม” และหลัก “ภาษีอากรที่ ดี”  

(2) “หลกัความสมํ่าเสมอ” หรือหลัก “ความแน่นอน” อาท ิ

- การมีและใช้รอบระยะเวลาบัญชี กรณภีาษีเงินได้นิติบุคคล 
- วิธกีารตีราคาทุนของสนิค้าคงเหลือ ตามมาตรา 65 ทวิ (6) 

- วิธกีารหักค่าสกึหรอและค่าเสื่ อมราคาทรัพย์สนิถาวร ตามมาตรา 65 ทวิ (2) 

- การคาํนวณอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินตราไทย ตามมาตรา 9 

(3) “หลกักฎหมายพเิศษและกฎหมายทัว่ไป” 

- “กฎหมายพิเศษย่อมใช้บังคับก่อน หรือยกเว้นกฎหมายทัว่ไป”  

-  กรณทีี่ ไม่มีกฎหมายพิเศษบัญญัติไว้ ให้นาํกฎหมายทัว่ไปมาใช้บังคับโดยอนุโลม”  

(4) “หลกัผูใ้ดกล่าวอา้ง ผูน้ ั้นนาํสืบ” ตามหลักกฎหมายลักษณะพยาน  

(5) “หลกัเนื้ อหาสําคญักว่ารูปแบบ” (Substance over Form) ตามหลักความเป็นธรรม  

(6) “หลกักฎหมายปิดปาก” (ดูมาตรา 8, มาตรา 10, มาตรา 21, มาตรา 25, มาตรา 77/5) 

เพ่ือประโยชน์ในการบริหารการจัดเกบ็ภาษีอากร  

(7) “หลกัรายจ่ายของฝ่ายหนึ่ ง ตอ้งเป็นรายไดข้องอีกฝ่ายหนึ่ ง” ฝ่ายที่ จ่ายเงินได้ต้องพิสจูน์ผู้รับได้

ว่าเป็นใคร ตามมาตรา 65 ตรี (18) และหลัก Supply Chain เพ่ืออาํนวยให้เกดิความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษี

อากร  

(8) “หลกัถา้จดัเก็บไดย้าก ใหย้กเวน้การจดัเก็บ” ใช้กบัภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

(9) “หลกัใชห้น่วยเงินตราไทยในการคํานวณภาษีอากร”  

(10) “หลกักฎหมายเอกชน และกฎหมายมหาชน”   

 

33. คําว่า “องคก์ารของรฐับาล” ตามบทบญัญติัแห่งประมวลรษัฎากร หมายความว่าอย่างไร และพบไดใ้น

มาตราใดบา้ง 

ตอบ คาํว่า “องคก์ารของรฐับาล” มีนิยามศัพทต์ามมาตรา 2 ดังน้ี  

 “องคก์ารของรฐับาล” หมายความว่า องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของ

รัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมายที่ จัดตั้งกิจการน้ัน และหมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่ รัฐบาลเป็น

เจ้าของซ่ึงไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วย 

 จากบทบัญญัติดังกล่าว อาจจาํแนกองค์การของรัฐบาลได้ดังน้ี  

 (1) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล อาท ิกระทรวง ทบวง กรม 

กองทพั จังหวัด มหาวิทยาลัยของรัฐ 

 (2) กจิการของรัฐตามกฎหมายที่ จัดตั้งขึ้น เช่น เทศบาล กรงุเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหาร

ราชการส่วนจังหวัด องค์การบริหารราชการส่วนตาํบล รัฐวิสาหกจิที่ มิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เป็นต้น 

 (3) หน่วยงานธุรกจิที่ รัฐบาลเป็นเจ้าของที่ ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล อาท ิองค์การค้าของคุรสุภา โรงงาน

ยาสบู กระทรวงการคลัง สรรพากรสาสน์ โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่ น 
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 คาํว่า “องคก์ารของรฐับาล” พบได้ในมาตรา 50 (4) และมาตรา 69 ทวิ ว่าด้วยการหักภาษีเงินได้ 

ณ ที่ จ่าย โดยผู้จ่ายเงินได้ที่ เป็นรัฐบาล และองคก์ารของรฐับาล และกรณผู้ีประกอบการที่ ต้องเสยีภาษีมูลค่าเพ่ิมที่

เป็นองค์การขอวรัฐบาลตามมาตรา 77/1 (3)   

 

34. คําว่า “ประเทศไทย” ตามบทบญัญติัแห่งประมวลรษัฎากร หมายความว่าอย่างไร  

ตอบ คาํว่า “ประเทศไทย” หรือ “ราชอาณาจักร” หมายถึง เขตภาคพ้ืนทวีปตามหลักกฎหมายระหว่าง

ประเทศและส่วนที่ เป็นเกาะ แก่ง ที่ เป็นเขตแดนของประเทศไทย และเขตไหล่ทวีปที่ เป็นสทิธขิองประเทศไทย ตาม

หลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป (12 ไมล์ทะเล) และตามความตกลงกับต่างประเทศ

ด้วย (เขตเศรษฐกจิจาํเพาะ 200 ไมล์ทะเล) 

 คาํว่า “ประเทศไทย” หรือ “ราชอาณาจักร” ปรากฏในบทบัญญัติที่ เป็นหลักการจัดเกบ็ภาษีแต่ละ

ประเภทดังน้ี  

ประเภทภาษีอากร  บทบญัญติัท่ีเป็นหลกัการจดัเก็บภาษี 

• ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา มาตรา 41 การจัดเกบ็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากผู้มีเงินได้จากแหล่งเงินได้ในประเทศไทยตาม 

“หลกัแหล่งเงินได”้ และจัดเกบ็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากผู้มีเงินได้จากแหล่งเงินได้ใน

ต่างประเทศตาม “หลกัถิ่นท่ีอยู่” (กรณอียู่ในประเทศไทยถงึ 180 วันในปีภาษี) 

• ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล มาตรา 66 การจัดเกบ็ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ ตั้งขึ้ นตาม

กฎหมายไทยตาม “หลกัถิ่นทีอยู่” และจัดเกบ็ภาษีเงินไดนิติบุคคลจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ

บุคคลที่ ตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ และประกอบกจิการในประเทศไทยตาม “หลกัแหล่ง

เงินได”้ 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม มาตรา 77/2 การประกอบกจิการที่ อยู่ในข่ายที่ ต้องเสยีภาษีมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ การขายสนิค้าหรือ

การให้บริการโดยผู้ประกอบการในราชอาณาจักรตาม “หลกัการบริโภค” และการนาํสินค้าหรือ

บริการเข้าในราชอาณาจักรรวมทั้งการส่งออกตาม “หลกัปลายทาง” 

• ภาษีธุรกิจเฉพาะ มาตรา 91/2 การประกอบกจิการที่ อยู่ในข่ายต้องเสยีภาษีธุรกจิเฉพาะตาม “หลกัการบริโภค”  

• อากรแสตมป์ มาตรา 104 การจัดเกบ็อากรแสตมป์จากการกระทาํตราสาร 28 ลักษณะตราสารในลักษณะของ

ค่าธรรมเนียม โดยยอมรับให้นาํตราสารที่ ปิดแสตมป์บริบูรณไ์ปใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งได้

ตามมาตรา 118 

 

35. เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zone: EEZ) หมายความว่าอย่างไร 

ตอบ  เขตเศรษฐกจิจาํเพาะ หมายถึง เขตที่ มีความกว้างไม่เกนิ 200 ไมล์ทะเล วัดจากเส้นฐานซ่ึงใช้วัด

ความกว้างของทะเลอาณาเขต (1982 UNCLOS, ขอ้ 57)  

 รัฐชายฝั่งมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว อธิปไตยเหนือเขตน้ีในการสาํรวจ แสวงหาประโยชน์ อนุรักษ์และ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่ มีชีวิตและไม่มีชีวิต 

 

36. การตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 3 เป็นไปเพื่อการใด 

ตอบ การตราพระราชกฤษฎกีาตามมาตรา 3 เป็นไปเพ่ือการดังต่อไปน้ี  

 (1) ลดอัตราหรือยกเว้นภาษี ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพของท้องที่ บางแห่งหรือ

ทัว่ไป  
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 (2) ยกเว้นภาษีแก่บุคคลหรือองค์การระหว่างประเทศตามข้อผูกพันหรือหลักถ้อยทถ้ีอยปฏบิัติต่อกนั 

 

37. อนุสญัญาว่าการเวน้การเก็บภาษีซ้ําซอ้นระหว่างประเทศไทยกบัประเทศอ่ีนๆ เป็นตามบทบญัญติัใด 

ตอบ เป็นตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย การยกเว้นรัษฎากร 

(ฉบับที่  18) พ.ศ. 2505 ที่ อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 3 (1) ซ่ึงบัญญัติว่า “ใหย้กเวน้ภาษีอากรตาม

ประมวลรษัฎากรแก่บุคคลตามสญัญา วา่ดว้ยการเวน้การเกบ็ภาษีซอ้น ท่ีรฐับาลไทยไดท้าํไวห้รือจะไดท้าํกบัรฐับาล

ต่างประเทศ” 

 

38. การยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสําหรบัเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนแก่สมาชิกสหกรณเ์ป็นไปตาม

บทบญัญติัใด 

ตอบ เป็นไปตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น

รัษฎากร (ฉบับที่  40) พ.ศ. 2514 ซ่ึงบัญญัติว่า “ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแก่ผูมี้เงินไดจ้ากการเป็น

สมาชิกสหกรณ์เฉพาะส่วนเงินไดท่ี้เป็นเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืน ทัง้น้ี ไม่วา่จะเป็นเงินไดท่ี้ไดร้บัหรือจะไดร้บั

ก่อนหรือตัง้แต่วนัท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีใชบ้งัคบั” 

 

39. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัท่ี 300) พ.ศ. 

2539 มีใจความสําคญัอย่างไร 

ตอบ ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่  300) พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า “ใหย้กเวน้ภาษีเงินได้

ตามส่วน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ใหแ้ก่บริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตัง้ข้ึนตาม

กฎหมายไทย เป็นจาํนวนเท่ากบัภาษีเงินไดท่ี้เสียไปในต่างประเทศ แต่ไม่เกินจาํนวนภาษีท่ีตอ้งเสียในประเทศไทย 

ส่วนท่ีคํานวณจากเงินไดจ้ากการประกอบกิจการในต่างประเทศแต่ละประเทศ หรือจากเงินไดท่ี้ไดจ้ากบริษัทหรือ

หา้งหุน้สว่นนิติบุคคลท่ีตัง้ข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศแต่ละประเทศ โดยมีเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  

 (1) ตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นต่างประเทศ เน่ืองจากการประกอบกิจการในต่างประเทศแต่ละประเทศ 

หรือจากเงินไดท่ี้ไดจ้ากบริษทัหรือหา้งหุน้สว่นนิติบุคคลท่ีตัง้ข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศแลว้  

 (2) ตอ้งไม่นําภาษีเงินไดท่ี้ไดเ้สียไปในต่างประเทศ ซ่ึงไม่เกินจาํนวนภาษีท่ีตอ้งเสียในประเทศไทย ส่วน

ท่ีคํานวณจากเงินไดจ้ากการประกอบกิจการในต่างประเทศแต่ละประเทศ หรือจากเงินไดท่ี้ไดจ้ากบริษัทหรือหา้ง

หุน้สว่นนิติบุคคลท่ีตัง้ข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศแต่ละประเทศ ไปถือเป็นรายจา่ยในการคํานวณกาํไรสทุธิ  

 (3) ตอ้งมีเอกสารหลักฐานเก่ียวกบัการเสียภาษีในต่างประเทศท่ีหน่วยงานจดัเก็บภาษีเงินไดข้อง

ต่างประเทศรบัรองเกบ็ไวเ้พ่ือเจา้พนกังานประเมินตรวจสอบ  

 (4) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนดโดยอนุมัติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา” ซ่ึงได้แก่ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เกี่ ยวกบัภาษีเงินได้ (ฉบับที่  65) เร่ือง กาํหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัท 

หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ลงวันที่  15 พฤศจิกายน 2539 

 

40. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัท่ี 463) พ.ศ. 

2549 มีใจความสําคญัอย่างไร 
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ตอบ มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่  463) พ.ศ. 2549 บัญญัติว่า “ใหย้กเวน้ภาษีอากรตาม

ประมวลรษัฎากรใหแ้ก่บุคคลตามขอ้ผูกพนัในการเวน้การเกบ็ภาษีซอ้นท่ีสาํนกังานการคา้และเศรษฐกิจไทยไดท้ํา

ไวก้บัหน่วยงานของต่างประเทศตามท่ีไดร้บัอนุมติัจากคณะรฐัมนตรี ทัง้น้ี เฉพาะขอ้ผกูพนัท่ีไดท้าํข้ึนก่อนวนัท่ีพระ

ราชกฤษฎีกาน้ีใชบ้งัคบั”  

 

41. มาตรา 3 ทวิ เป็นบทบญัญติัเก่ียวกบัเร่ืองใด 

ตอบ มาตรา 3 ทวิ เป็นบทบัญญัติที่ มุ่งจะขจัดการฟ้องร้องดําเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทาํความผิดตาม

ประมวลรัษฎากรเกี่ ยวกับหน้าที่ ที่ ต้องปฏิบัติในทางภาษีอากร ทั้งน้ี เพ่ือมิให้คดีความรกโรงรกศาลและสร้าง

หลักการประนีประนอมยอมความ อันจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งทางฝ่ายผู้เสียภาษีอากร และกรมสรรพากร ใน

กรณีที่ เจ้าพนักงานพิจารณาเห็นว่า ผู้ต้องหาไม่ควรต้องได้รับโทษ จําคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง ให้มีอํานาจ

เปรียบเทียบโดยกําหนดค่าปรบัแต่สถานเดียวในความผดิต่อไปน้ี เว้นแต่ความผดิตามมาตรา 13  

 (1) สาํหรับความผดิที่ มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษปรับและหรือจาํคุกไม่เกนิหกเดือน   

   (ก) กรณกีระทาํความผดิในเขตกรงุเทพมหานคร ให้เป็นอาํนาจของอธบิดีกรมสรรพากร  

   (ข) กรณกีระทาํความผดิในเขตจังหวัดอื่ น ให้เป็นอาํนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตจังหวัดน้ัน  

  (2) สาํหรับความผิดที่ มีโทษปรับหรือโทษจาํคุกเกนิ 6 เดือนแต่ไม่เกนิหน่ึงปี หรือทั้งปรับทั้งจาํ ซ่ึงโทษ

จาํคุกเกนิ 6 เดือน แต่ไม่เกนิหน่ึงปี ให้เป็นอาํนาจของคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบด้วยอธิบดีกรมสรรพากร หรือผู้ที่

ได้รับมอบหมาย อธบิดีกรมการปกครอง หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย และอธบิดีกรมตาํรวจ หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย  

  ถ้าผู้ต้องหาใช้ค่าปรับตามที่ เปรียบเทยีบ ภายในระยะเวลาที่ ผู้มีอาํนาจเปรียบเทยีบกาํหนดแล้ว เป็นอนั

คุ้มผู้ต้องหามิให้ถูกฟ้องร้องต่อไปในกรณแีห่งความผดิน้ัน 

  ในกรณดีังต่อไปน้ี ให้ดาํเนินการฟ้องร้องต่อไป  

  (1) ถ้าผู้มีอาํนาจเปรียบเทยีบเหน็ว่าไม่ควรใช้อาํนาจเปรียบ เทยีบ หรือ 

  (2) เม่ือเปรียบเทยีบแล้ว ผู้ต้องหาไม่ยอมตามที่ เปรียบเทยีบหรือ 

  (3) ยอมแล้วแต่ไม่ชาํระค่าปรับภายในระยะเวลาที่ ผู้มีอาํนาจเปรียบเทยีบกาํหนด  

  ทั้งน้ี ห้ามมิให้ดาํเนินการเปรียบเทยีบตามกฎหมายอื่ นอกี 

 

42. มาตรา 3 ตรี เป็นบทบญัญติัเก่ียวกบัเร่ืองใด  

ตอบ มาตรา 3 ตรี เป็นบทบัญญัติทั่วไป ว่าด้วยการลดเงินเพ่ิมอากรแสตมป์ตามมาตรา 113 และมาตรา 

114 ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 129 (พ.ศ. 2512) ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยอากรแสตมป์และอากรมหรสพ ซ่ึงหากบุคคลน้ันยินยอม และชาํระเงินเพ่ิมภาษีอากร ตาม

หลักเกณฑ์ที่ กาํหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวคือ ยินยอม และชาํระเงินเพ่ิมภาษีอากรภายใน 10 นับแต่วันได้รับ

หนังสอืแจ้งฯ ลดให้ตามที่ ร้องขอคงเสียเงินเพ่ิมเพียงร้อยละ 25 ของเงินเพ่ิมทั้งสิ้นแล้ว ให้ถือว่าเป็นอนัคุ้มบุคคล

น้ันมิให้ต้องรับผดิเสยีเงินเพ่ิมภาษีอากร 

 

43. มาตรา 3 เบญจ เป็นบทบญัญติัเก่ียวกบัเร่ืองใด 

ตอบ มาตรา 3 เบญจ เป็นบทบัญญัติให้อาํนาจอธิบดีกรมสรรพากร สาํหรับท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร ผู้ว่า

ราชการจังหวัดในเขตต่างจังหวัดน้ัน และสรรพากรเขต (สรรพากรภาค) สาํหรับท้องที่ เขตหรือภาคน้ัน ที่ จะเข้าไป
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 การตรวจค้น ยึด อายัด บัญชีและเอกสารหลักฐานอื่ นต้องกระทาํในระหว่างเวลาพระอาทติย์ขึ้นถึงพระ

อาทติย์ตก หรือในระหว่างเวลาทาํการของผู้ประกอบกจิการน้ัน 

 ผู้ที่ ฝ่าฝืนการใช้อาํนาจในการตรวจค้น ยึด อายัดดังกล่าวต้องระวางโทษตามมาตรา 3 นว ดังน้ี “ผูใ้ด

รูอ้ยู่แลว้ ไม่อํานวยความสะดวก หรือขดัขวางเจา้พนักงานผูก้ระทําตามหนา้ท่ีตามความในมาตรา 3เบญจ มี

ความผิดตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกินหา้พนับาท หรือจาํคกุไม่เกินหน่ึงเดือน หรือทัง้ปรบัทัง้จาํ” 

 

44. บรรดาบญัชี เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ซ่ึงเก่ียวกบัหรือสนันิษฐานว่าเก่ียวกบัภาษีอากรท่ีจะตอ้งเสีย ถา้

ทําเป็นภาษา ต่างประเทศ เจ้าพนกังานประเมินหรือพนกังานเจ้าหนา้ท่ีจะใชอํ้านาจตามมาตรา 3 ฉ สัง่

ใหบุ้คคลใดท่ีมีหนา้ท่ีรบัผดิชอบจดัการแปลเป็นภาษาไทยไดห้รือไม่ อย่างไร 

ตอบ กรณดีังกล่าวเจ้าพนักงานประเมินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ จะใช้อาํนาจตามมาตรา 3 ฉ สั่งให้บุคคลใดที่

มีหน้าที่ รับผดิชอบจัดการแปลเป็นภาษาไทยให้เสรจ็ภายในเวลาที่ สมควรกไ็ด้  

 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานประเมินหรือพนักงานเจ้าที่ ตามความในมาตรา 3 ฉ มี

ความผดิต้องระวางโทษปรับตามมาตรา 3 ทศ ไม่เกนิห้าพันบาท 

  

45. มาตรา 3 สตัต เป็นบทบญัญติัเก่ียวกบัเร่ืองใด 

ตอบ มาตรา 3 สตัต เป็นบทบัญญัติว่าด้วย การตรวจสอบและรบัรองบญัชี เพ่ือประโยชน์แห่งการจัดเกบ็

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร โดยเฉพาะกรณีภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกาํไรสุทธิ ซ่ึงตามมาตรา 69 

กาํหนดให้บริษัทหรือห้างฯ นิติบุคคลจัดทาํ และแนบงบดุล บัญชีทาํการ และบัญชีกาํไรขาดทุนไปพร้อมกับแบบ 

ภ.ง.ด.50 งบดุลดังกล่าวต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองบัญชี โดยผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 

สตัต ซ่ึงได้แก่ ผู้สอบบัญชีอนุญาต (CPA) และผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) 

 ผู้สอบบัญชีอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องมีคุณสมบัติ และได้รับอนุญาตจากอธิบดี

กรมสรรพากร ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดโดยอนุมัติ รัฐมนตรี ได้แก่ คําสั่ง

กรมสรรพากรที่  ท.ป. 98/2544 ท.ป. 122/2545 และ ท.ป. 123/2545  

   ผู้สอบบัญชีอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรใดได้รับใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว ถ้าฝ่าฝืนระเบียบที่

อธบิดีกาํหนด อธบิดีกรมสรรพากรอาจพิจารณาสั่งถอนใบอนุญาตเสยีกไ็ด้  

   บทบัญญัติแห่งมาตราน้ีจะใช้บังคับในเขตจังหวัดใด ให้อธิบดีกรมสรรพากรประกาศโดยอนุมัติ

รัฐมนตรี 

 

46. การขยายกําหนดเวลาต่างๆ ประมวลรษัฎากรตามมาตรา 3 อฏัฐ มีหลกัเกณฑ ์และผลกระทบอย่างไร 

ตอบ การขยายกาํหนดเวลาต่างๆ ประมวลรัษฎากรตามมาตรา 3 อฏัฐ อาจจาํแนกความแตกต่างของการ

ขยายกาํหนดเวลาอนัเป็นอาํนาจอธบิดีกรมสรรพากรตามมาตรา 3 อฏัฐ วรรคแรก และอาํนาจขยายกาํหนดเวลของ

รัฐมตรีว่าการกระทรวงการคลังตามมาตรา 3 อฏัฐ วรรคสอง ดังน้ี  

รายการ  มาตรา 3 อฎัฐ วรรคแรก มาตรา 3 อฏัฐ วรรคสอง 
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รายการ  มาตรา 3 อฎัฐ วรรคแรก มาตรา 3 อฏัฐ วรรคสอง 

อํานาจขยายกําหนดเวลา อธบิดีกรมสรรพากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

กําหนดเวลาท่ีมีอํานาจขยาย กาํหนดเวลาการย่ืนรายการ การแจ้งรายการ 

การอทุธรณ ์การเสยีภาษี 

ทุกกรณตีามประมวลรัษฎากร 

มูลเหตุในการขยายกําหนด 

เวลา 

 ผู้ต้องปฏบัิติมิได้อยู่ในประเทศไทย หรือมีเหตุ
จาํเป็นฯ 

มูลเหตุใดๆ 

ผลของการขยายกําหนด เวลา  ไม่มีค่าปรับอาญา     เช่นเดียวกนั 

 ไม่มีเบ้ียปรับ เช่นเดียวกนั 

 เงินเพ่ิมมาตรา 27, มาตรา 89/1 ลดลงกึ่ ง

หน่ึง (ลดเหลือ 0.75%) 

ไม่มีเงินเพ่ิม (“นิรโทษกรรมทางภาษีอากร” Tax 

Amnesty) 

ขยายเวลาการออกหมายเรียกฯ ตามมาตรา 

19 มาตรา 23     

เช่นเดียวกนั 

ขยายเวลาการขอคืนภาษีตามมาตรา 27 ตรี   เช่นเดียวกนั 

ขยายเวลาการผ่อนชาํระ PIT ตามมาตรา 64 เช่นเดียวกนั 

 

47. การใชเ้ลขประจําตวัผูเ้สียภาษีอากร 13 หลกั เป็นไปตามบทบญัญติัใด 

ตอบ เป็นไปตามมาตรา 3 เอกาทศ “เพ่ือประโยชน์ในการจดัเกบ็ภาษีอากรตามประมวลรษัฎากร อธิบดีมี

อํานาจกําหนดใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษีอากร และผูมี้หนา้ท่ีจ่ายเงินไดมี้และใชเ้ลขประจาํตัวในการปฏิบัติการตาม

ประมวลรษัฎากรไดต้ามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีอธิบดีกาํหนด ทัง้น้ี โดยอนุมติัรฐัมนตรี 

 การกาํหนดตามวรรคหน่ึง ใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตามประกาศที่ ออกตามความในมาตรา 3 เอกาทศ มีความผิดต้องระวางโทษ 

ปรับไม่เกนิสองพันบาท ตามมาตรา 3 ทวาทศ 

 เลขประจาํตัว 13 หลักใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ ์2555 เป็นต้นไป 

 

48. เลขประจําตวัผูเ้สียภาษีอากรหลกัแรก จําแนกผูม้ีหนา้ท่ีมีเลขประจําตวัผูเ้สียภาษีอากรอย่างไร 

ตอบ เลขประจาํตัวผู้เสยีภาษีอากร 

 ขึ้นต้นด้วยเลข 1 หมายถงึ ผู้มีหน้าที่ เสยีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา PIT 

 ขึ้นต้นด้วยเลข 2 หมายถงึ ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ มิใช่นิติบุคคล  

 ขึ้นต้นด้วยเลข 3 หมายถงึ ผู้มีหน้าที่ เสยีภาษีเงินได้นิติบุคคล CIT  

 ขึ้นต้นด้วยเลข 4 หมายถงึ ผู้จ่ายเงินได้ที่ ไม่มีหน้าที่ เสยีภาษีเงินได้ แต่มีหน้าที่ หักภาษีเงินได้ ณ ที่ จ่าย

และนาํส่ง 

 

49.  มาตรา 3 เตรส มีหลกัการอย่างไร  

ตอบ มาตรา 3 เตรส มีหลักการดังน้ี 

(1) กาํหนดบัญญัติขึ้ นเพ่ือประโยชน์ในการบริหารการจัดเกบ็ภาษีเงินได้ เกี่ ยวกับการเสียภาษีเงินได้

โดยหักไว้ ณ ที่ จ่าย เน่ืองจากบทบัญญัติเกี่ ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม
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(2) กรอบของภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่ายตามมาตรา 3 เตรส แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  

 (ก) มาตรา 3 เตรส ซ่ึงบัญญัติหลักเกณฑ์ในการจัดเกบ็ภาษีเงินได้ โดยให้ผู้จ่ายเงินได้เป็นผู้มี

หน้าที่ หักภาษีไว้ ณ ที่ จ่ายนอกจากที่ กาํหนดไว้ในแต่ละประเภทภาษี   

 (ข) กฎกระทรวงที่ ออกตามความในมาตรา 3 เตรส เพ่ือกาํหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และ

อตัราภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย ซ่ึงได้แก่ กฎกระทรวงฉบับที่  144 (พ.ศ. 2522)  

 (ค) คาํสั่งกรมสรรพากรที่  ท.ป. 4/2528  

 นอกจากน้ีอธบิดีกรมสรรพากรยังได้ออกคาํสั่งกรมสรรพากรวางแนวทางปฏบิัติเกี่ ยวกบัการหักภาษี

เงินได้ ณ ที่ จ่ายตามมาตรา 3 เตรส อกีเป็นจาํนวนมาก อาท ิ 

- คาํสั่งกรมสรรพากรที่  ป. 8/2528  

- คาํสั่งกรมสรรพากรที่  ป. 20/2531 

- คาํสั่งกรมสรรพากรที่  ป. 91/2542  

- คาํสั่งกรมสรรพากรที่  ป. 114/2545  

- คาํสั่งกรมสรรพากรที่  ป. 120/2545  

- คาํสั่งกรมสรรพากรที่  ป. 125/2546  

- คาํสั่งกรมสรรพากรที่  ป. 126/2546 

(3) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่ายตามมาตรา 3 เตรส เป็นกฎหมายทั่วไป ซ่ึงให้อาํนาจอธิบดีกรมสรรพากร 

ในอนัที่ จะออกคาํสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้ที่ ไม่มีหน้าที่ หักภาษีเงินได้เงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่

จ่าย ให้เป็นผู้มีหน้าที่ หักภาษีเงินได้ ณ ที่ จ่าย ตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร เง่ือนไข และอตัรา ที่ กาํหนดโดยกฎกระทรวง 

ซ่ึงได้แก่ กฎกระทรวงฉบับที่  144 (พ.ศ. 2522) 

 

50. จงเปรียบเทียบความแตกต่างของบทบญัญติัมาตรา 3 เตรส กบัมาตรา 50  

ตอบ ความแตกต่างของบทบัญญัตมาตรา 3 เตรส กบัมาตรา 50 อาจแสดงเป็นตารางได้ดังน้ี  

รายการ  มาตรา 50 มาตรา 3 เตรส 

1. ประเภทกฎหมาย กฎหมายพเิศษใช้บังคับก่อนกฎหมายทั่วไป กฎหมายทัว่ไป ใช้บังคับในกรณทีี่ ไม่มีบทบัญญัติ

กฎหมายพิเศษ 

2. ผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษีเงินได ้

ณ ท่ีจ่าย 

บุคคล ห้างหุ้นส่วน หรือคณะบุคคล บริษัท 

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นิติบุคคลอื่ น รวมทั้ง

รฐับาล องคก์ารของรฐับาล 

เฉพาะบุคคล ห้างหุ้นส่วน หรือคณะบุคคล 

บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่ น 

3. ผูมี้เงินได ้ เฉพาะผู้ มีหน้าที่ เสียภาษี เ งินได้ บุคคล

ธรรมดา ทั้งที่ เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย และ

มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย  

ทั้งผู้มีหน้าที่ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและผู้

มีหน้าที่ เสยีภาษีเงินได้นิติบุคคล 

4. ประเภทเ งิ นได้ ท่ี ต้อง

คํานวณหักภาษีเงินได  ้ณ 

ท่ีจ่าย 

เงินได้ตามมาตรา 40 (1) - (8) กรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะเงินได้ตาม

มาตรา 40 (5) - (8)  

กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับเงินได้ตาม

มาตรา 40 (2) - (8) 
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รายการ  มาตรา 50 มาตรา 3 เตรส 

5. วิธีการคํานวณภาษีเงินได้

หกั ณ ท่ีจ่าย 

มีทั้งกรณีคาํนวณจาํนวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่

จ่ายจากเงินได้สุทธิ และคํานวณเป็นอัตรา

ร้อยละของเงินได้พึงประเมิน 

คาํนวณเป็นอัตราร้อยละของเงินได้พึงประเมิน

ทั้งหมด 

6. แบบท่ีใชน้ําส่งภาษีเงินได้

หกั ณ ท่ีจ่าย 

ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 และ ภ.ง.ด.3  กรณภีาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.3  

กรณภีาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.53 

 

51. มาตรา 3 จตุทศ เป็นบทบญัญติัเก่ียวกบัเร่ืองใด 

ตอบ มาตรา 3 จตุทศ เป็นบทบัญญัติที่ มุ่งประสงค์ที่ จะให้ผู้มีหน้าที่ หักภาษี ณ ที่ จ่าย ตามบทบัญญัติแห่ง

ประมวลรัษฎากรทุกกรณีทาํการหักภาษี ณ ที่ จ่ายและนําส่ง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขแห่งประมวล

รัษฎากรเสมอไป ในทุกคร้ังที่ มีการจ่ายเงินได้ที่ อยู่ในบังคับที่ ต้องหักภาษี ณ ที่ จ่าย ทั้งน้ี เพ่ือมิให้เกดิข้อโต้แย้งกบั

ผู้มีเงินได้ ในกรณทีี่ การจ่ายเงินได้น้ันเกดิขึ้นเน่ืองจากคาํสั่งหรือคาํบังคับของศาล หรือเหตุอื่ นใดกต็าม   

 

52. มาตรา 4 บญัญติัเก่ียวกบัประเด็นใดบา้ง 

ตอบ มาตรา 4 บัญญัติเกี่ ยวกบัประเดน็ดังต่อไปน้ี  

(1) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามประมวลรัษฎากร เพ่ือให้ทราบว่ากฎหมายภาษี
อากรฉบับน้ี อยู่ในอาํนาจหน้าที่ และการควบคุมของกระทรวงการคลัง 

(2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอาํนาจดังน้ี   

 (ก)  แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานอื่ น โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา (รจ.)  

  ดู ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานฯ (ฉบับที่  54) 

 (ข) ออกกฎกระทรวง โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา    

  1) ให้ใช้หรือยกเลิกอากรแสตมป์ฯ แต่ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 60 วนั (ดู

กฎกระทรวง ฉบับที่  79) 

  2) กาํหนดกจิการอื่ นเพ่ือปฏบิัติการตามประมวลรัษฎากร  

อน่ึง กฎกระทรวงทุกฉบับที่ ออกตามความในประมวลรัษฎากรต่างอาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 4  

 

53. กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 79 กําหนดลกัษณะแสตมป์ปิดทบัไวอ้ย่างไร  

ตอบ กฎกระทรวง ฉบับที่  79 กาํหนดลักษณะแสตมป์ปิดทบัดังน้ี 

 - เป็นสี่ เหล่ียมผืนผ้าขนาด 2 ซม. x 3 ซม. มีภาพ “พระอุเทนทราธิราชทรงพิณ” อยู่ในวงกลม 

ส่วนบนมีอกัษรว่า “อากรแสตมป์” ส่วนล่างแสดงราคาอากรแสตมป์ 

 - อากรแสตมป์ชนิดราคา 1 บาท  สนีํา้เงินอ่อน  

 - อากรแสตมป์ชนิดราคา 2 บาท  สหีมากสกุ  

 - อากรแสตมป์ชนิดราคา 5 บาท  สเีขยีว  

 - อากรแสตมป์ชนิดราคา 20 บาท  สส้ีมแก่ทบัสเีหลือง 

 

54. มาตรา 4 ทวิ ถงึมาตรา 4 นว บญัญติัเก่ียวกบัเร่ืองใด 
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ตอบ มาตรา 4 ทวิ ถงึมาตรา 4 นว รวม 8 มาตรา บัญญัติเกี่ ยวกบัใบผ่านภาษีอากร (Tax Clearance) เป็น

บทบัญญัติที่ เป็นกฎหมายทัว่ไป ใช้กบับุคคลธรรมดา โดยเฉพาะคนต่างด้าวที่ ต้องการเดินทางออกจากประเทศไทย  

 

55. หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัใบผ่านภาษีอากรอย่างไร  
ตอบ หลักเกณฑเ์กี่ ยวกบัใบผ่านภาษีอากรดังน้ี  

(1) คนต่างด้าวผู้ใดจะเดินทางออกจากประเทศไทยต้องเสียภาษีอากรที่ ค้างชาํระ และหรือที่ จะต้อง
ชาํระ แม้จะยังไม่ถงึกาํหนดชาํระ หรือจัดหาเงินประกนัภาษีอากรให้เสรจ็สิ้นไปก่อนออกเดินทาง (มาตรา 4 ทวิ)   

(2) ให้คนต่างด้าวซ่ึงจะเดินทางออกจากประเทศไทยย่ืนคาํร้องตามแบบ ผ.1 เพ่ือขอรับใบผ่านภาษี

อากรภายในกาํหนดเวลาไม่เกนิสบิห้าวันก่อนออกเดินทาง ไม่ว่ามีภาษีอากรที่ ต้องชาํระหรือไม่ (มาตรา 4 ตรี)  

 ในเขตกรงุเทพมหานคร ให้ย่ืนต่ออธบิดีกรมสรรพากร ณ สาํนักงานสรรพากรพ้ืนที่   

 ในเขตต่างจังหวัด ให้ย่ืนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือสรรพากรพ้ืนที่   

 คนต่างด้าวผู้ใดไม่ย่ืนคาํร้องขอรับใบผ่านภาษีอากร หรือย่ืนคาํร้องแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบผ่านภาษี

อากร เดินทางออกจากประเทศไทย หรือพยายามเดินทางออกจากประเทศ นอกจากจะมีความผิดตามบทบัญญัติ

แห่งประมวลรัษฎากรน้ี ให้คนต่างด้าวผู้น้ันเสยีเงินเพ่ิมร้อยละ 20 ของเงินภาษีอากรที่ จะต้องเสยีทั้งสิ้นอกีด้วย เงิน

เพ่ิมตามมาตราน้ี ให้ถอืเป็นค่าภาษีอากร 

(3) การขอรับใบผ่านภาษีอากร (มาตรา 4 ตรี)  

(4) คนต่างด้าวไม่ต้องขอรับใบผ่านภาษีฯ (มาตรา 4 จัตวา) เว้นแต่ตามประกาศอธิบดี

กรมสรรพากร ลงวันที่  7 พฤษภาคม 2534  

(5) กระบวนการออกใบผ่านภาษีฯ (มาตรา 4 เบญจ) 

(6) การออกใบผ่านภาษีฯ กรณรีีบด่วนและช่ัวคราว โดยผู้ย่ืนคาํร้องมีหลักประกนั หรือหลักทรัพย์อยู่

ในประเทศไทยพอคุ้มค่าภาษีอากรที่ ค้างหรือที่ จะต้องชาํระ  (มาตรา 4 ฉ)  

(7) ใบผ่านภาษีอากรให้มีอายุใช้ได้สบิห้าวันนับแต่วันออก ถ้ามีการขอต่ออายุใบผ่านภาษีอากรก่อน

สิ้นอายุ ให้ต่ออายุให้อกีสบิห้าวัน  (มาตรา 4 สตัต)  

(8) คนต่างด้าวซ่ึงมีความจาํเป็นต้องเดินทางเข้าออกประเทศไทยเป็นปกติธุระเกี่ ยวกับการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพจะขอใบผ่านภาษีฯ ที่ ออกให้ใช้เป็นประจาํ  (มาตรา 4 อฏัฐ) 

(9) คนต่างด้าวผู้ใดเดินทางออกจากประเทศไทยโดยไม่มีใบผ่านภาษีอากร หรือพยายามกระทาํการ
เช่นว่าน้ัน ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหน่ึงพันบาท หรือจาํคุกไม่เกนิหน่ึงเดือนหรือทั้งปรับทั้งจาํ (มาตรา 4 นว) 

 

56. ในปัจจุบนัใบผ่านภาษีอากรใชก้บัคนต่างดา้วรายใดบา้ง  
ตอบ ในปัจจุบันบทบัญญัติเกี่ ยวกับใบผ่านภาษีอากร มีผลใช้บังคับในวงจํากัด ตามประกาศอธิบดี

กรมสรรพากร ลงวันที่  7 พฤษภาคม 2534 ที่ ออกโดยอาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 4 จตัวา  

 โดยทัว่ไปคนต่างด้าวผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ไม่ต้องขอรับใบผ่านภาษีอากร เว้นแต่  

 (1) คนต่างด้าวผู้ค้างชาํระภาษีอากร  

 (2) คนต่างด้าวผู้เป็นตวัแทนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 76 ทวิ หรือมาตรา 

77/1   
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 (3) คนต่างด้าวผู้เป็น “นกัแสดงสาธารณะ”  

 (4) คนต่างด้าวที่ มีเงินได้พึงประเมินจากการขายพลอย ทบัทมิ มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล 

เพทาย ไพฑรูย์ หยก และอญัมณทีี่ มีลักษณะทาํนองเดียวกนั เฉพาะที่ ยังมิได้เจียระไน แต่ไม่รวมถึงสิ่ งทาํเทยีมวัตถุ

ดังกล่าวหรือที่ ทาํขึ้นใหม่ เพชร ไข่มุก และสิ่ งทาํเทยีมเพชรหรือไข่มุกหรือที่ ทาํขึ้นใหม่ (คนเดินพลอย)  

 

57. คําว่า “นกัแสดงสาธารณะ” หมายความว่าอย่างไร  
ตอบ คาํสั่งกรมสรรพากรที่  ป. 102/2544 คาํว่า “นกัแสดงสาธารณะ” หมายความว่า นักแสดงละคร 

ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทศัน์ นักร้อง นักดนตรี นักกฬีาอาชีพ หรือนักแสดงเพ่ือความบันเทงิใดๆ ไม่ว่าจะแสดงเดี่ ยว 

เป็นหมู่หรือคณะ หรือแข่งขนัเป็นทมี  

 จากนิยามศัพทด์ังกล่าวอาจจาํแนกนักแสดงสาธารณะได้ดังน้ี 

(1) นักแสดง ละคร ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ นักร้อง นักดนตรี ไม่ว่าจะแสดงเดี่ ยว หรือเป็นคณะ 

เช่น นักแสดงละครเวท ีนักแสดงภาพยนตร์ นักแสดงละครวิทยุ นักแสดงละครโทรทศัน์ ละครใบ้ ป่ีพาทย์ โปงลาง 

เป็นต้น 

(2) นักแสดงเพ่ือความบันเทงิใดๆ ไม่ว่าจะแสดงเดี่ ยว เป็นหมู่หรือคณะ เช่น ลิเก ลาํตัด เพลงฉ่อย 

เพลงโคราช โนรา หนังตะลุง หุ่นเชิด หนังใหญ่ ผู้ดาํเนินรายการทางโทรทศัน์ นักแสดงตลก นักพูดรายการทอล์ค

โชว์ นายแบบ นางแบบ เป็นต้น  

(3) นักกฬีาอาชีพ ไม่ว่าแข่งขนัเดี่ ยวหรือแข่งขนัเป็นทมี เช่น นักมวยอาชีพ นักฟุตบอลอาชีพ เป็นต้น 

อน่ึง นักแสดงสาธารณะดังกล่าว ไม่รวมถึง ผู้ประกาศข่าว โฆษก พิธีกร นักจัดรายการวิทยุ นักจัด

รายการในสถานบันเทิงใด ๆ ผู้บรรยายหรือนักพากย์ ผู้จัดการส่วนตัวของนักแสดงสาธารณะ ผู้กาํกับการแสดง 

ผู้จัดการทมีกฬีา ผู้ฝึกสอน นักกฬีาหรือบุคคลผู้กระทาํการในลักษณะทาํนองเดียวกนั” 

  

58. มีหลกัการใหด้อกเบี้ ยตามมาตรา 4 ทศ อย่างไร  

ตอบ  มีหลักการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนภาษีอากรดังน้ี  

 (1) เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระความเสียหายและให้ประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรที่

ชาํระภาษีอากรไว้เกนิหรือไม่มีหน้าที่ ต้องชาํระ  

 (2) เพ่ืออาํนวยให้เกดิความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีอากร  

 (3) ให้อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้ซ่ึงอธิบดีกรมสรรพากรมอบหมายสั่งให้ดอกเบี้ ยแก่ผู้ได้รับคืนเงิน

ภาษีอากร ในอตัราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีอากรที่ ได้รับคืน โดยไม่คิดทบต้น ทั้งน้ี ตาม

หลักเกณฑ ์และเง่ือนไขที่ กาํหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับที่  161  

 

59. มีวิธีการคิดดอกเบี้ ยตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 161 ท่ีออกตามความในมาตรา 4 ทศ อย่างไร 

ตอบ มีหลักการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนภาษีอากรดังน้ี  

 (1) กรณีคืนเงินภาษีอากรที่ ถูกหักไว้ ณ ที่ จ่าย ให้เร่ิมคิดดอกเบี้ ยตั้งแต่วันถัดจากวันครบกาํหนด

ระยะเวลาสามเดือนนับแต่  

  (ก) วันสิ้นกาํหนดระยะเวลาย่ืนแบบแสดงรายการตามที่ กฎหมายกาํหนด หรือตามที่ ได้รับการขยาย

หรือเล่ือนให้ ถ้าผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรต้องย่ืนแบบแสดงรายการ เกี่ ยวกบัเงินภาษีอากรที่ ถูกหักไว้ ณ ที่ จ่าย หรือ  
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  (ข) วันย่ืนคาํร้องขอคืนเงินภาษีอากร ถ้าผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรไม่ต้องย่ืนแบบแสดงรายการ 

เกี่ ยวกบัเงินภาษีอากรที่ ถูกหักไว้ ณ ที่ จ่าย   

 (2) กรณคีืนเงินภาษีอากร ที่ ชาํระตามแบบแสดงรายการ ไม่ว่าจะชาํระพร้อมกบัการย่ืนหรือไม่ ให้เร่ิม

คิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันถดัจากวันครบระยะเวลาสามเดือน นับแต่วันย่ืนคาํร้องขอคืนเงินภาษีอากร  

 (3) กรณีคืนเงินภาษีอากรที่ ชําระตามการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน หรือตามคําสั่งของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือคืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ ชาํระสาํหรับสนิค้าที่ นาํเข้าในราชอาณาจักร ให้เร่ิมคิดดอกเบี้ยตั้งแต่

วันชาํระภาษีอากร 

 (4) การคิดดอกเบี้ ยตาม (1) – (3) ให้คิดจนถึงวันที่ ลงในหนังสือแจ้งคาํสั่งคืนเงิน แต่สาํหรับการ

คืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ กรมศุลกากรเรียกเกบ็เพ่ือกรมสรรพากร ให้คิดจนถงึวันอนุมัติให้คืน  

 

ลกัษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร (ภาษีสรรพากร) 

หมวด 1 บทเบด็เสร็จทัว่ไป  (มาตรา 5 – มาตรา 13 รวม 14 มาตรา) 

 

60. มาตรา 5 บญัญติัว่า “ภาษีอากรซ่ึงบญัญติัไวใ้นลกัษณะ 2 นี้  ใหอ้ยู่ในอํานาจหนา้ท่ีและการควบคุมของ

กรมสรรพากร” นั้น ภาษีอากรตามลกัษณะ 2 แบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง   

ตอบ ภาษีอากรตามลักษณะ 2 ที่ อยู่ในอาํนาจหน้าที่ และการควบคุมของกรมสรรพากรแบ่งออกเป็น 2 

ประเภท ได้แก่ 

(1) ภาษีอากรประเมิน ประกอบด้วย ภาษีเงินไดต้ามหมวด 3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด 4 และภาษี

ธุรกิจเฉพาะตามหมวด 5  

(2) ภาษีอากรท่ีมิใช่ภาษีอากรประเมิน ได้แก่ อากรแสตมป์ตามหมวด 6  

  

61. ตามท่ีมาตรา 6 บญัญติัว่า “ในกรณีทั้งปวงซ่ึงคณะบุคคลเป็นผูม้ีหนา้ท่ีและคณะนั้นมิใช่นิติบุคคล ให้

ผูอํ้านวยการหรือ ผูจ้ัดการคณะเป็นผูร้บัผิดชอบ” นั้น หนา้ท่ีทางภาษีอากรของคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติ

บุคคลมีโดยประการใดบา้ง 

ตอบ หน้าที่ ทางภาษีอากรของคณะบุคคลที่ มิใช่นิติบุคคลมีโดยประกอบด้วย  

(1) การมีและใช้เลขประจาํตัวผู้เสยีภาษีอากรตามมาตรา 3 เอกาทศ  

(2) การจัดทาํบัญชีพิเศษตามความในมาตรา 17 

(3) การย่ืนแบบแสดงรายการและเสยีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 56 และมาตรา 56 ทวิ 

(4) การหักภาษีเงินได้ ณ ที่ จ่าย และการนาํส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย  

(5) การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา 85 และมาตรา 85/19 หรือภาษีธุรกิจเฉพาะตาม

มาตรา 91/12   

(6) การจัดทาํและการจัดเกบ็รายงาน และหลักฐานเอกสารในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 87 และ

มาตรา 87/3 และในระบบภาษีธุรกจิเฉพาะตามมาตรา 91/14 

(7) การย่ืนแบบแสดงรายการและชําระหรือนําส่งภาษีภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา 83 และมาตรา 

83/10 และการย่ืนแบบแสดงรายการและชาํระภาษีธุรกจิเฉพาะตามมาตรา 91/10 
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(8) การปิดแสตมป์บริบูรณต์ามมาตรา 103 และมาตรา 104 

(9) ความรับผดิในจาํนวนภาษีอากรที่ คณะบุคคลที่ มิใช่นิติบุคคลต้องชาํระ โดยไม่จาํกดัจาํนวน  

(10) การให้ความร่วมมือแก่ทางราชการในกรณีทั้งปวงเกี่ ยวกบัการเสยีภาษีอากรหน้าที่ ในการคาํนวณ
ภาษีอากรที่ ต้องเสยีหรือนาํส่ง  

 

62. กรมสรรพากรจะฟ้องรอ้งบงัคบัคดีแก่หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นติิบุคคลไดห้รือไม่ 

ตอบ เน่ืองจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ มิใช่นิติบุคคลไม่มีสถานภาพเป็นบุคคล จึงไม่อาจเป็น

คู่ความกับกรมสรรพากรที่ มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล ดังน้ัน ในการดาํเนินการเกี่ ยวกบัภาษีอากรของห้างหุ้นส่วน

สามัญหรือคณะบุคคลที่ มิใช่นิติบุคคล จึงต้องดาํเนินการกับผู้อาํนวยการหรือผู้จัดการ ตามความในมาตรา 6 

มาตรา 56 วรรคสอง มาตรา 77/1 (2)  

 

63. ผูร้บัผิดชอบลงลายมือช่ือในรายการ รายงาน หรือเอกสารอ่ืนซ่ึงบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนเป็น

นติิบุคคลตอ้งทํายื่นตามมาตรา 7 กําหนดใหเ้ป็นหนา้ทีของบุคคลใด  

ตอบ กรณีที่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ จะมีผู้จัดการสาขาในประเทศ

ไทยหลายคน ในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีอากร หรือรายงาน หรือเอกสารท่ีตอ้งจัดทําตามประมวลรษัฎากร หาก

ผู้จัดการสาขาลงลายมือช่ือเพียงคนเดียว กใ็ห้ถอืเป็นแบบแสดงรายการ รายงาน หรือเอกสารทางภาษีอากรที่ สมบูรณแ์ล้ว     

ตารางสรุปการลงลายมือช่ือในรายการ รายงาน หรือเอกสารอ่ืนตามประมวลรษัฎากร 

รายการ รายงาน หรือเอกสารอ่ืนท่ีตอ้งทําย่ืนของ ผูล้งลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. บริษัทจาํกดัที่ ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย กรรมการ การลงลายมือช่ือแต่เพียงคน

เดียว  ก็ มีผลให้เ ป็นแบบ

แสดงรายการ รายงาน หรือ

เ อ ก ส า ร ท่ี ส ม บู รณ์ ต า ม

กฎหมายแลว้  

2. ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ผู้เป็นหุ้นส่วน 

3. สาขาของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ผู้จัดการสาขา 

4. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ

ต่างประเทศที่ ประกอบกจิการในประเทศไทย  

ผู้จัดการ 

      

64. วิธีการส่งหมายเรียก หนงัสือแจง้ใหเ้สียภาษีอากร หรือหนงัสืออ่ืนตามมาตรา 8 มีก่ีวิธี อะไรบา้ง 

ตอบ วิธกีารส่งหมายเรียก หนังสอืแจ้งให้เสยีภาษีอากร หรือหนังสอือื่ นตามมาตรา 8 มี 4 วิธีดังน้ี  

(1) ส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั (ตามกฎหมายว่าด้วยไปรษณย์ี รวมถงึการส่ง ณ ตู้ ปณ.)  

(2) ส่งโดยเจ้าพนักงานนาํไปส่ง ให้คาํนึงถงึประเดน็ต่อไปน้ี  

 - ผูร้บัตามจ่าหนา้ ได้แก่ บุคคลที่ ต้องรับหมายเรียกหนังสอืแจ้งให้เสยีภาษีอากร หรือหนังสอือื่ น

น้ัน ถ้าไม่พบผู้รับ ณ ภมิูลาํเนา หรือถิ่ นที่ อยู่ หรือสาํนักงานของผู้รับ ให้ส่งให้แก่บุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล้ว 

และอยู่หรือทาํงานในบ้าน หรือสาํนักงานที่ ปรากฏว่าเป็นของผู้น้ัน  

 - สถานท่ีส่ง ได้แก่ ภมิูลาํเนา หรือถิ่ นที่ อยู่ หรือสาํนักงานของบุคคลน้ัน  

 - เวลาท่ีส่ง ให้นาํไปส่งในระหว่างพระอาทติย์ขึ้นถงึพระอาทติย์ตก หรือในเวลาทาํการของบุคคลน้ัน   

(3) ในกรณีไม่สามารถส่งตามวิธีที่  1 และ 2 ได้ ให้ส่งโดยวิธีปิดหมาย หนังสือแจ้ง หรือหนังสืออื่ น

แล้วแต่กรณี ในที่ ซ่ึงเห็นได้ง่าย ณ ที่ อยู่หรือสาํนักงานของบุคคลน้ัน หรือบ้านที่ บุคคลน้ันมีช่ืออยู่ในทะเบียน

ราษฎรคร้ังสดุท้าย  
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(4) ในกรณีไม่สามารถส่งตามวิธีที่  3 ได้ ให้ส่งโดยวิธีโฆษณาขอ้ความย่อในหนงัสือพิมพท่ี์จําหน่าย

เป็นปกติในทอ้งท่ีนั้น  

การส่งหมายฯ ทั้งสี่ กรณดีังกล่าวเป็นกรณทีี่ กฎหมายให้ถอืว่า เป็นอนัไดร้บัแลว้   

 

65. องคป์ระกอบของบทบญัญติัตามมาตรา 8 มีอย่างไร  

ตอบ องค์ประกอบของมาตรา 8 

 (1) วิธีการส่งเป็นไปตามที่ กฎหมายกาํหนด หากเป็นกรณีอื่ นนอกบทบัญญัติ เจ้าพนักงานต้อง

รับผดิชอบในส่วนของพยานหลักฐาน ในอนัที่ จะแสดงว่าได้ส่งให้แก่ผู้รับ  

 (2) กรรมวิธีการส่งต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยเฉพาะการส่งโดยวิธีปิดหมาย หนังสือ

แจ้ง หรือหนังสอือื่ น แล้วแต่กรณ ีหรือการโฆษณาข้อความย่อในหนังสอืพิมพ์ที่ จาํหน่ายเป็นปกติในท้องที่ น้ัน ต้อง

ผ่านกรรมวิธกีารส่งตามวรรคหน่ึงมาก่อน และส่งไม่ได้หรือส่งไม่ถงึ   

 (3) บทบัญญัติมาตรา 8 เป็นไปตาม “หลกัรูปแบบสําคญักว่าเนื้ อหา” และ “หลกักฎหมายปิด

ปาก” เพราะตามวรรคท้ายของมาตรา 8 บัญญัติว่า “เม่ือได้ปฏบิัติตามวิธีดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าเป็นอัน

ได้รับแล้ว” ดังน้ัน ในกรณีที่ มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งว่าเจ้าพนักงานสรรพากรได้ดาํเนินการส่งหมายเรียกหนังสอื

แจ้งให้เสียภาษีอากรหรือหนังสืออื่ น โดยวิธีใดวิธีหน่ึงตามความในมาตรา 8 ย่อมมีผลเป็นว่า บุคคลน้ันได้รับ

หมายเรียก หนังสอืแจ้งให้เสยีภาษีอากร หรือหนังสอือื่ นน้ันไว้แล้ว บุคคลผู้น้ันจะโต้แย้งว่า ตนไม่ได้รับหมายไม่ได้ 

  

66. มีหลกัเกณฑ ์วิธีการเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามมาตรา 9 ท่ีบญัญติัว่า “เวน้แต่จะ

มีบญัญติัไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ถา้จําเป็นตอ้งคํานวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยเพื่ อปฏิบติัการตาม

ลกัษณะนี้  ใหคิ้ดตามอตัราแลกเปล่ียนท่ีกระทรวงการคลงัประกาศเป็นคราวๆ” อย่างไร  

ตอบ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 

ลงวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2548 ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลังฉบับลงวันที่  1 พฤษภาคม 2541 ให้มีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2548 เป็นต้นไป กาํหนดให้ใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามวิธีการดังต่อไปน้ี เป็นอัตรา

แลกเปล่ียนในการคาํนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย  

 (1) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราของธนาคารพาณชิย์ที่ ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ ได้

ประกาศไว้ในการคาํนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในแต่ละวัน  

 (2) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอ้างองิประจาํวันที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ในการ

คาํนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในแต่ละวัน  

 การใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตามวิธีการดังกล่าว เม่ือได้ใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตามวิธกีารหน่ึง

วิธีการใดแล้ว ต้องใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตราน้ันตลอดไป เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรจึงจะ

เปล่ียนแปลงวิธกีารได้   

 ให้ใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราดังกล่าวในการปฏบิัติการตามประมวลรัษฎากรในกรณต่ีอไปน้ี  

 (1) การหักภาษีเงินได้ ณ ที่ จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 50 มาตรา 69 ทวิ และมาตรา 69 ตรี  

 (2) การหักภาษีตามมาตรา 70  

 (3) การหักภาษีจากการจาํหน่ายเงินกาํไร ตามมาตรา 70 ทวิ  
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 (4) การออกใบกาํกบัภาษี (Tax Invoice) สาํหรับการขายสนิค้าหรือการให้บริการที่ ไม่สามารถคาํนวณ

เงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามหลักเกณฑท์ี่ กาํหนดตามมาตรา 79/4  

 (5) การนาํส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 83/6   

 (6) กรณอีื่ นที่ มิได้มีบทบัญญัติของกฎหมายไว้โดยเฉพาะ 

 

67. มาตรา 9 ท่ีบญัญติัว่า “เวน้แต่จะมีบญัญติัไวเ้ป็นอย่างอ่ืน...” บทบญัญติัดงักล่าวไดแ้ก่มาตราใด 

ตอบ บทบัญญัติที่ บัญญัติเกี่ ยวกับการคาํนวณอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินตราไทย

นอกเหนือจากมาตรา 9 ได้แก่  

 “มาตรา 65 ทวิ การคาํนวณกาํไรสทุธแิละขาดทุนสทุธใินส่วนน้ี ให้เป็นไปตามเงื่ อนไขดังต่อไปน้ี… 

        (5) เงินตรา ทรัพย์สนิ หรือหน้ีสินที่ มีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศที่ เหลืออยู่ในวันสุดท้าย

ของรอบระยะเวลาบัญชี ให้คาํนวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทยดังน้ี  

    (ก) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกจาก (ข) ให้คาํนวณค่าหรือราคาของเงินตรา

หรือทรัพย์สนิเป็นเงินตราไทยตามอตัราถัวเฉล่ียที่ ธนาคารพาณิชย์รับซ้ือ ซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยได้คาํนวณไว้ 

และให้คาํนวณค่าหรือราคาหน้ีสนิเป็นเงินตราไทยตามอตัราถัวเฉล่ียที่ ธนาคารพาณิชย์ขาย ซ่ึงธนาคารแห่งประเทศ

ไทยได้คาํนวณไว้  

   (ข) กรณธีนาคารพาณชิย์หรือสถาบันการเงินอื่ นตามที่ รัฐมนตรีกาํหนด ให้คาํนวณค่าหรือราคา

ของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหน้ีสินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉล่ียระหว่างอัตราซ้ือและอัตราขายของธนาคาร

พาณชิย์ ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คาํนวณไว้  

   เงินตรา ทรัพย์สิน หรือหน้ีสินซ่ึงมีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศที่ รับมาหรือจ่ายไปใน

ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้คาํนวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทยตามราคาตลาดในวันที่ รับมาหรือจ่ายไปน้ัน”  

       (8) ถ้าราคาทุนของสนิค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้คาํนวณเป็นเงินตราไทยตามอตัราแลกเปล่ียน

ในท้องตลาดของวันที่ ได้สินค้าน้ันมา เว้นแต่เงินตราประเทศน้ันจะแลกได้ในอัตราทางราชการ กใ็ห้คาํนวณเป็น

เงินตราไทยตามอตัราทางราชการน้ัน” 

 “มาตรา 79/4 ในกรณีที่ มูลค่าของฐานภาษีที่ ได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้า การให้บริการ 

หรือการนําเข้า เป็นเงินตราต่างประเทศ ให้คํานวณเงินตราต่างประเทศน้ันเป็นเงินตราไทยตามหลักเกณฑ์

ดังต่อไปน้ี  

  (1) ในกรณีได้รับเงินตราต่างประเทศจากการขายสินค้า การให้บริการ และได้มีการขายเงินตรา

ต่างประเทศที่ ได้รับชาํระน้ัน เป็นเงินตราไทยในเดือนที่ ความรับผิดในการเสยีภาษีมูลค่าเพ่ิมเกดิขึ้น ให้ถือเงินตรา

ไทยจากการขายน้ัน เป็นมูลค่าของฐานภาษีที่ ได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสนิค้าหรือการให้บริการแล้วแต่กรณ ี

เว้นแต่มิได้มีการขายเงินตราต่างประเทศในเดือนที่ ความรับผดิในการเสยีภาษีมูลค่าเพ่ิมเกดิขึ้น ให้ถือตามอตัราถัว

เฉล่ียที่ ธนาคารพาณิชย์รับซ้ือ ซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยได้คาํนวณไว้ในวันทาํการสดุท้ายของเดือนที่ ความรับผิด

ในการเสยีภาษีมูลค่าเพ่ิมเกดิขึ้น 

  (2) ในกรณีนาํเข้าสนิค้า ให้คาํนวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของสนิค้านาํเข้าที่ เป็นเงินตราต่างประเทศเป็น

เงินตราไทยตามอตัราที่ กรมศุลกากรใช้คาํนวณเพ่ือเรียกเกบ็อากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร” 
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68. มาตรา 9 ทวิ บญัญติัไวอ้ย่างไร ใชก้บักรณีใด 

ตอบ มาตรา 9 ทวิ บัญญัติไว้ดังน้ี “เว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่ น ถ้าจะต้องตีราคาทรัพย์สนิหรือ

ประโยชน์อื่ นใดเป็นเงิน ให้ถอืราคาหรือค่าอนัพึงมี (ราคาตลาด) ในวันที่ ได้ทรัพย์สนิหรือประโยชน์น้ัน”  

 บทบัญญัติดังกล่าวใช้กบั “เงินได้พึงประเมิน” ตามมาตรา 39 รายได้ตามมาตรา 65 มูลค่าของฐาน

ภาษีตามมาตรา 79/3 รายรับตามมาตรา 91/1 

 

69. มาตรา 10 บญัญติัไวอ้ย่างไร และกรณีฝ่าฝืนมีบทกําหนดโทษอย่างไร  

ตอบ  มาตรา 10 บัญญัติไว้ดังน้ี  

 “เจ้าพนักงานผู้ใดโดยหน้าที่ ราชการ ได้รู้ เร่ืองกจิการของผู้เสยีภาษีอากรหรือของผู้อื่ นที่ เกี่ ยวข้องจะนาํ

ออกแจ้งแก่ผู้ใด หรือยังให้ทราบกันไปโดยวิธีใดไม่ได้ เว้นแต่จะมีอาํนาจที่ จะทาํได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ตาม

มาตรา 10 ทวิ”  

 กรณฝ่ีาฝืนมาตรา 10 ต้องระวางโทษตามมาตรา 13 ดังน้ี “เจ้าพนักงานผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 

10 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท หรือจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา” ซ่ึงการ

ดาํเนินการกบัเจ้าพนักงานดังกล่าวจะนาํกรณเีปรียบเทยีบโดยกาํหนดค่าปรับแต่เพียงสถานเดียวตามมาตรา 3 ทวิ 

มาประยุกต์ใช้ไม่ได้  

 

70. มาตรา 10 ทวิ บญัญติัไวอ้ย่างไร 

ตอบ มาตรา 10 ทวิ เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร อธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจเปิดเผย

รายละเอยีดดังต่อไปน้ี  

 (1) ช่ือผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ฐานภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือจาํนวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ ถูก

ประเมินเพ่ิมเติมของผู้ประกอบการจดทะเบียนน้ัน  

 (2) ช่ือผู้เสยีภาษีอากรและจาํนวนภาษีอากรที่ เสยี      

 (3) ช่ือผู้สอบบัญชี และพฤติการณข์องผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 

3 สตัต ทั้งน้ี ตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาํหนด  

 อน่ึง ดูระเบียบกระทรวงการคลัง เร่ือง การเปิดเผยรายละเอยีดเกี่ ยวกบัผู้เสยีภาษีอากร (พ.ศ.2525) 

ลงวันท ี21 ธนัวาคม 2525 ประกอบ  

 

71. มาตรา 11 บญัญติัไวอ้ย่างไร 

ตอบ มาตรา 11 บัญญัติว่า “เว้นแต่จะมีบทบัญญัติหรืออธบิดีจะสั่งเป็นอย่างอื่ น ให้นาํเงินภาษีอากรไปเสยี 

ณ ที่ ว่าการอาํเภอ และการเสยีภาษีอากรน้ัน ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์ เม่ือได้รับใบเสรจ็รับเงินซ่ึงนายอาํเภอได้ลง

ลายมือช่ือรับเงินแล้ว” 

 อธิบดีอาศัยอาํนาจตามมาตรา 11 ออกคําสัง่กรมสรรพากรท่ี  ท.ป. 112/2545 กาํหนดให้ชาํระ

ภาษีอากร ณ สาํนักงานสรรพากรพ้ืนที่ สาขาเน่ืองจากกรมสรรพากรปรับโครงสร้างการบริหารราชการเป็นส่วนกลาง

ทั้งหมด ทั้งน้ี ตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป 
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72. การขอใบแทนใบเสร็จท่ีเจา้พนกังาน ไดอ้อกใหไ้ปแลว้ตอ้งเสียค่าธรรมเนยีมเท่าใด 

ตอบ ตามมาตรา 11 ทวิ “ถ้าผู้เสยีภาษีอากรต้องการขอใบแทนใบเสรจ็ที่ เจ้าพนักงาน ได้ออกให้ไปแล้ว ให้

ขอรับได้ ณ ที่ ว่าการอาํเภอ โดยเสยีค่าธรรมเนยีมฉบบัละ 50 สตางค”์  

(พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2482 ใช้บังคับ 7 พฤศจิกายน 2482 เป็นต้นไป)   

 

73. “ภาษีอากรคา้ง” ตามมาตรา 12 หมายความว่าอย่างไร  

ตอบ “ภาษีอากรคา้ง” ตามมาตรา 12 หมายถึง จาํนวนภาษีอากรที่ ผู้ต้องเสียหรือนาํส่งมิได้ชาํระให้

ครบถ้วนตามแบบแสดงรายการที่ ย่ืน หรือตามหนังสอืแจ้งภาษีอากร  

 เบี้ ยปรับ เงินเพ่ิม ถือเป็นเงินภาษี ตามมาตรา 27 ทวิ มาตรา 89/2 และมาตรา 115 ตามลาํดับ 

ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการเร่งรัดหน้ีภาษีอากรค้าง  

 

74. เบี้ ยปรบัและเงินเพิ่มภาษีอากรตามประมวลรษัฎากรเป็นไปตามบทบญัญติัใดบา้ง  
ตอบ เงินเพ่ิมและเบี้ยปรับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเป็นไปตามบทบัญญัติดังต่อไปน้ี  

 (1) เบี้ยปรับประกอบด้วย 

  (ก) เบี้ยปรับภาษีเงินได้ตามมาตรา 22 และมาตรา 26 ให้ถอืเป็นเงินภาษีตามมาตรา 27 ทวิ   

  (ข) เบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม มาตรา 89 ให้ถอืเป็นเงินภาษีตามมาตรา 89/2   

  (ค) เบี้ ยปรับภาษีธุรกจิเฉพาะตาม มาตรา 92/21 (6) ประกอบมาตรา 89/1 ให้ถือเป็นเงิน

ภาษีตามมาตรา 92/21 (6) ประกอบมาตรา 89/2   

 (2) เงินเพ่ิมประกอบด้วย 

  (ก) กรณคีนต่างด้าวไม่ย่ืนคาํขอรับใบผ่านภาษีอากรตามมาตรา 4 ตรี วรรคสาม “คนต่างด้าวผู้ใด

ไม่ย่ืนคาํร้องขอรับใบผ่านภาษีอากรตามความในวรรคก่อน หรือย่ืนคาํร้องแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบผ่านภาษีอากร 

เดินทางออกจากประเทศไทย หรือพยายามเดินทางออกจากประเทศ นอกจากจะมีความผิดตามบทบัญญัติแห่ง

ประมวลรัษฎากรน้ี ให้คนต่างด้าวผู้น้ันเสยีเงินเพ่ิมร้อยละ 20 ของเงินภาษีอากรที่ จะต้องเสยีทั้งสิ้นอกีด้วย เงินเพ่ิม

ตามมาตราน้ี ให้ถอืเป็นค่าภาษีอากร”  

  (ข) เงินเพ่ิมภาษีเงินได้ตาม มาตรา 27 ให้ถอืเป็นเงินภาษีตามมาตรา 27 ทวิ   

  (ค) เงินเพ่ิมภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม มาตรา 89/1 ให้ถอืเป็นเงินภาษีตามมาตรา 89/2   

  (ง) เงินเพ่ิมภาษีธุรกจิเฉพาะตาม มาตรา 92/21 (6) ประกอบมาตรา 89/1 ให้ถือเป็นเงินภาษี

ตามมาตรา 92/21 (6) ประกอบมาตรา 89/2   

  (จ) เงินเพ่ิมอากรแสตมป์ตาม มาตรา 113 และมาตรา 114 ให้ถอืเป็นเงินภาษีตามมาตรา 115  

 

75. การเร่งรดัหนี้ ภาษีอากรคา้งตามประมวลรษัฎากร มีวิธีการอย่างไร  
ตอบ วิธกีารเร่งรัดหน้ีภาษีอากรค้าง = ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สนิ เพ่ือชาํระหน้ีภาษีอากรค้าง  

 - ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอาํนาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดเสีย

ภาษีอากรหรือนาํส่งภาษีอากรได้ทั่วราชอาณาจักร โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง อาํนาจดังกล่าวอธบิดี

จะมอบให้รองอธบิดีหรือสรรพากรเขต (สรรพากรภาค) กไ็ด้    
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 - ในจังหวัดอื่ นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจเช่นเดียวกับอธิบดี

กรมสรรพากรภายในเขตท้องที่ จังหวัดน้ัน  

 - วิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ปฏบิัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดย

อนุโลม 

 - วิธีการอายัดให้ปฏิบัติตามระเบียบที่ อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง  

 - เงินที่ ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าว ให้หักค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการยึดและขายทอดตลาด 

และเงินภาษีอากรค้างถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สนิ  

 - ผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากร ให้หมายความรวมถึง ผู้เป็นหุ้นส่วนจาํพวกไม่จาํกดัความรับผิดในห้าง 

หุ้นส่วนนิติบุคคลด้วย (ดูมาตรา 57 ตรี ประกอบ) 

 

76. การเร่งรดัหนี้ ภาษีอากรคา้งสามารถเร่งรดัค่าปรบัทางอาญาตามประมวลรษัฎากรไดห้รือไม่  

ตอบ ไม่สามารถเร่งรัดค่าปรับทางอาญาตามประมวลรัษฎากรได้ เน่ืองจากค่าปรับทางอาญาไม่ถือเป็นหน้ี

ภาษี 

 

77. เมื่ อเจา้พนกังานไดม้ีคําสัง่ยดึหรืออายดัทรพัยสิ์นแลว้มีขอ้หา้ม และบทกําหนดโทษผูท่ี้ฝ่าฝืนอย่างไร 

ตอบ มาตรา 12 ทวิ เม่ือได้มีคาํสั่งยึดหรืออายัดตามมาตรา 12 แล้ว ห้ามผู้ใดทาํลาย ย้ายไปเสยี ซ่อนเร้น 

หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่ นซ่ึงทรัพย์สนิที่ ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าว  

 มาตรา 35 ทวิ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 12 ทวิ ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิสองปี และปรับไม่เกนิสองแสนบาท  

      ในกรณีผู้กระทาํความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการหรือผู้แทนของ

นิติบุคคลน้ัน ต้องรับโทษตามที่ บัญญัติไว้ในวรรคหน่ึงด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทาํ

ความผดิของนิติบุคคลน้ัน 

 

78. หมายเรียกและคําสัง่เพื่อการเร่งรดัหนี้ ภาษีอากรคา้งกําหนดไวอ้ย่างไร  
ตอบ ตามมาตรา 12 ตรี บัญญัติไว้ดังน้ี “เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินการตามมาตรา 12 ให้ผู้มีอาํนาจ

ตามมาตรา 12 หรือสรรพากรจังหวัดมีอาํนาจ    

 (1) ออกหมายเรียกผู้ต้องรับผิดชําระภาษีอากรค้างและบุคคลใดๆ ที่ มีเหตุสมควรเช่ือว่าจะเป็น

ประโยชน์แก่การจัดเกบ็ภาษีอากรค้างมาให้ถ้อยคาํ 

 (2) สั่งบุคคลดังกล่าวใน (1) ให้นาํบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่ นอนัจาํเป็นแก่การจัดเกบ็ภาษีอากร

ค้างมาตรวจสอบ     

 (3) ออกคาํสั่งเป็นหนังสอืให้เจ้าพนักงานสรรพากรทาํการตรวจค้นหรือยึดบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่ น

ของบุคคลดังกล่าวใน (1)     

 การดาํเนินการตาม (1) หรือ (2) ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็วันนับแต่วันได้รับหมายเรียกหรือ

คาํสั่ง การออกคาํสั่งและทาํการตาม (3) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ อธบิดีกาํหนด” 

 

หมวด 1 ทวิ คณะกรรมการวินจิฉยัภาษีอากร 
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79. เจตนารมณข์องการบญัญติับทบญัญติัว่าดว้ยคณะกรรมการวินจิฉยัภาษีอากรมีอย่างไร  
ตอบ การบัญญัติบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรขึ้ น กเ็พ่ือให้มีหน่วยงานพิเศษในการ

วินิจฉัยบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร อนัเป็นกฎหมายพิเศษที่ ต้องมีผู้ทรงความรู้ เกี่ ยวกบัประมวลรัษฎากรเป็น

อย่างดี 

 

80. บทบญัญติัในหมวด 1 ทวิ ประกอบดว้ยบทบญัญติัใดบา้ง 

 ตอบ ประกอบด้วยบทบัญญัติตามาตรา 13 ทวิ ถงึมาตรา 13 อฎัฐ รวม 7 มาตรา ดังน้ี  

  มาตรา 13 ทวิ   องค์คณะของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 

  มาตรา 13 ตรี  ผู้ทรงคุณวุฒิอาจได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอกี 

  มาตรา 13 จตัวา  การพ้นจากวาระ 

  มาตรา 13 เบญจ องค์ประชุม  

  มาตรา 13 ฉ   คณะกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูล

หลักฐาน 

  มาตรา 13 สตัต อาํนาจของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 

  มาตรา 13 อฏัฐ ห้ามผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีส่วนได้เสยีเข้าร่วมประชุมหรือลงมติ 

 

81. องคค์ณะคณะกรรมการวินจิฉยัภาษีอากรมีจํานวนเท่าใด ประกอบดว้ยบุคคลใดบา้ง 

ตอบ องค์คณะคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรมีจํานวน 9 ท่าน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปน้ี  

(1) ปลัดกระทรวงการคลัง  ประธานกรรมการ  

(2) อธบิดีกรมสรรพากร  กรรมการ 

(3) อธบิดีกรมศุลกากร  กรรมการ 

(4) อธบิดีกรมสรรพสามิต  กรรมการ 

(5) ผู้อาํนวยการสาํนักงานเศรษฐกจิการคลัง  กรรมการ 

(6) เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา  กรรมการ 

(7) ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ (จาํนวนสามคน)  กรรมการ  

  นอกจากน้ี ให้คณะกรรมการแต่งตั้ งข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลังเป็นเลขานุการ และ

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

82. มาตรา 13 สตัต กําหนดอํานาจของคณะกรรมการวินจิฉยัภาษีอากรไวอ้ย่างไร 

ตอบ มาตรา 13 สตัต กาํหนดอาํนาจของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรไว้ดังน้ี 

 (1) กาํหนดขอบเขตในการใช้อาํนาจของเจ้าพนักงานประเมินและพนักงานเจ้าหน้าที่   

 (2) กาํหนดหลักเกณฑ ์วิธกีาร และระยะเวลาในการตรวจสอบและประเมินภาษีอากร 

 (3) วินิจฉัยปัญหาเกี่ ยวกบัภาษีอากรที่ กรมสรรพากรขอความเหน็ 

 (4) ให้คาํปรึกษาหรือเสนอแนะแก่รัฐมนตรีในการจัดเกบ็ภาษีอากร 
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 การกาํหนดตาม (1) และ (2) เม่ือได้รับความเหน็ชอบจาก ครม. และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แล้ว ให้เจ้าพนักงานประเมินและพนักงานเจ้าหน้าที่ ปฏบิัติตาม  

 คาํวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรให้เป็นที่ สดุ และในกรณีที่ มีการเปล่ียนแปลงคาํวินิจฉัย

ในภายหลัง คาํวินิจฉัยเปล่ียนแปลงน้ันมิให้มีผลใช้บังคับย้อนหลัง เว้นในกรณีที่ มีคาํพิพากษาอนัถึงที่ สดุมีผลเป็น

การเปล่ียนแปลงคาํวินิจฉัย กใ็ห้เจ้าพนักงานประเมินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอาํนาจดาํเนินการตามคาํพิพากษาใน

ส่วนที่ เป็นโทษย้อนหลังได้เฉพาะบุคคลซ่ึงเป็นคู่ความในคดีน้ัน 

 

 

หมวด 2 วิธีการเก่ียวแก่ภาษีอากรประเมิน 

 

83. วิธีการเก่ียวแก่ภาษีอากรประเมินหมายความว่าอย่างไร  
ตอบ วิธีการเกี่ ยวแก่ภาษีอากรประเมิน หมายความว่า วิธีการบริหารการจัดเกบ็ภาษีอากรประเมิน ได้แก่ 

วิธีการที่ กาํหนดขึ้นเพ่ือให้กรมสรรพากรใช้ในการบริหารการจัดเกบ็ภาษีอากรประเมิน ซ่ึงรวมทั้งวิธีการเกี่ ยวแก่

ภาษีอากรประเมินที่ บัญญัติไว้เป็นพิเศษในหมวดภาษีอากรประเมินด้วย 

 

84. วิธีการเก่ียวแก่ภาษีอากรประเมินตามหมวด 2 มีหลกัการอย่างไร  

ตอบ หลักการวิธกีารเกี่ ยวแก่ภาษีอากรประเมินตามหมวด 2 มีดังน้ี  

 (1) วิธกีารเกี่ ยวแก่ภาษีอากรประเมิน ตั้งแต่มาตรา 14 ถงึมาตรา 37 ทวิ รวม 31 มาตรา   

  มาตรา 14 กาํหนดความหมายของคาํว่า “ภาษีอากรประเมิน” ไว้ในมาตรา 14 ว่าหมายถึง ภาษี

เงินได้ ตามมาตรา 38 หมวด 3 ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา 77 หมวด 4 และภาษีธุรกจิเฉพาะ ตามมาตรา 91 

หมวด 5 

  มาตรา 15 ให้นาํบทบัญญัติในหมวดน้ีไปบังคับแก่การภาษีอากรประเมินทุกประเภท เว้นแต่จะมี

วิธกีารเกี่ ยวแก่ภาษีอากรประเมินบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่ นในหมวดว่าด้วยภาษีอากรต่างๆ ดังกล่าว  

  มาตรา 16 “เจ้าพนกังานประเมิน” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังแต่งตั้งตามความในมาตรา 4 

  ส่วน 1  การยื่นรายการและการเสียภาษี (มาตรา 17 – มาตรา 27 จตัวา) รวม 16 มาตรา  

  ส่วน 2  การอุทธรณ ์(มาตรา 28 – มาตรา 34) รวม 7 มาตรา 

  ส่วน 3  บทกําหนดโทษ (มาตรา 35 – มาตรา 37 ทวิ) รวม 5 มาตรา  

 (2) เป็นบทบัญญัติเกี่ ยวกบัวิธกีารบริหารการจัดเกบ็ภาษีอากรประเมิน   

 

85. ภาษีอากรประเมินหมายความว่าอย่างไร  
ตอบ ภาษีอากรประเมิน หมายถึง ภาษีอากรประเภทที่ กฎหมายกาํหนดให้ผู้ต้องเสยีภาษีอากรมีหน้าที่ ย่ืน

แบบแสดงรายการประเมินตนเอง (Self-assessment) ว่า มีเงินได้หรือรายได้หรือรายรับในช่วงเวลาที่ กฎหมาย

กาํหนดเป็นจาํนวนเท่าใด เม่ือคาํนวณภาษีอากรได้เป็นจาํนวนเงินภาษีอากรที่ ต้องชาํระหรือนาํส่งหรือมีสทิธขิอคืน

เป็นจาํนวนเท่าใดแล้ว ให้ผู้ต้องเสยีภาษีหรือผู้ต้องนาํส่งภาษีอากรย่ืนแบบแสดงรายการตามที่ อธบิดีกรมสรรพากร
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86. วิธีการเก่ียวแก่ภาษีอากรประเมินหมายความว่าอย่างไร ประกอบดว้ยเร่ืองใดบา้ง 
ตอบ วิธีการเกี่ ยวแก่ภาษีอากรประเมิน หมายความว่า วิธีการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรประเมิน 

ประกอบด้วยวิธกีารบริหารการจัดเกบ็ภาษีอากรประเมิน ดังน้ี  

 (1) การย่ืนรายการประเมินตนเองเพ่ือชาํระหรือนาํส่งภาษีอากรตามมาตรา 17 วรรคแรก 

 (2) เจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 16 และอาํนาจเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 18 ถึงมาตรา 

27 จตัวา เว้นแต่การขอคืนภาษีอากรตามมาตรา 27 ตรี  

 (3) การขอคืนภาษีอากรตามมาตรา 27 ตรี  

 (4) หน้าที่ อื่ นทางภาษีอากร ตามมาตรา 17 วรรคสองและวรรคสาม อาท ิการจัดทาํบัญชีพิเศษ การ

แจ้งรายการ การจัดทาํบัญชีงบดุล บัญชีทาํการ และบัญชีกาํไรขาดทุน การรายงาน  

 (5) การอุทธรณ์ หรือการขจัดข้อโต้แย้งทางภาษีอากรระหว่างเจ้าพนักงานประเมินกบัผู้ต้องเสยีหรือ

นาํส่งภาษีอากร ตามส่วน 2 ตั้งแต่มาตรา 28 ถงึมาตรา 34 

 (6) บทกาํหนดโทษทางอาญา ตามส่วน 3 ตั้งแต่มาตรา 35 ถงึมาตรา 37 ทวิ  

 

87. บทบญัญติัมาตรา 17 วรรคแรก “การยื่ นรายการ ใหย้ื่ นภายในเวลาท่ีกําหนดไวใ้นหมวดว่าดว้ยภาษี

อากรต่างๆ และตามแบบแสดงรายการท่ีอธิบดีกําหนด” เก่ียวขอ้งกบับทบญัญติัว่าดว้ยภาษีอากร

ประเมินใดบา้ง 

ตอบ บทบัญญัติดังกล่าวเกี่ ยวข้องกับการย่ืนรายการประเมินตนเองของผู้ต้องเสียหรือนําส่งภาษีอากร

ประเมินดังต่อไปน้ี  

รายการ บทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

• บทบัญญัติหลัก มาตรา 17  

• ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย มาตรา 52 มาตรา 53 มาตรา 59 (ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 และ ภ.ง.ด.3) 

มาตรา 58 (ภ.ง.ด.1ก ภ.ง.ด.1ก (พิเศษ) ภ.ง.ด.2ก และ ภ.ง.ด.3ก) 

- ภาษีเงินได้ย่ืนล่วงหน้า มาตรา 52 ทวิ (ภ.ง.ด.93)  
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ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สนิไม่ย่ืนรายการเงินได้

ให้ครบถ้วน ลงวันที่  19 กุมภาพันธ ์2528 และคาํสั่งกรมสรรพากรที่  ป. 1/2526 

- ภาษีเงินได้คร่ึงปี  มาตรา 56 ทวิ (ภ.ง.ด.94) 

- ภาษีเงินได้ประจาํปี  มาตรา 56 มาตรา 57 (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ภ.ง.ด.92 ภ.ง.ด.95) 

• ภาษีเงินได้นิติบุคคล  

- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย  มาตรา 52 มาตรา 53 มาตรา 59 มาตรา 69 ทวิ มาตรา 69ตรี (ภ.ง.ด.53) 

- ภาษีเงินได้คร่ึงปี มาตรา 67 ทวิ (ภ.ง.ด.51) 

- ภาษีเงินได้ประจาํรอบระยะเวลาบัญชี มาตรา 68 มาตรา 68 ทวิ มาตรา 69 (ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 ภ.ง.ด.55)  

- ภาษีเงินได้ ณ ที่ จ่าย มาตรา 70 (ภ.ง.ด.54) 

- ภาษีเงินได้จากการจาํหน่ายเงินกาํไร
ไปต่างประเทศ 

มาตรา 70 ทวิ (ภ.ง.ด.54) 

• ภาษีมูลค่าเพ่ิม มาตรา 83 – มาตรา 83/10 (ภ.พ.30 ภ.พ.36 ใบขนสนิค้าขาเข้า) 

• ภาษีธุรกจิเฉพาะ มาตรา 91/10  

• บทบัญญัติเสริม มาตรา 11 การกาํหนดให้ไปย่ืนแบบฯ ณ สถานที่ อื่ นรวมทั้งการย่ืนทางอนิเทอร์เนต็   

 

88. บทบญัญติัเก่ียวกบัเจ้าพนกังานประเมิน และอํานาจเจ้าพนกังานประเมิน ตามหมวด 2 ประกอบดว้ย

บทบญัญติัใดบา้ง  

ตอบ บทบัญญัติดังกล่าวประกอบด้วย  

รายการ บทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

• เจ้าพนักงานประเมิน มาตรา 16 ประกอบมาตรา 4 (ดูประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการ

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมิน (ฉบับที่  54) ประกอบ) 

• อาํนาจประเมินก่อนถงึกาํหนดเวลาย่ืนรายการ มาตรา 18 ทวิ  

• อาํนาจประเมินความถูกต้องของจาํนวนภาษีที่
ต้องเสยีหรือขอคืนตามแบบแสดงรายการที่ ย่ืน 

มาตรา 18 ประกอบมาตรา 27 – เงินเพ่ิม และมาตรา 18 ตรี กาํหนดเวลา

ในการชาํระภาษีตามหนังสอืแจ้งการประเมิน 

• อาํนาจในการออกหมายเรียก 

- กรณผู้ีมีเงินได้ย่ืนรายการเงินได้  มาตรา 19 ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ ได้ย่ืนรายการ กรณีมีเหตุอันควรเช่ือว่า

แสดงรายการตามแบบที่ ย่ืนไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ หรือ

ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ ได้ย่ืนรายการ กรณีปรากฏหลักฐานหรือมีเหตุอนัควร

สงสัยว่าผู้ย่ืนรายการมีเจตนาหลีกเล่ียงภาษีอากร หรือภายใน 3 ปี กรณี

จาํเป็นเพ่ือประโยชน์ในการคืนภาษีอากร 

- กรณผู้ีมีเงินได้ไม่ย่ืนรายการเงินได้ มาตรา 23 ภายใน 10 ปี นับแต่วันพ้นกาํหนดเวลาย่ืนรายการ 

• อาํนาจประเมินและแจ้งการประเมินเรียกเกบ็ภาษี 

- กรณผู้ีต้องเสยีภาษีได้ย่ืนแบบแสดงรายการเงิน
ได้ 

มาตรา 20 การประเมินโดยอาศัยพยานหลักฐานที่ ปรากฏตามที่ ได้รับความ

ร่วมมือจากผู้ต้องเสยีภาษีอากรหรือพยาน 

มาตรา 21 การประเมินตามที่ รู้ เหน็ว่าถูกต้อง กรณีไม่ได้รับความร่วมมือจาก

ผู้ต้องเสยีภาษีอากร กรณต้ีองห้ามการอทุธรณ ์ 

- กรณีผู้ต้องเสียภาษีอากรมิได้ย่ืนแบบแสดง
รายการเงินได้ 

มาตรา 24 การประเมินโดยอาศัยพยานหลักฐานที่ ปรากฏตามที่ ได้รับความ

ร่วมมือจากผู้ต้องเสยีภาษีอากรหรือพยาน 
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มาตรา 25 การประเมินตามที่ รู้ เหน็ว่าถูกต้อง กรณีไม่ได้รับความร่วมมือจาก

ผู้ต้องเสยีภาษีอากร กรณต้ีองห้ามการอทุธรณ ์

• อาํนาจประเมินเบ้ียปรับ และเงินเพ่ิม มาตรา 22 จาํนวนหน่ึงเท่าของเงินภาษีโดยไม่รวมเบ้ียปรับ กรณีประเมิน

เรียกเกบ็ภาษีอากรตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 

 มาตรา 26 จํานวนสองเท่าของเงินภาษีโดยไม่รวมเบ้ียปรับ กรณีประเมิน

เรียกเกบ็ภาษีอากรตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 

• อาํนาจประเมินเงินเพ่ิม มาตรา 27 ในอตัรา 1.5% ต่อเดือนหรือเศษของเดือนโดยไม่รวมเบ้ียปรับ 

• อาํนาจลดหรืองดเบ้ียปรับ มาตรา 27 ทวิ ประกอบคาํสั่งกรมสรรพากรที่  ท.ป. 81/2542 เบ้ียปรับ และ

เงินเพ่ิมถอืเป็นเงินภาษีอากรเพ่ือประโยชน์ในการเร่งรัดหน้ีภาษีอากรค้าง 

• กาํหนดเวลาในการชาํระภาษีอากรตามหนังสือ
แจ้งการประเมิน 

มาตรา 18 ตรี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสอืแจ้งการประเมิน 

 

89. การประเมินตามมาตรา 18 มีหลกัเกณฑอ์ย่างไร 

ตอบ อาจแยกพิจารณาหลักเกณฑก์ารประเมินตามมาตรา 18 ได้ดังน้ี  

(1) เป็นบทบัญญัติให้อาํนาจเจ้าพนักงานประเมินในอันที่ จะประเมินความถูกต้องของรายการตาม

แบบแสดงรายได้ที่ ผู้ต้องเสยีภาษีหรือผู้นาํส่งภาษีได้ย่ืนไว้แล้วตามมาตรา 17 ไม่ว่าจะย่ืนแบบแสดงรายการภายใน

กาํหนดเวลาหรือไม่กต็าม ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการบริหารการจัดเกบ็ภาษีอากรประเมินตามประมวลรัษฎากร  

(2) กรณีมีภาษีที่ ต้องประเมินเรียกเกบ็เพ่ิมเติม ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอาํนาจแจ้งการประเมินไป

ยังผู้ต้องเสยีภาษี  

 กรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ ผู้ต้องเสียภาษีอากรถึงแก่ความตายเสียก่อนได้รับแจ้งจาํนวน

ภาษีอากรที่ ประเมิน ให้เจ้าพนักงานประเมินแจ้งจาํนวนภาษีอากรที่ ประเมิน ไปยังผู้จัดการมรดกหรือไปยังทายาท

หรือผู้อื่ นที่ ครอบครองทรัพย์มรดก แล้วแต่กรณ ี 

(3) ถ้าเม่ือประเมินแล้ว ไม่ต้องเรียกเกบ็หรือเรียกคืนภาษีอากร การแจ้งจาํนวนภาษีอากร เป็นอนังด

ไม่ต้องกระทาํ แต่เจ้าพนักงานประเมินยังคงดาํเนินการออกหมายเรียกและประเมินเรียกเกบ็ภาษีพร้อมทั้งแจ้งการ

ประเมินจาํนวนภาษีและเบี้ยปรับ ตามมาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 21 แล้วแต่กรณ ีได้ต่อไป  

(4) พร้อมกับการประเมินจํานวนภาษีอากร ให้เจ้าพนักงานประเมินทาํการประเมินเงินเพ่ิมตาม

มาตรา 27 ในอตัราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีโดยไม่รวมเบี้ยปรับด้วย 

(5) ให้ผู้ต้องเสยีภาษีหรือผู้นาํส่งภาษีชาํระภาษีอากรตามหนังสอืแจ้งการประเมินภายใน 30 วัน นับ

แต่วันที่ ได้รับหนังสอืแจ้งการประเมิน (มาตรา 18 ตรี)  

(6) การประเมินตามบทบัญญัติน้ีให้สิทธิแก่ผู้ต้องเสียภาษีหรือนําส่งภาษีให้สามารถอุทธรณ์การ

ประเมินของเจ้าพนักงานประเมินได้ 

 

90. ใหเ้ปรียบเทียบการประเมินตามผลการตรวจสอบของเจา้พนกังานประเมินในหมวด 2  

ตอบ การประเมินตามผลการตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมินดังกล่าว อาจจาํแนกเป็นสองลักษณะตาม

กรณีที่ ผู้ต้องเสียภาษีอากรได้ย่ืนแบบแสดงรายการเงินได้ และกรณีที่ มิได้ย่ืนแบบแสดงรายการเงินได้ ดังตาราง

ต่อไปน้ี  
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ตารางเปรียบเทียบการประเมินตามผลการตรวจสอบ 

รายการ ประเมินตามผลการตรวจสอบตามหมายเรียกกรณี... 

ผูต้อ้งเสียภาษีย่ืนแบบแสดงรายการ ผูต้อ้งเสียภาษีไม่ย่ืนแบบแสดงรายการ 

1. มูลกรณใีนการออกหมายเรียก (1) มีเหตุอนัควรเช่ือว่า แสดงรายการตามแบบที่ ย่ืน

ไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์  

(2) ปรากฏหลักฐานหรือมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ย่ืน

รายการมีเจตนาหลีกเล่ียงภาษีอากร  

(3) กรณีจาํเป็นเพ่ือประโยชน์ในการคืนภาษีอากร 

ผู้ต้องเสยีภาษีอากรไม่ย่ืนแบบแสดง

รายการตามมาตรา 17 

2. อาํนาจในการออกหมายเรียก

และคาํสั่ง 

มาตรา 19  มาตรา 23 

3. กาํหนดเวลาในการออก

หมายเรียก 

(1) กรณีทั่วไป ภายในเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ ได้ย่ืนราย 

การ ไม่ว่าจะย่ืนรายการภายในเวลาที่ กฎหมายกาํหนด หรือ

เวลาที่ รัฐมนตรีหรืออธบิดีขยายหรือเล่ือนออก ไปหรือไม่ 

ทั้งน้ี แล้วแต่วันใดจะเป็นวันหลัง  

(2) กรณีมีหลักฐานหรือเหตุอนัควรสงสยัว่าหลีกเล่ียง

ภาษีอากร อธบิดีกรมสรรพากรจะอนุมัติให้ขยายเวลา

การออกหมายเรียกดังกล่าวเกนิกว่า 2 ปีกไ็ด้ แต่ต้อง

ไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ ได้ย่ืนรายการ 

(3) กรณีกรณขียายเวลาเพ่ือประโยชน์ในการคืนภาษี

อากรให้ขยายได้ไม่เกนิกาํหนด เวลาตามที่ มีสทิธขิอคืน

ภาษีอากร 

ภายใน 10 ปี นับแต่วันพ้นกาํหนด เวลา

ย่ืนรายการ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิย์ มาตรา 193/30  

4. อาํนาจประเมินและแจ้งการ

ประเมินกรณปีฏบัิติตามหมาย 

เรียกและให้ความร่วมมือ  

 มาตรา 20 แก้จาํนวนเงินที่ ประเมิน หรือที่ ย่ืนรายการ

ไว้เดิมโดยอาศัย พยานหลักฐานที่ ปรากฏ 

เม่ือได้จัดการตามมาตรา 23 และทราบ

ข้อความแล้ว 

5. อาํนาจประเมินเงินภาษีอากร

ตามที่ รู้ เหน็ว่าถูกต้องและแจ้ง

จาํนวนภาษีอากร 

 มาตรา 21 กรณผู้ีต้องเสยีภาษีอากรไม่ปฏบัิติตาม

หมาย หรือคาํสั่งของเจ้าพนักงานประเมิน ตามมาตรา 

19 หรือไม่ยอมตอบคาํถามเม่ือซักถามโดยไม่มีเหตุผล

อนัสมควร ต้องห้ามการอทุธรณ์  

มาตรา 25 ไม่ปฏบัิติตามหมายหรือคาํสั่ง

ของเจ้าพนักงานประเมิน หรือไม่ยอมตอบ

คาํถามเม่ือซักถามโดยไม่มีเหตุผลอนั

สมควร ต้องห้ามการอทุธรณ์ 

6. อาํนาจประเมินเบ้ียปรับ   มาตรา 22 จาํนวน 1 เท่าของเงินภาษี  มาตรา 22 จาํนวน 1 เท่าของเงินภาษี 

7. อาํนาจประเมินเงินเพ่ิม  มาตรา 27 อตัรา 1.5% ของเงินภาษีโดยไม่รวมเบ้ีย

ปรับ 

เช่นเดียวกนั 

8. อาํนาจลด/งดเบ้ียปรับ  มาตรา 27 ทวิ คาํสั่งกรมสรรพากรที่  ท.ป. 81/2542 เช่นเดียวกนั 

9. กาํหนดเวลาชาํระภาษีอากร

ตามหนังสอืแจ้งการประเมิน 

 มาตรา 18 ตรี ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับ

หนังสอืแจ้งการประเมิน 

เช่นเดียวกนั  

10. การอทุธรณ์การประเมิน  มาตรา 30 ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสอืแจ้ง

การประเมินตามแบบ ภ.ส.6 เว้นแต่กรณห้ีามอุทธรณ ์ 

เช่นเดียวกนั 

 

91. มีหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัเก่ียวกบักรณีกําหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี แบบแสดงรายการหกั

ภาษีและนาํเงินภาษีส่งหรือแบบนาํส่งภาษี วนัสุดทา้ยตรงกบัวนัหยดุทําการของทางราชการอย่างไร  
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ตอบ กรณกีาํหนดเวลาในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษี แบบแสดงรายการหักภาษีและนาํเงินภาษีส่งหรือแบบ

นาํส่งภาษี วันสดุท้ายตรงกบัวันหยุดทาํการของทางราชการ ให้นับวันที่ เร่ิมทาํการใหม่ต่อจากวันที่ หยุดทาํการน้ันเป็น

วันสดุท้ายของระยะเวลา ตามมาตรา 193/8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ โดยไม่ต้องเสยีเบี้ยปรับและเงิน

เพ่ิมแต่อย่างใด (ขอ้ 1 ของคาํสั่งกรมสรรพากรที่  ป. 117/2545) 

 

92. อํานาจเจ้าพนกังานประเมินท่ีบญัญติัเป็นอย่างอ่ืนในหมวด 3 กรณีภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีประเด็น

ใดบา้ง 

ตอบ อาํนาจเจ้าพนักงานประเมินที่ บัญญัติเป็นอย่างอื่ นในหมวด 3 กรณภีาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีดังน้ี  

 (1) อาํนาจตามมาตรา 40 (5)(ก) วรรคสอง “ถา้เจา้พนกังานประเมินมีเหตุอันควรเชื่ อวา่ ผูมี้เงินได้

แสดงเงินไดต่ํ้าไปไม่ถกูตอ้งตามความเป็นจริง เจา้พนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเงินไดน้ัน้ตามจาํนวนเงินท่ี

ทรพัยสิ์นนัน้สมควรใหเ้ชา่ไดต้ามปกติ และใหถื้อวา่ จาํนวนเงินท่ีประเมินน้ีเป็นเงินไดพึ้งประเมินของผูมี้เงินได ้ใน

กรณีน้ีจะอุทธรณ์การประเมินกไ็ด ้ทัง้น้ี ใหน้ําบทบญัญติัวา่ดว้ยการอุทธรณ์ตามส่วน 2 หมวด 2 ลกัษณะ 2 มาใช ้

บงัคบัโดยอนุโลม...”  

 (2) อาํนาจประเมินเงินได้สทุธ ิ(Net Worth) เป็นไปตามมาตรา 49  

 (3) อาํนาจประเมินภาษีเงินได้ก่อนถงึกาํหนดเวลาย่ืนรายการ ตามมาตรา 60 ทวิ  

  

93. ใหเ้ปรียบเทียบความแตกต่างของอํานาจเจา้พนกังานประเมินตามมาตรา 18 ทวิ และมาตรา 60 ทวิ 

ตอบ อาจจําแนกความแตกต่างของบทบัญญัติอํานาจเจ้าพนักงานประเมินในการประเมินก่อนถึง

กาํหนดเวลาย่ืนรายการตามมาตรา 18 ทวิ และมาตรา 60 ทวิ ได้ดังน้ี  

รายการ มาตรา 18 ทวิ มาตรา 60 ทวิ 

1. ใชก้บัประเภทภาษีอากร ใช้กบัภาษีอากรประเมินทุกประเภท      ใช้กบัเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

2. กรณีท่ีใชบ้งัคบั  

 

ใช้ในกรณีจําเป็นเพ่ือรักษาประโยชน์ในการ

จัดเกบ็ภาษีอากรประเมิน เป็นกรณีที่ กาํหนด 

ให้เจ้าพนักงานประเมินต้องเข้าดาํเนินการทนัที

มิฉะน้ัน รัฐอาจต้องเสยีประโยชน์อนัพึงมีได้  

ใช้ในกรณีจาํเป็นเพ่ือประโยชน์ในการจัดเกบ็ภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดา ให้เจ้าพนักงานประเมินใช้

ดุลพินิจได้ตามเหตุผลความจาํเป็นว่า จะทาํการ

ประเมินก่อนถงึกาํหนดเวลาหรือไม่กไ็ด้ 

3. กําหนดเวลาประเมิน ประเมินก่อนถึงกําหนดเวลายื่ นรายการภาษี

อากรประเมินประเภทน้ันๆ 

ประเมินก่อนถึงกาํหนดเวลายื่ นรายการภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา 

4. อํานาจแจง้การประเมิน เจ้าพนักงานประเมินมีอาํนาจแจ้งการประเมิน เช่นเดียวกนั 

5. กําหนดเวลาชําระภาษี   ให้ผู้เสียภาษีชําระภาษีอากรภายใน 7 วัน นับ

แต่วันได้รับแจ้งการประเมิน  

ให้ผู้เสียภาษีชาํระภาษีอากรภายใน 30 วันนับแต่

วันได้รับแจ้งการประเมิน 

6. การอุทธรณก์ารประเมิน กระทาํได้                     เช่นเดียวกนั 

7. การสั่งให้ย่ืนแบบแสดง

รายการ 

เจ้าพนักงานประเมินจะสั่งให้ย่ืนรายการตาม

แบบที่ อธบิดีกาํหนดด้วยกไ็ด้ 

เจ้าพนักงานประเมินไม่มีอาํนาจสั่ง   

8. การผ่อนชําระภาษีอากร

ตามมาตรา 64 

เป็นกรณห้ีามมิให้ผ่อนชาํระ ผู้มีหน้าที่ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอาจผ่อน

ชาํระได้  

9. การถอืเป็นเครดิตภาษี  ให้ถอืเป็นเครดิตภาษีในการคาํนวณภาษี เช่นเดียวกนั 
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94. อํานาจเจา้พนกังานประเมินท่ีบญัญติัเป็นอย่างอ่ืนในหมวด 3 กรณีภาษีเงินไดน้ติิบุคคลมีประเด็นใดบา้ง 

ตอบ อาํนาจเจ้าพนักงานประเมินที่ บัญญัติเป็นอย่างอื่ นในหมวด 3 กรณภีาษีเงินได้นิติบุคคลมีดังน้ี 

 (1) อาํนาจประเมินค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือดอกเบี้ยให้เป็นไปตามราคาตลาด ตามมาตรา 65 ทวิ 

(4) “ในกรณีโอนทรัพย์สิน ให้บริการ หรือให้กู้ยืมเงิน โดยไม่มีค่าตอบแทนค่าบริการหรือดอกเบี้ ย หรือมี

ค่าตอบแทน ค่าบริการหรือดอกเบี้ ยตํ่ากว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอาํนาจ

ประเมินค่าตอบแทน ค่าบริการหรือดอกเบี้ยน้ันตามราคาตลาดในวันที่ โอนให้บริการ หรือให้กู้ยืมเงิน” 

 (2) อาํนาจประเมินราคาทุนของสินค้าที่ ส่งเข้ามาจากต่างประเทศ ตามมาตรา 65 ทวิ (7) โดย

เทยีบเคียงกบัราคาทุนของสนิค้าประเภทและชนิดเดียวกบัที่ ส่งเข้าไปในประเทศอื่ นได้  

 (3) อาํนาจประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ของต่างประเทศไม่สามารถคาํนวณกาํไรสทุธิตามมาตรา 66 วรรคสอง และมาตรา 76 ทวิ ให้นาํบทบัญญัติว่า

ด้วยการประเมินภาษีตามมาตรา 71 (1) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 (4) อาํนาจประเมินเงินเพ่ิมตามมาตรา 67 ตรี  

 (5) อาํนาจประเมินกรณพิีเศษตามมาตรา 71 

 (6) อาํนาจประเมินเงินเพ่ิมตามมาตรา 72  

 

95. อํานาจเจา้พนกังานประเมินท่ีบญัญติัเป็นอย่างอ่ืนในหมวด 4 กรณีภาษีมูลค่าเพิ่มมีประเด็นใดบา้ง 

ตอบ อาํนาจเจ้าพนักงานประเมินบัญญัติเป็นอย่างอื่ นในหมวด 4 ภาษีมูลค่าเพ่ิมมีดังน้ี  

 (1) อาํนาจประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิม เบี้ ยปรับ และเงินเพ่ิมกรณีต่างๆ ตามมาตรา 88 โดยมิพักที่ เจ้า

พนักงานประเมินต้องออกหมายเรียกตามมาตรา 88/4  

 (2) อาํนาจประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิม เบี้ ยปรับ และเงินเพ่ิมตามมาตรา 88/1  ในเมื่ อปรากฏว่าบุคคล

ใดออกใบกาํกบัภาษี ใบเพ่ิมหน้ี ใบลดหน้ี โดยไม่มีสทิธทิี่ จะออกตามกฎหมายตามมาตรา 86/13  

 (3) เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินการตามมาตรา 88 และมาตรา 88/1  เจ้าพนักงานประเมินมีอาํนาจ

ดาํเนินการบางกรณตีามมาตรา 88/2 

 (4) อาํนาจในการเข้าไปในสถานประกอบการในสถานที่ อื่ นที่ เกี่ ยวข้องระหว่างพระอาทติย์ขึ้นและพระ

อาทติย์ตก หรือระหว่างเวลาทาํการของผู้ประกอบการ เพ่ือตรวจปฏบิัติการตามมาตรา 88/3 

 (5) อาํนาจในการออกหมายเรียกตามมาตรา 88/4  

 (6) อาํนาจแจ้งการประเมิน ตามมาตรา 88/5 

 (7) กาํหนดเวลาในการประเมินตามาตรา 88/6 

 (8) อาํนาจประเมินเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 89  

 (9) อาํนาจประเมินเงินเพ่ิมภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 89/1 

 (10) อาํนาจลดหรืองดเบี้ยปรับตามมาตรา 89/2 ประกอบกบัคาํสั่งกรมสรรพากรที่  ท.ป. 81/2542 

 

96. อํานาจเจา้พนกังานประเมินท่ีบญัญติัเป็นอย่างอ่ืนในหมวด 5 กรณีภาษีธุรกิจเฉพาะมีประเด็นใดบา้ง 

ตอบ อาํนาจเจ้าพนักงานประเมินที่ บัญญัติเป็นอย่างอื่ นในหมวด 5 กรณภีาษีธุรกจิเฉพาะมีดังน้ี  

 (1) อาํนาจประเมินภาษีธุรกจิเฉพาะ เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิมกรณต่ีางๆ ตามมาตรา 91/15  



41 

 (2) เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินการตามมาตรา 91/15 เจ้าพนักงานประเมินมีอาํนาจดาํเนินการบาง

กรณตีามมาตรา 91/16 

 (3) อาํนาจในการตรวจปฏบิัติการ ตามมาตรา 91/21 (5) ประกอบมาตรา 88/3  

 (4) อาํนาจในการออกหมายเรียก ตามมาตรา 91/21 (5) ประกอบมาตรา 88/4  

 (5) อาํนาจแจ้งการประเมิน ตามมาตรา 91/21 (5) ประกอบมาตรา 88/5 

 (6) อาํนาจประเมินเบี้ยปรับ ตามมาตรา 91/21 (6) ประกอบมาตรา 89 

 (7) อาํนาจประเมินเงินเพ่ิม ตามมาตรา 91/21 (6) ประกอบมาตรา 89/1  

 (8) อาํนาจพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับตามมาตรา 91/21 (6) ประกอบมาตรา 89/2 

 

97. การขอคืนภาษีอากรตามมาตรา 27 ตรี มีหลกัเกณฑอ์ย่างไร  

ตอบ การขอคืนภาษีอากรตามมาตรา 27 ตรี มีหลักเกณฑด์ังน้ี   

 (1) บทบัญญัติว่าด้วยการขอคืนตามมาตรา 27 ตรี เป็นบทบัญญัติกฎหมายทั่วไป ดังน้ันกรณีที่ มี

บทบัญญัติเกี่ ยวกบัการขอคืนภาษีอากรประเมินที่ บัญญัติไว้เป็นพิเศษอย่างอื่ นในหมวดว่าด้วยภาษีอากรประเมิน

ต่างๆ ให้นาํบทบัญญัติว่าด้วยการขอคืนเหล่าน้ันมาปรับใช้ แต่ถ้าบทบัญญัติตามกฎหมายพิเศษครอบคลุมไปไม่

ถงึ จึงจะให้นาํบทบัญญัติว่าด้วยการขอคืนตามมาตรา 27 ตรี มาใช้บังคับโดยอนุโลม    

 (2) การขอคืนภาษีอากรและภาษีที่ ถูกหักไว้ ณ ที่ จ่าย และนาํส่งแล้วเป็นจาํนวนเงินเกนิกว่าที่ ควรต้อง

เสยีภาษี หรือที่ ไม่มีหน้าที่ ต้องเสยี กรณต่ีอไปน้ีให้ขอคืนตามมาตรา 27 ตรี  

  (ก) การขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา สาํหรับกรณีอื่ นนอกจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก 

ณ ที่ จ่ายตามมาตรา 50 และมาตรา 3 เตรส อาท ิกรณีย่ืนแบบแสดงรายการและชาํระภาษีไว้เกิน หรือกรณีเจ้า

พนักงานประเมินเรียกเกบ็ไม่ถูกต้องเกนิกว่าจาํนวนที่ ต้องเสยี 

  (ข) การขอคืนภาษีเงินไดน้ิติบุคคล สาํหรับกรณีอื่ นนอกจากภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่ จ่าย

ตามมาตรา 3  เตรส ดังต่อไปน้ี 

   - ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่ จ่ายตามมาตรา 69 ทวิ 

   - ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่ จ่ายตามมาตรา 69 ตรี 

   - ภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่ จ่ายตามมาตรา 70  

   - ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ ชาํระเกนิไป ไม่ว่ากรณีใดๆ อาท ิย่ืนแบบแสดงรายการและชาํระ

ภาษีไว้เกนิ หรือกรณเีจ้าพนักงานประเมินเรียกเกบ็ไม่ถูกต้องเกนิกว่าจาํนวนที่ ต้องเสยี  

  (ค) การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับกรณีอื่ นนอกจากการขอคืนตามมาตรา 84 – มาตรา 

84/4 อาท ิกรณีย่ืนรายการและชาํระภาษีมูลค่าเพ่ิมเกินกว่าที่ ต้องเสียหรือนาํส่ง หรือกรณีเจ้าพนักงานประเมิน

เรียกเกบ็เกนิกว่าที่ ต้องเสยี  

  (ง) การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ สาํหรับกรณีอื่ นนอกจากการขอคืนตามมาตรา 91/11 อาท ิ

กรณเีจ้าพนักงานประเมินเรียกเกบ็เกนิกว่าที่ ต้องเสยี 

 (3) กาํหนดเวลาในการขอคืน  

  ให้ผู้มีสิทธิขอคืนย่ืนคาํร้องขอคืนภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกาํหนดเวลาย่ืนรายการภาษี

ตามที่ กฎหมายกาํหนด เว้นแต่  
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  (ก) ในกรณีผู้มีสิทธิขอคืนได้ย่ืนรายการ เม่ือพ้นเวลาที่ กฎหมายกาํหนดหรือได้ย่ืนรายการภายใน

เวลาที่ รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเล่ือนออกไป ให้ผู้มีสิทธิขอคืนย่ืนคาํร้องขอคืนภายในสามปีนับแต่วันที่ ได้ย่ืน

รายการ  

  (ข) ในกรณผู้ีมีสทิธขิอคืนอุทธรณ์การประเมินตามหมวดน้ี หรือเป็นคดีในศาล ให้ผู้มีสทิธขิอคืน

ย่ืนคาํร้องขอคืนภายในสามปีนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งคาํวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินเป็นหนังสอืหรือนับแต่วันที่ มีคาํ

พิพากษาถงึที่ สดุ แล้วแต่กรณ ี

  คาํร้องขอคืนตามมาตรา 27 ตรี น้ี ให้ใช้ตามแบบ ค.10 ที่ อธบิดีกรมสรรพากรกาํหนด   

 

98. ใหเ้ปรียบเทียบการขอคืนภาษีอากรตามมาตรา 27 ตรี และมาตรา 63 

ตอบ การขอคืนภาษีอากรตามาตรา 27 ตรี และมาตรา 63 อาจแสดงเปรียบเทยีบเป็นตารางได้ดังน้ี  

รายการ  มาตรา 63 มาตรา 27 ตรี  

1. ประเภทกฎหมาย กฎหมายพิเศษใช้บังคับก่อน

กฎหมายทั่วไป 

กฎหมายทั่วไป ใช้บังคับในกรณทีี่ ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายพิเศษ 

2. ประเภทภาษีอากรท่ี

ใชบ้งัคบั 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก 

ณ ที่ จ่าย ทั้งกรณีมาตรา 50 

และมาตรา 3 เตรส 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่

จ่าย เฉพาะกรณีมาตรา 3 เตรส 

เท่าน้ัน  

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ทุกกรณทีี่ มิใช่ภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ที่ จ่ายตามมาตรา 69 ทวิ มาตรา 69 

ตรี มาตรา 70 และกรณอีื่ นใดที่ มิใช่ภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม นอกจากกรณีการขอคืนตามมาตรา 84 – มาตรา 

84/4 อาท ิกรณีย่ืนรายการและชาํระภาษีมูลค่าเพ่ิมเกินกว่าที่ ต้อง

เสยีหรือนาํส่ง หรือเจ้าพนักงานประเมินเรียกเกบ็เกนิกว่าที่ ต้องเสยี   

ภาษีธุรกิจเฉพาะ นอกจากกรณกีารขอคืนตามมาตรา 91/11 อาท ิ

กรณเีจ้าพนักงานประเมินเรียกเกบ็เกนิกว่าที่ ต้องเสยี 

3. กําหนดเวลาการขอ

คืน 

ภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้าย

แห่งปีหรือรอบระยะเวลาบัญชี

ที่ ถูกหักไว้ ณ ที่ จ่าย  

ภายใน 3 ปี นับแต่วันสดุท้ายแห่งกาํหนดเวลาย่ืนรายการภาษีตามที่

กฎหมายกาํหนด เว้นแต่  

(ก) ในกรณีผู้มีสิทธิขอคืนได้ย่ืนรายการ เม่ือพ้นเวลาที่ กฎหมาย

กาํหนดหรือได้ย่ืนรายการภายในเวลาที่ รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยาย

หรือเล่ือนออกไป ให้ผู้มีสทิธขิอคืนย่ืนคาํร้องขอคืนภายในสามปีนับ

แต่วันที่ ได้ย่ืนรายการ  

(ข) ในกรณีผู้มีสิทธิขอคืนอุทธรณ์การประเมินตามหมวดน้ี หรือ

เป็นคดีในศาล ให้ผู้มีสิทธิขอคืนย่ืนคาํร้องขอคืนภายในสามปีนับ

แต่วันที่ ได้รับแจ้งคาํวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินเป็นหนังสือหรือ

นับแต่วันที่ มีคาํพิพากษาถงึที่ สดุ แล้วแต่กรณ ี

 

99. หลกัเกณฑก์ารอุทธรณ ์

ตอบ หลักเกณฑก์ารอทุธรณ ์อาจแสดงเป็นตารางได้ดังน้ี  

รายการ รายละเอียด 

1. แบบอทุธรณ ์ การอทุธรณน้ั์น ให้อทุธรณต์ามแบบที่ อธบิดีกรมสรรพากรกาํหนด คือ ภ.ส.6 (มาตรา 28) 

2. หลักเกณฑ์ และวิธีการ

อทุธรณ ์

เว้นแต่ในกรณีห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา 21 หรือมาตรา 25 ให้อุทธรณ์การประเมินภาษีอากรที่

เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินเรียกเกบ็ต่อคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ภายในกาํหนดเวลา 30 



43 

รายการ รายละเอียด 

(ก) ถ้าเจ้าพนักงานประเมินผู้ทาํการประเมินมีสาํนักงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้อุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ ์ซ่ึงประกอบด้วยอธบิดีกรมสรรพากร ผู้แทนสาํนักงานอยัการสงูสดุ 

และผู้แทนกรมการปกครองส่วนท้องถิ่ น  

       คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณต์าม (ก) จะมีหลายคณะกไ็ด้ 

(ข) ถ้าเจ้าพนักงานประเมินผู้ทาํการประเมินมีสาํนักงานอยู่ในเขตจังหวัดอื่ น ให้อุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซ่ึงประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน สรรพากรเขตหรือ

ผู้แทน และอยัการจังหวัดหรือผู้แทน  

3. การอุทธรณ์ไม่เป็นการ

ทุเลาการเสยีภาษีอากร 

การอทุธรณไ์ม่เป็นการทุเลาการเสยีภาษีอากร ถ้าไม่เสยีภาษีอากรภายในเวลาที่ กฎหมายกาํหนดให้

ถือเป็นภาษีอากรค้างตามมาตรา 12 เว้นแต่กรณีที่ ผู้อุทธรณ์ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรม 

สรรพากรให้รอคาํวินิจฉัยอุทธรณ์หรือคาํพิพากษาได้ กใ็ห้มีหน้าที่ ชาํระภายใน 30 วันนับแต่วัน

ได้รับแจ้งคาํวินิจฉัยอทุธรณห์รือได้รับทราบคาํพิพากษาถงึที่ สดุแล้วแต่กรณ ี 

ในกรณีที่ มีคาํวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสียภาษีอากรเพ่ิมข้ึน ผู้อุทธรณ์จะต้องชําระภายในกาํหนดเวลา

เช่นเดียวกบัวรรคก่อน (มาตรา 31) 

4. อาํนาจออกหมาย เรียกของ

คณะกรรม การพิจารณา

อทุธรณ ์

เจ้าพนักงานประเมิน ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่

กรณี มีอาํนาจออกหมายเรียกผู้อุทธรณ์มาไต่สวน ออกหมายเรียกพยานกับสั่งให้ ผู้อุทธรณ์หรือ

พยานน้ันนําสมุดบัญชีหรือพยานหลักฐานอย่างอื่ นอันควรแก่เร่ืองมาแสดงได้ แต่ต้องให้เวลา

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันส่งหมาย ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉัยอุทธรณ ์

(มาตรา 32) 

5 .  กรณี ห้ ามอุ ทธรณ์ คํ า

วินิจฉัยอุทธรณ์ต่อศาลภาษี

อากรกลาง   

ผู้อุทธรณ์คนใดไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคาํสั่งตามมาตรา 32 หรือไม่ยอมตอบคาํถามเม่ือ

ซักถามโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้น้ันหมดสิทธิ์ ที่ จะอุทธรณ์คาํวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไป(มาตรา 

33)  

6. คาํวินิจฉัยอทุธรณ ์  คาํวินิจฉัยอทุธรณข์องผู้มีหน้าที่ พิจารณาอทุธรณต์ามมาตรา 30 ให้ทาํเป็นหนังสอื และให้ส่งไปยัง

ผู้อทุธรณ ์(มาตรา 34) 

 

100. บทกําหนดโทษทางอาญาตามส่วน 3 หมวด 2 ในลกัษณะ 2 บญัญติัไวอ้ย่างไร   

ตอบ บทกาํหนดโทษทางอาญาตามส่วน 3 หมวด 2 ในลักษณะ 2 อาจแสดงเป็นตารางได้ดังน้ี  

บทบญัญติั ผูต้อ้งโทษ  กรณีความผิด บทระวางโทษ หมายเหตุ 

มาตรา 35 ผู้ใด ไม่ปฏบัิติตามมาตรา 17  

ไม่ปฏบัิติตามมาตรา 50 ทวิ  

ไม่ปฏบัิติตามมาตรา 51  

ปรับไม่เกนิสองพันบาท” เว้นแต่จะแสดงได้

ว่ามีเหตุสดุวิสยั 

มาตรา 35 ทวิ ผู้ใด ฝ่าฝืนมาตรา 12 ทวิ จําคุกไม่เกินสองปี และ

ปรับไม่เกนิสองแสนบาท 

 

ในกรณีผู้กระทาํความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลน้ัน 

ต้องรับโทษตามที่ บัญญัติไว้ในวรรคหน่ึงด้วย เว้นแต่จะพิสจูน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทาํความผิดของนิติ

บุคคลน้ัน 

มาตรา 36 ผู้ใด โดย รู้ อ ยู่ แ ล้ วห รื อจงใจไ ม่ปฏิ บั ติ ตาม

หมายเรียกหรือคําสั่ งของอธิบดีหรือผู้ ซ่ึง

จําคุกไม่ เกินหน่ึงเดือน 

หรือปรับไม่เกินสองพัน
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บทบญัญติั ผูต้อ้งโทษ  กรณีความผิด บทระวางโทษ หมายเหตุ 

มาตรา 37 ผู้ใด (1) โดยรู้ อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความ

เทจ็ หรือให้ถ้อยคาํเทจ็ หรือ ตอบคาํถามด้วย

ถ้อยคาํอนัเป็นเทจ็ หรือนาํพยานหลักฐานเทจ็

มาแสดง เพ่ือหลีกเล่ียงการเสยีภาษีอากร  

(2) โดยความเทจ็ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือ

โดยวิธีการอื่ นใดทาํนองเดียวกัน หลีกเล่ียง

หรือพยายามหลีกเล่ียงการเสยีภาษีอากร  

จําคุก ตั้งแต่สามเดือนถึง

เจ็ดปี และปรับตั้งแต่สอง

พันบาทถงึสองแสนบาท 

 

มาตรา 37 ทวิ ผู้ใด เจตนาละเลย ไม่ย่ืนรายการที่ ต้องย่ืน เพ่ือ

หลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษี

อากร 

ปรับไม่ เกินห้ าพันบาท 

หรือจาํคุกไม่เกินหกเดือน 

หรือทั้งปรับทั้งจาํ 

 

 

  หมายเหตุ  

 บทบัญญัติมาตรา 12 ทวิ และมาตรา 12 ตรี มิใช่วิธกีารเกี่ ยวแก่ภาษีอากรประเมิน การบัญญัติบทกาํหนด

โทษของการฝ่าฝืนบทบัญญัติทั้งสองดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ ไม่ถูกต้องตามหลักการบัญญัติกฎหมาย จึงอาจทาํให้มี

ข้อจาํกดัว่า บทกาํหนดโทษดังกล่าวใช้ได้แต่เฉพาะกรณีที่ เกี่ ยวข้องกบัการเร่งรัดหน้ีภาษีอากรค้างที่ เป็นภาษีอากร

ประเมินเท่าน้ัน  




