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ความรูท้ ว่ั ไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร*
* นายสุเทพ พงษ์พทิ กั ษ์
ผูอ้ ํานายการสํานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร

1. ประมวลรัษฎากร หมายความว่าอย่างไร
ตอบ “ประมวลรัษฎากร” เป็ นคําสมาสระหว่างคําว่า “ประมวล” กับ “รัษฎากร”
“ประมวล” แปลว่า รวบรวม ในที่ น้ ีหมายถึง ‘ประมวลกฎหมาย’ ซึ่ งรวบรวมกฎหมายลักษณะเดียวกัน
หลายลักษณะไว้ ในกฎหมายฉบับเดียวกัน
“รัษฎากร” เป็ นคําสนธิระหว่างคําว่า “ราษฎร” กับ “อากร” โดยการแผลงสระอา เป็ นสระอะ แล้ วลด
รูปเป็ นไม้ หันอากาศ ตัดอักษร ร และ อ ออก ไป รวมเป็ น รัษฎากร ซึ่ งแปลว่า ภาษีอากรทั้งหลายบรรดาที่ จัดเก็บ
จากราษฎรหรือประชาชน
ดังนั้น “ประมวลรัษฎากร” จึงหมายความว่า ประมวลกฎหมายภาษีอากรทั้งหลายบรรดาที่ จัดเก็บจาก
ราษฎรหรือประชาชน หรือ “ประมวลกฎหมายว่าด้ วยการรัษฎากร”
2. ประมวลรัษฎากร บัญญัติขึ้นเมื่อใด
ตอบ เมื่ อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2481 โดยผลของมาตรา 3 แห่ งพระราชบัญญัติให้ ใช้ บทบัญญัติแห่ ง
ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481
3. ประมวลรัษฎากรมีผลใช้บงั คับเมื่อใด
ตอบ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2482 ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้ ใช้ บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
พ.ศ. 2481
4. มีเจตนารมณ์ในการบัญญัติประมวลรัษฎากร อย่างไร
ตอบ เจตนารมณ์ในการบัญญัติบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ปรากฏตามย่อหน้ าแรกของพระราชบัญญัติ
ให้ ใช้ บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 ดังนี้ “สมควรตราประมวลรัษฎากรเพื่อปรับปรุงการรัษฎากร
ตามหลักความเป็ นธรรมแก่สงั คม” ซึ่ งสอดคล้ องกับลักษณะภาษีอากรที่ ดี
5. ลักษณะภาษีอากรที่ดีมีอย่างไร
ตอบ ลักษณะภาษีอากรที่ ดีประกอบด้ วย
(1) เป็ นธรรม (Equity) ความเป็ นธรรมแนวดิ่ ง (หลักความสามารถในการเสียภาษีอากร) ความเป็ น
ธรรมแนวนอน (ความมีมาตรฐานเดียว)
(2) แน่นอน (ความชัดเจน) (Certainty & Clarify) ได้ แก่ความแน่นอนใน หลักการจัดเก็บภาษีอากร
ผู้มีหน้ าที่ เสียภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี วิธีการคํานวณภาษี วิธีการเสียภาษี วิธีการขจัดข้ อโต้ แย้ งทางภาษี และบท
กําหนดโทษ
(3) สะดวก (Convenience) ได้ แก่ ความสะดวกในวิธีการคํานวณภาษี (รวมทั้งฐานภาษีและอัตรา
ภาษี) วิธกี ารเสียภาษี วิธกี ารขอคืนภาษี
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(4) ประหยัด (Economy) ได้ แก่ ประหยั ดค่ าใช้ จ่ ายในการจั ดเก็บ ค่ าใช้ จ่ ายในการปฏิบั ติ ตาม
กฎหมาย (Compliance Cost) รวมทั้งมีลักษณะ “การหลีกเลี่ ยงได้ ยาก”
(5) อํานวยรายได้ (Productivity) ในการตรากฎหมายภาษีอากรใดๆ ต้ องอํานวยรายได้ ให้ แก่รัฐมาก
เพียงพอ
(6) เป็ นกลางทางเศรษฐกิจ (Neutrality) ไม่ก่อให้ เกิดการเบี่ ยงเบนในการเลือกใช้ ทรัพยากร การ
ประกอบอาชีพ ในปัจจุบันนํามาใช้ กบั ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ ม
(7) ยื ดหยุ่น (Flexible) เพื่ อให้ เกิดความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ทางเศรษฐกิจ สังคม เช่ น มี
บทบัญญัติให้ อาํ นาจในอันที่ จะตราหรือออกกฎหมายลูกเพื่ อการยกเว้ นหรือลดอัตราภาษีอากร
6. พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร มีลกั ษณะและบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องใด
ตอบ พระราชบั ญญั ติ ให้ ใช้ บทบั ญญั ติ แห่ งประมวลรั ษฎากร มี ลั กษณะและบทบั ญญั ติ เกี่ ยวกับเรื่ อง
ดังต่อไปนี้
(1) บัญญัติข้ ึนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 โดยตราขึ้นเมื่ อ 31
มีนาคม พ.ศ. 2481
(2) โดยปกติต้องมีพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว แต่เนื่ องจากยังทรงพระเยาว์และ
เสด็จนิวัติยังต่ างประเทศ จึงต้ องมีคณะผู้สาํ เร็จราชการแทนพระองค์ ตามประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 4
สิงหาคม พ.ศ. 2480 ซึ่ งในที่ ประกอบด้ วย พลโท พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยอาภา และพลเอก
เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน
(3) เจตนารมณ์ในการตรา “เพื่ อปรับปรุงการรัษฎากรตามหลักความเป็ นธรรมแก่สงั คม” อันเป็ น
เครื่ องกําหนดทิศทางหรือวัตถุประสงค์แห่งการใช้ บังคับประมวลรัษฎากรทั้งปวง
(4) ใช้ บังคับในวันที่ 1 เมษายน 2482 โดยทอดเวลาในการเตรียมการใช้ บังคับ 1 ปี (มาตรา 2)
(5) ตามมาตรา 3 บัญญัติให้ ใช้ ประมวลรัษฎากรที่ ตราไว้ ต่อท้ ายพระราชบัญญัติน้ ีเป็ นกฎหมาย เป็ น
ผลให้ ประมวลรัษฎากรมีลาํ ดับศักดิ์ของกฎหมายเป็ นพระราชบัญญัติโดยปริยาย และกําหนดวันใช้ บังคับประมวล
รัษฎากร
(6) มาตรา 4 บัญญัติยกเลิกกฎหมายเก่าเพื่ อนํามาบัญญัติข้ ึนใหม่ เป็ นการรัษฎากรตามประมวล
รัษฎากร
ซึ่ งทําให้ สามารถศึกษาประวัติศาสตร์การจัดเก็บภาษีอากรของไทยก่อน 1 เมษายน 2482 ได้ โดย
ผ่านกฎหมายที่ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติให้ ใช้ บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
(7) มาตรา 5 บทเฉพาะกาล หรือมาตรการในช่วงเปลี่ ยนแปลง (Transitional Period)
(8) มาตรา 6 ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็ นผู้รักษาการตาม พรบ. นี้ (เพื่ อให้ มีเจ้ าภาพ)
7. ทําไมต้องบัญญัติกฎหมายในรูปประมวลรัษฎากร
ตอบ เนื่ องจากมีกฎหมายหลายลักษณะที่ มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขทั่วไปเหมือนหรือเป็ นแนวทาง
เดียวกัน ซึ่ งควรนํามาบัญญัติรวมเป็ นกฎหมายฉบับเดียวกัน โดยรวมหลักกฎหมายทั่วไปที่ ใช้ ร่วมกันมาบัญญัติไว้ ใน
ลักษณะแรกหรือส่วนแรกๆ ของประมวลกฎหมายนั้นๆ เพื่ อความสะดวกในการศึกษา ทําความเข้ าใจ และการนําไปใช้
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8. รูปแบบของประมวลกฎหมายเป็ นอย่างไร
ตอบ ทุกประมวลกฎหมาย ต้ องมีพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนั้นๆ เช่น ประมวล
กฎหมายอาญามี พระราชบัญญัติให้ ใช้ บทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายอาญา เป็ นต้ น เว้ นแต่ ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มีพระราชกฤษฎีกาให้ ใช้ บทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บทบัญญัติในประมวลกฎหมาย ต้ องมีบทบัญญัติที่เป็ นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขที่ ใช้ ร่วมกัน
กําหนดรวมไว้ เป็ นการทั่วไป (กฎหมายทัว่ ไป – Jus Generale) ในส่วนที่ เป็ นหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่ อนไขพิเศษ
(กฎหมายพิเศษ – Jus Speciale) จะแยกไว้ เป็ นการเฉพาะต่างหาก
9. ประมวลรัษฎากรมีลาํ ดับศักดิ์ของกฎหมายอย่างไร
ตอบ เนื่ องเพราะตามมาตรา 3 แห่ งพระราชบัญญัติให้ ใช้ บทบัญญัติแห่ งประมวลรัษฎากร บัญญัติให้ ใช้
ประมวลรัษฎากรตามที่ ตราไว้ ต่อท้ ายพระราชบัญญัติเป็ นกฎหมาย ประมวลรัษฎากรจึงมีลาํ ดับศักดิ์ของกฎหมาย
เป็ น “พระราชบัญญัติ”
10. การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรต้องแก้ไขเพิ่มเติมด้วยกฎหมายลําดับใด
ตอบ การแก้ ไขเพิ่ มเติมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรมีอยู่สมํา่ เสมอ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ มเติมแล้ วจํานวน 57 ครั้ง
ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่ มเติมประมวลรัษฎากร จํานวน 37 ครั้ง
(2) พระราชกําหนดแก้ ไขเพิ่ มเติมประมวลรัษฎากร จํานวน 17 ครั้ง
(3) กฎหมายที่ มีลาํ ดับศักดิ์เดียวกัน ได้ แก่ ประกาศของคณะปฏิวัติ จํานวน 2 ครั้ง ประกาศคณะรักษา
ความสงบเรียบร้ อยแห่งชาติ จํานวน 1 ครั้ง
11. จะทราบได้อย่างไรว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
ตอบ พิจารณาได้ จากเครื่ องหมาย อัญประกาศคู่ (“...”) ที่ มีอยู่หน้ าข้ อความที่ มีการแก้ ไขเพิ่ มเติม โดยมี
ข้ อความบ่ งบอกว่า แก้ ไขเพิ่ มเติมโดยบทบัญญัติของกฎหมายใด ใช้ บังคับเมื่ อใด อาทิ หน้ ามาตรา หรือวรรคใน
มาตรา หรืออนุมาตราที่ มีเครื่ องหมายอัญประกาศคู่ (“...”) เช่น
ที่ หน้ า หมวด 1 ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร มีเครื่ องหมาย “ (อัญประกาศเปิ ด) และที่ ท้ าย
มาตรา 13 อัฏฐ มีเครื่ องหมาย “ (อัญประกาศปิ ด)
ที่ หน้ า หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ ม มีเครื่ องหมาย “ (อัญประกาศเปิ ด) และที่ ท้ ายมาตรา 91/21 (7)
ของหมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ มีเครื่ องหมาย ” (อัญประกาศปิ ด)
12. กฎหมายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงตราขึ้ นมีลกั ษณะอย่างไร
ตอบ กฎหมายที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทรงตราขึ้นมีลักษณะดังนี้
(1) ชื่ อกฎหมายต้ องนําหน้ าด้ วย “พระราช” เว้ นแต่ รัฐธรรมนู ญ ได้ แก่
(ก) พระราชบัญญัติ หรือพระราชกําหนด – บทบัญญัติหรือกฎหมายแม่บท
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(ข) พระราชกฤษฎีกา – อนุบัญญัติหรือกฎหมายลูก
(2) ชื่ อกฎหมายจะต่อท้ ายด้ วยปี พุทธศักราชเสมอ ซึ่ งจะสะท้ อนว่าเป็ นกฎหมายที่ ทรงตราขึ้นเมื่ อใด
(3) มีพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวใต้ ชื่อกฎหมายนั้นมีข้อความแสดงให้ ทราบว่า
ทรงตราขึ้นเมื่ อวัน เดือน และปี ใด ในปี พุทธศักราชนั้น ทรงครองราชย์เป็ นปี ที่ เท่าไร
(4) การแสดงเจตนารมณ์ หรือคําปรารภในการตรากฎหมาย แสดงไว้ ในตอนต้ นก่อนเข้ าสู่บทบัญญัติ
และแสดงหมายเหตุของการตราพระราชกฤษฎีการไว้ ตอนท้ ายของกฎหมาย
(5) บัญญัติเป็ น “มาตรา” แปลว่า “ข้อ”
กฎหมายที่ สามัญชนออกใช้ บังคับ เช่น กฎกระทรวง คําสั่งกรมสรรพากร ใช้ คาํ ว่า “ข้อ”
(6) ที่ มาตรา 1 ทั้งพระราชบัญญัติให้ ใช้ บทบัญญัติแห่ งประมวลรัษฎากร ประมวลรัษฎากร รวมทั้ง
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร จะบัญญัติชื่อกฎหมายเสมอดังนี้ “มาตรา 1 กฎหมายนี้ให้
เรียกว่า...”
(7) มีผ้ ูรับสนองพระบรมราชโองการ ได้ แก่ นายกรัฐมนตรี หรือประธานศาลฎีกา หรือประธานรัฐสภา
ตามหลัก “The King Can Do No Wrong.” ซึ่ งรองรับโดยรัฐธรรมนูญที่ บัญญัติว่า ผู้ใดจะ
ฟ้ องร้ องพระมหากษั ต ริ ย์ มิ ไ ด้ อั น เป็ นหลั ก การภายใต้ หลั ก การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นพระประมุข ที่ ทรงสละพระราชอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจปกครองประเทศ และอํานาจตุลา
การ นับแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2475 เป็ นต้ นมา
13. ก่อนใช้บงั คับบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร มีการจัดเก็บภาษีอากรประเภทใดบ้าง
ตอบ ภาษีอากรที่ จัดเก็บก่อนใช้ ประมวลรัษฎากรได้ แก่
(1) พ.ร.บ. เงินรัชชูปาการ พ.ศ. 2468
(2) พ.ร.บ. ลักษณะเก็บเงินค่านา ร.ศ. 119
(3) พ.ร.บ. ลักษณะการเก็บภาษีค่าที่ ไร่อ้อย พ.ศ. 2464
(4) พ.ร.บ. เปลี่ ยนวิธเี ก็บภาษียา ร.ศ. 119
(5) ประกาศพระราชทาน ยกเงินอากรสวนใหญ่ค้างเก่า และเดินสํารวจต้ นผลไม้ ใหม่ สําหรับเก็บเงิน
อากรสวนใหญ่ ร.ศ. 130
(6) พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ พ.ศ. 2475
(7) พ.ร.บ. ภาษีการค้ า พ.ศ. 2475
(8) พ.ร.บ. อากรแสตมป์ พ.ศ. 2475
(9) พ.ร.บ. ภาษีการธนาคารและการประกันภัย พ.ศ. 2476
ลําดับที่ (1) พ.ร.บ. เงินรัชชูปาการ พ.ศ. 2468 ยกเลิกไปโดยเด็ดขาด
ลําดับที่ (2) – (5) เปลี่ ยนเป็ นภาษีบาํ รุงท้องที่ ตามลักษณะ 3
ลําดับที่ (6) – (8) เปลี่ ยนเป็ นภาษีอากรฝ่ ายสรรพากร ตามลักษณะ 2
พ.ร.บ. อากรแสตมป์ พ.ศ. 2475 ยกเลิกช้ ากว่ากฎหมายอื่ นๆ 2 เดือน คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2482
พร้ อมกับการใช้ บังคับหมวด 6 อากรแสตมป์ แห่ งประมวลรัษฎากร ซึ่ งก็ใช้ บังคับล่ าช้ าไป 2 เดือนเช่ นกัน ทั้งนี้
เนื่ องจากต้ องให้ เวลาแก่ ผ้ ู ครอบครองอากรแสตมป์ ตามกฎหมายเก่าได้ นํามาแลกกับอากรแสตมป์ ใหม่ ซึ่ งตาม
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14. เดิมประมวลรัษฎากรมีก่ ีลกั ษณะ ลักษณะที่ยกเลิกไปคือลักษณะใด ตั้งแต่มาตราใดถึงมาตราใด
ตอบ แต่เดิมประมวลรัษฎากรมี 3 ลักษณะ คือ
ลักษณะ 1 ข้อความเบื้ องต้น ตั้งแต่มาตรา 1 ถีงมาตรา 4
ลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ ายสรรพากร ตั้งแต่มาตรา 5 ถีงมาตรา 143 และ
ลักษณะ 3 ภาษีบาํ รุงท้องที่ ตั้งแต่มาตรา 144 ถีงมาตรา 164
15. ปั จจุบนั ประมวลรัษฎากรมีก่ ีลกั ษณะ อะไรบ้าง และมีท้ งั สิ้ นกี่มาตรา
ตอบ ประมวลรัษฎากรมี 2 ลักษณะ รวมทั้งสิ้น 113 มาตรา ดังนี้
ลักษณะ 1 ข้อความเบื้ องต้น (มาตรา 1 – มาตรา 4 ทศ รวม 26 มาตรา)
ลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ ายสรรพากร แบ่งเป็ น 7 หมวด (รวม 285 มาตรา) ดังนี้
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทัว่ ไป (มาตรา 5 – มาตรา 13 รวม 14 มาตรา)
หมวด 1 ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร (มาตรา 13 ทวิ – มาตรา 13 อัฏฐ รวม 7
มาตรา)
หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน (มาตรา 14 – มาตรา 37 ทวิ รวม 31 มาตรา)
มาตรา 14 ความหมาย “ภาษีอากรประเมิน”
มาตรา 15 หลักกฎหมายพิเศษใช้ บังคับก่อนหรือยกเว้ นกฎหมายทัว่ ไป
มาตรา 16 เจ้ าพนักงานประเมิน
ส่วน 1 การยื่นรายการและการเสียภาษี (มาตรา 17 – มาตรา 27 จัตวา รวม 16
มาตรา)
ส่วน 2 การอุทธรณ์ (มาตรา 28 – มาตรา 34 รวม 7 มาตรา)
ส่วน 3 บทกําหนดโทษ (มาตรา 35 - มาตรา 37 ทวิ รวม 5 มาตรา)
หมวด 3 ภาษีเงินได้ และบัญชีอตั ราภาษีเงินได้ (มาตรา 38 – มาตรา 76 ทวิ รวม 63
มาตรา)
ส่วน 1 ข้อความทัว่ ไป (มาตรา 38 – มาตรา 39 รวม 2 มาตรา)
ส่วน 2 การเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดา (มาตรา 40 – มาตรา 64 รวม 40 มาตรา)
ส่วน 3 การเก็บภาษีจากบริษทั และห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล (มาตรา 65 - มาตรา 76
ทวิ รวม 5 มาตรา)
บัญชีอตั ราภาษีเงินได้
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (มาตรา 77 – มาตรา 90/5 รวม 115 มาตรา)
ส่วน 1 ข้อความทัว่ ไป (มาตรา 77 – มาตรา 77/5 รวม 6 มาตรา)
ส่วน 2 ความรับผิดในการเสียภาษี (มาตรา 78 – มาตรา 78/3 รวม 4 มาตรา)
ส่วน 3 ฐานภาษี (มาตรา 79 - มาตรา 79/7 รวม 8 มาตรา)
ส่วน 4 อัตราภาษี (มาตรา 80 – มาตรา 80/2 รวม 3 มาตรา)
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การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (มาตรา 81 – มาตรา 81/3 รวม 4 มาตรา)
ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีและการคํานวณภาษี (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 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (มาตรา 85 – มาตรา 85/19 รวม 20
มาตรา)
ส่วน 10 ใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ (มาตรา 86 – มาตรา 86/14 รวม 15
มาตรา)
ส่วน 11 การจัดทํารายงานและการเก็บรักษารายงานและหลักฐานเอกสาร (มาตรา
82 – มาตรา 82/18 รวม 19 มาตรา)
ส่วน 12 อํานาจเจ้าพนักงานประเมิน (มาตรา 88 – มาตรา 88/6 รวม 7 มาตรา)
ส่วน 13 เบี้ ยปรับ – 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 และบัญชีอตั ราอากรแสตมป์ (มาตรา 103 – มาตรา 129 รวม 33
มาตรา)
มาตรา 103 บทนิยามศัพท์เกี่ ยวกับอากรแสตมป์
ส่วน 1 การเสียอากร (มาตรา 104 – มาตรา 112 รวม 12 มาตรา)
ส่วน 2 เบ็ดเตล็ด (มาตรา 113 – มาตรา 123 ตรี รวม 13 มาตรา)
ส่วน 3 บทลงโทษ (มาตรา 124 – มาตรา 129 รวม 7 มาตรา)
บัญชีอตั ราอากรแสตมป์
อนึ่ ง สําหรับลักษณะ 3 ภาษีบาํ รุงท้องที่ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีบาํ รุงท้ องที่ พ.ศ. 2508
ส่วน 5
ส่วน 6

16. ในปั จจุบนั ประมวลรัษฎากรมาตราแรกและมาตราสุดท้ายกล่าวถึงเรื่องใด
ตอบ ประมวลรัษฎากรมาตรา 1 บัญญัติว่า “กฎหมายนี้ ให้เรียกว่า ประมวลรัษฎากร” ซึ่ งสอดคล้ องกับ
ลักษณะของกฎหมายที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทรงตราขึ้น
มาตราสุดท้ ายของประมวลรัษฎากร เป็ นบทบัญญัติว่าด้ วยบทลงโทษตามหมวด 6 อากรแสตมป์ แต่ยัง
ไม่สดุ ท้ ายเลยทีเดียวเนื่ องจากมีบัญชีอตั ราอากรแสตมป์ ต่อจากบทบัญญัติมาตรา 129 นี้อกี
17. การแทรกบทบัญญัติในประมวลรัษฎากร มีก่ ีวิธี อะไรบ้าง
ตอบ การแทรกบทบัญญัติในประมวลรัษฎากรมี 2 วิธี ดังนี้
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(1) การแทรกแบบดั้งเดิม (Classical Method) คือ การเพิ่ มบทบัญญัติหรืออนุบัญญัติโดยการเพิ่ ม
คําภาษาบาลีทมีี่ ความหมายเกี่ ยวกับลําดับที่ สอง (ทวิ) สาม (ตรี) สี่ (จัตวา) ... ตามลําดับ ดังเช่นกรณีมาตรา 5
แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2502 ต่อไปนี้
คําว่า
อ่านว่า
หมายความว่า
มาตรา 5
มาตรา 5 ทวิ
มาตรา 5 ตรี
มาตรา 5 จัตวา
มาตรา 5 เบญจ
มาตรา 5 ฉ
มาตรา 5 สัตต
มาตรา 5 อัฏฐ
มาตรา 5 นว
มาตรา 5 ทศ
มาตรา 5 เอกาทศ
มาตรา 5 ทวาทศ
มาตรา 5 เตรส
มาตรา 5 จตุทศ
มาตรา 5 ปั ณรส
มาตรา 5 โสฬส
มาตรา 5 สัตตรส
มาตรา 5 อัฏฐารส
มาตรา 5 เอกูนวีสติ
มาตรา 5 วีสติ
มาตรา 5 เอกวีสติ
มาตรา 5 ทวาวีสติ
มาตรา 5 เตวีสติ

มาตรา 5
มาตรา 5 ทะ-วิ
มาตรา 5 ตรี
มาตรา 5 จัด-ตะ-วะ
มาตรา 5 เบน-จะ
มาตรา 5 ฉอ หรือ ฉะ
มาตรา 5 สัด-ตะ
มาตรา 5 อัด-ถะ
มาตรา 5 นะ-วะ
มาตรา 5 ทะ-สะ
มาตรา 5 เอ-กา-ทะ-สะ
มาตรา 5 ทะ-วา-ทะ-สะ
มาตรา 5 เต-ระ-สะ
มาตรา 5 จะ-ตุ-ทะ-สะ
มาตรา 5 ปัน-นะ-ระ-สะ
มาตรา 5 โส-ละ-สะ
มาตรา 5 สัด-ตะ-ระ-สะ
มาตรา 5 อัด-ถา-ระ-สะ
มาตรา 5 เอ-กู-นะ-วี-สะ-ติ
มาตรา 5 วี-สะ-ติ
มาตรา 5 เอ-กะ-วี-สะ-ติ
มาตรา 5 ทะ-วา-วี-สะ-ติ
มาตรา 5 เต-วี-สะ-ติ

มาตรา 5 ครั้งที่ หนึ่ ง
มาตรา 5 ครั้งที่ สอง
มาตรา 5 ครั้งที่ สาม
มาตรา 5 ครั้งที่ สี่
มาตรา 5 ครั้งที่ ห้า
มาตรา 5 ครั้งที่ หก
มาตรา 5 ครั้งที่ เจ็ด
มาตรา 5 ครั้งที่ แปด
มาตรา 5 ครั้งที่ เก้ า
มาตรา 5 ครั้งที่ สบิ
มาตรา 5 ครั้งที่ สบิ เอ็ด
มาตรา 5 ครั้งที่ สบิ สอง
มาตรา 5 ครั้งที่ สบิ สาม
มาตรา 5 ครั้งที่ สบิ สี่
มาตรา 5 ครั้งที่ สบิ ห้ า
มาตรา 5 ครั้งที่ สบิ หก
มาตรา 5 ครั้งที่ สบิ เจ็ด
มาตรา 5 ครั้งที่ สบิ แปด
มาตรา 5 ครั้งที่ สบิ เก้ า
มาตรา 5 ครั้งที่ ยี่สิบ
มาตรา 5 ครั้งที่ ยี่สิบเอ็ด
มาตรา 5 ครั้งที่ ยี่สิบสอง
มาตรา 5 ครั้งที่ ยี่สิบสาม

อนึ่ ง คําว่า “เอกูน” โดยรากศัพท์แปลว่า พร่องอยู่หนึ่ง ซึ่ งเมื่ อนํามาสมาสกับคําว่า “วีสติ” ซึ่ งแปลว่า
ยี่ สิบ เมื่ อรวมเป็ น “เอกูนวีสติ” จึงหมายความว่า พร่องอยู่หนึ่ งจะครบยี่ สิบ ซึ่ งได้ แก่สบิ เก้ านั่นเอง
การแทรกแบบดั้งเดิม ใช้ กบั บทบัญญัติในลักษณะ 1 ข้ อความเบื้องต้ น ตั้งแต่มาตรา 1 ถึงมาตรา 4
ทศ และสําหรับบทบัญญัติในลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ ายสรรพากร ใช้ กบั บทบัญญัติในหมวดดังต่อไปนี้
- หมวด 1
บทเบ็ดเสร็จทัว่ ไป ตั้งแต่มาตรา 5 ถึงมาตรา 13
- หมวด 1 ทวิ คณะกรรมการวินจิ ฉัยภาษีอากร ตั้งแต่มาตรา 13 ทวิ ถึงมาตรา 13 อัฏฐ
- หมวด 2
วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน ตั้งแต่มาตรา 14 ถึงมาตรา 37 ทวิ
- หมวด 3
ภาษีเงินได้ ตั้งแต่มาตรา 38 ถึงมาตรา 76 ทวิ และบัญชีอตั ราภาษีเงินได้
- หมวด 6
อากรแสตมป์ ตั้งแต่มาตรา 103 ถึงมาตรา 129 และบัญชีอตั ราอากรแสตมป์
ตัวอย่าง ตามมาตรา 3 ถึงมาตรา 3 จตุทศ ในลักษะ 1 มีคาํ อ่านและความหมายดังนี้

8

คําว่า
มาตรา 3
มาตรา 3 ทวิ
มาตรา 3 ตรี
มาตรา 3 จัตวา
มาตรา 3 เบญจ
มาตรา 3 ฉ
มาตรา 3 สัตต
มาตรา 3 อัฏฐ
มาตรา 3 นว
มาตรา 3 ทศ
มาตรา 3 เอกาทศ
มาตรา 3 ทวาทศ
มาตรา 3 เตรส
มาตรา 3 จตุทศ

อ่านว่า
มาตรา 3
มาตรา 3 ทะ-วิ
มาตรา 3 ตรี
มาตรา 3 จัด-ตะ-วะ
มาตรา 3 เบน-จะ
มาตรา 3 ฉอ หรือ ฉะ
มาตรา 3 สัด-ตะ
มาตรา 3 อัด-ถะ
มาตรา 3 นะ-วะ
มาตรา 3 ทะ-สะ
มาตรา 3 เอ-กา-ทะ-สะ
มาตรา 3 ทะ-วา-ทะ-สะ
มาตรา 3 เต-ระ-สะ
มาตรา 3 จะ-ตุ-ทะ-สะ

หมายความว่า
มาตรา 3 ครั้งที่ หนึ่ ง
มาตรา 3 ครั้งที่ สอง
มาตรา 3 ครั้งที่ สาม
มาตรา 3 ครั้งที่ สี่
มาตรา 3 ครั้งที่ ห้า
มาตรา 3 ครั้งที่ หก
มาตรา 3 ครั้งที่ เจ็ด
มาตรา 3 ครั้งที่ แปด
มาตรา 3 ครั้งที่ เก้ า
มาตรา 3 ครั้งที่ สบิ
มาตรา 3 ครั้งที่ สบิ เอ็ด
มาตรา 3 ครั้งที่ สบิ สอง
มาตรา 3 ครั้งที่ สบิ สาม
มาตรา 3 ครั้งที่ สบิ สี่

(2) การแทรกแบบสมัยใหม่ (Modernize Method) โดยการใส่เครื่ องหมาย / (ทับ) ดังเช่ น
บ้ านเลขที่ ซึ่ งมีมาตราหลักเรียงลําดับอยู่แล้ ว จึงไม่อาจเพิ่ มเลขมาตราต่อไปได้ ตามปกติ เมื่ อมีความประสงค์ทจะ
ี่
เพิ่ มเลขมาตรา ก็เพียงแต่ใส่เครื่ องหมาย / เลขหลังมาตรานั้น แล้ วใส่ลาํ ดับเลขที่ ทบั เรียงลําดับกับไป เช่น มาตรา
77 ต่อด้ วย มาตรา 77/1 ไล่เรียงไปจนจบมาตรา 77/5 จึงขึ้นมาตรา 78 เป็ นต้ น
การแทรกแบบสมัยใหม่ ใช้ กบั บทบัญญัติในลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ ายสรรพากร ดังต่อไปนี้
- หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
นอกจากนี้ ยังใช้ กบั พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้ วยการลดอัตราและ
ยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 - มาตรา 10/1 และมาตรา 11 – มาตรา 11/11 หรือ
คําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ข้อ 3 – ข้อ 3/2 และข้อ 12 – ข้อ 12-6 เป็ นต้ น
18. ปั จจุบนั ประมวลรัษฎากร ไม่มีบทบัญญัติมาตราใดบ้าง เพราะเหตุใด
ตอบ ปัจจุบันประมวลรัษฎากร ไม่มีบทบัญญัติดังต่อไปนี้ ในลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ ายสรรพากร
มาตรา 75 และมาตรา 76 เกี่ ยวกับการเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของบริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลที่ มีผ้ ูถอื หุ้นหรือผู้เป็ นหุ้นส่วนเกินกว่าร้ อยละ 50 ของทุนทั้งสิ้น
มาตรา 92 และมาตรา 93 บทบัญญัติว่าด้ วยภาษีการค้ าในหมวด 4 ที่ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ
แก้ ไขเพิ่ มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 ใช้ บังคับวันที่ 1 มกราคม 2535 เป็ นต้ นมา
มาตรา 94 ถึงมาตรา 102 บทบัญญัติว่าด้ วยภาษีป้ายในหมวด 5 เดิมที่ ถูกยกเลิกโดย
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
มาตรา 130 ถึงมาตรา 143 หมวด 7 อากรมหรสพ และบัญชีอัตราอากรมหรสพ ยกเลิกโดยนําไป
บัญญัติเป็ นภาษีการค้ า
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19. ให้จดั เรียงลําดับอนุ บญ
ั ญัติตามประมวลรัษฎากร
ตอบ อนุบัญญัติตามประมวลรัษฎากร ประกอบด้ วย
(1) พระราชกฤษฎีกา
(2) กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และระเบียบกระทรวง
(3) คําวินจิ ฉัยคณะกรรมการวินจิ ฉัยภาษีอากร
(4) คําสัง่ กรมสรรพากร
(5) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
20. การจัดเรียงอนุ บญ
ั ญัติท่ ีออกตามความในประมวลรัษฎากรมีวตั ถุประสงค์อย่างไร
ตอบ การจัดเรียงอนุบัญญัติต่างระดับกัน มีวัตถุประสงค์ดังนี้
(1) เพื่ อจัดชั้นความสําคัญของอนุบัญญัติทออกตามความในประมวลรั
ี่
ษฎากรให้ ชัดแจ้ ง อาทิ การตรา
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ย่อมมีความสําคัญกว่าการออกกฎกระทรวง ที่ กระทําได้ โดยง่าย
กว่าการตราพระราชกฤษฎีกาฯ ชี้ให้ เห็นถึงนัยของอนุบัญญัติน้ันๆ ว่ามีลาํ ดับชั้นความสําคัญไม่เท่าเทียมกัน เช่น
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้ วยการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่ อนไข
และอัตราการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่ อมราคาของทรัพย์สนิ (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527 ออกตามความในมาตรา 65
ทวิ (2) พิจารณาได้ ว่ามีระดับชั้นความสําคัญเหนือกว่า กฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้ วยการจําหน่ายหนี้สญ
ู จากบัญชีลูกหนี้ ออกตามความในมาตรา 65 ทวิ (9) แม้ ท้งั สองเงื่ อนไข
จะเป็ นเงื่ อนไขในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่ อเสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลตามมาตรา 65 ทวิ ด้ วยกัน แต่ เนื่ องจากทุก
บริษัทหรือห้ างหุ้ นส่วนมีทรัพย์สินที่ จะคิดค่ าสึกหรอและค่าเสื่ อมราคา ในขณะที่ มีบางบริษัทหรือห้ างหุ้ นส่วนนิติ
บุคคลเท่านั้นที่ อาจมีหนี้สญ
ู เกิดขึ้น ลําดับศักดิ์ของกฎหมายจึงเป็ นเครื่ องบ่งชี้ถงึ ความสําคัญของแต่ละเงื่ อนไข
กรณีค่ารั บรองแม้ จะมีหรื อเกิดขึ้นได้ ในทุกบริ ษัทหรื อห้ างหุ้ นส่ วน แต่ โดยทั่วไปเป็ นรายการ
เบ็ดเตล็ดเล็กๆ น้ อยๆ ในการบัญญัติประมวลรัษฎากรจึงกําหนดให้ ออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขเป็ นเพียง
กฎกระทรวง ซึ่ งได้ แก่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 143 ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้ วยภาษีเงินได้ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตามมีบางกรณีทอี่ าจสร้ างความสับสนได้ บ้าง เพราะไม่เป็ นไปตามหลักการข้ างต้ น ได้ แก่
มาตรา 42 (17) “เงินได้ ตามที่ จะได้ กาํ หนดยกเว้ นโดยกฎกระทรวง” ซึ่ งแม้ จะเป็ นข้ อกําหนดเกี่ ยวกับการยกเว้ น
ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ที่ มีหลักการกําหนดไว้ ในมาตรา 3 ลักษณะ 1 แล้ วว่า “บรรดารัษฎากรประเภทต่าง ๆ
ซึ่ งเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรนี้จะตราพระราชกฤษฎีกาเพื่ อการต่อไปนี้กไ็ ด้ คือ
(1) ลดอัตราหรือยกเว้ นเพื่ อให้ เหมาะสมกับเหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพของท้ องที่ บางแห่งหรือ
ทั่วไป” โดยทุกประเภทภาษีอากรนอกจากภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาก็ได้ มีการตราพระราชกฤษฎีกาฯ เพื่ อการ
ยกเว้ นภาษีดังกล่าวทั้งสิ้น สันนิษฐานใจว่า คงมีความประสงค์ทจี่ ะให้ มีความสะดวกในการยกเว้ นภาษีเงินได้ บุคคล
ธรรมดา และเป็ นรายการย่ อยๆ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.
2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่ าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร และเพิ่ มเติมด้ วยกฎกระทรวง ฉบับต่างๆ
เรื่ อยมาจนกระทัง่ ปัจจุบัน
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(2) เพื่ อแสดงให้ เห็นถึ งลําดั บศั กดิ์ ของกฎหมายที่ มี ความต่ างกัน ในอันที่ จะตี ความกฎหมายตาม
หลั กการตีความว่ า กฎหมายที่ มี ลําดับศั กดิ์สูงกว่ าย่ อมขัดแย้ งและมีผลยกเลิกกฎหมายลําดับศักดิ์ที่ ตํ่ากว่ า ใน
ขณะเดียวกันกฎหมายลําดับศักดิ์ทตํี่ า่ กว่าจะขัดหรือแย้ งกฎหมายลําดับศักดิ์ที่สูงกว่ามิได้ มิฉะนั้น ตกเป็ นโมษะใช้
ไม่ได้
21. คําสัง่ กรมสรรพากรมีก่ ีประเภท อะไรบ้าง
ตอบ คําสั่งกรมสรรพากรที่ ปรากฏในประมวลรัษฎากรแบ่งออกเป็ น
คําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในประมวลรัษฎากร จึงถือเป็ นอนุ บญ
ั ญัติ
(กฎหมายลูก) หมายความว่า คําสั่งกรรมสรรพากรที่ ออกเพื่ อใช้ บังคับเป็ นการทัว่ ไป (ท.ป. หมายความว่า ทัว่ ไป)
คําสั่งกรมสรรพากรที่ ป. ออกโดยมิได้ อาศัยอํานาจตามความในประมวลรัษฎากร ไม่ถือเป็ นอนุบัญญัติ
หรื อกฎหมายลู กทั้งนี้ เพื่ อถือเป็ นแนวทางปฏิ บตั ิ (Ruling) ของเจ้ าพนักงานสรรพากรในการปฏิบัติงานการ
รัษฎากร เนื่ องจากอธิบดีกรมสรรพากรไม่มีอาํ นาจตามกฎหมายที่ จะออกคําสั่งกรมสรรพากรที่ ใช้ บังคับเป็ นการ
ทัว่ ไป แต่มีอาํ นาจสั่งผู้ใต้ บังคับบัญชาให้ ถอื ปฏิบัติ
ั ญัติตามประมวลรัษฎากรหรือไม่
22. มีแนวทางในการพิจารณาว่าข้อความนั้นเป็ นอนุบญ
ตอบ หลักในการพิจารณาว่า ข้ อความใดเป็ นอนุบัญญัติทออกตามความในประมวลรั
ี่
ษฎากรหรือไม่น้ัน ให้
พิจารณาว่า
(1) กรณีทข้ี่ อความนั้นๆ อ้ างว่า อาศัยอํานาจตามความในบทบัญญัติแห่ งประมวลรัษฎากร หรืออนุ
บัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้ อความนั้นๆ ถือเป็ นอนุบัญญัติ
(2) กรณีทขี่ ้ อความนั้นๆ ออกโดยไม่อาศัยอํานาจตามความในบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือ
อนุบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้ อความนั้นก็ไม่ถอื เป็ นอนุบัญญัติตามประมวลรัษฎากร อาทิ คําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป. .../(ระบุปี พ.ศ.) ซึ่ งถือเป็ นแนวทางปฏิบัติ และประกาศกรมสรรพากร ซึ่ งเป็ นประกาศเพื่ อให้ ทราบข้ อความ
บางประการ
23. ทําไมต้องมีการประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา ทั้งในส่วนที่เป็ นบทบัญญัติและอนุบญ
ั ญัติ
ตอบ กฎหมายนั้นจะมีผลต่อเมื่ อประกาศให้ ประชาชนทราบแล้ ว เพราะมีหลักกฎหมายกําหนดไว้ ว่า “ความ
ไม่ร้ ูกฎหมายไม่เป็ นข้ อแก้ ตัว” ซึ่ งในประเทศไทย พระราชบัญญัติจะต้ องประกาศลงในหนังสือราชการ ชื่ อ “ราช
กิจจานุเบกษา” (Royal Thai Government Gazette)
24. จงบอกบทบัญญัติท่ ีสําคัญ (หัวใจ) ในแต่ละลักษณะ
ตอบ บทบัญญัติทสี่ าํ คัญ อันถือได้ ว่าเป็ นหัวใจในแต่ละลักษณะประกอบด้ วย
รายการ
ลักษณะ 1

ลักษณะ 2 หมวด 1

บทบัญญัติท่ ีสําคัญ
มาตรา 2
มาตรา 3
มาตรา 4
มาตรา 5

รายละเอียด
นิยามศัพท์ทใี่ ช้ ในประมวลรัษฎากร “ประเทศไทย”
การตราพระราชกฤษฎีกาเพื่ อการลดอัตรา และยกเว้ นรัษฎากร
รัฐมนตรีผ้ ูรักษาการตามประมวลรัษฎากร (รมต. คลัง)
กรมสรรพากร เป็ นหน่วยงานที่ มีอาํ นาจหน้ าที่ ในการจัดเก็บภาษีสรรพากรตาม
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รายการ

บทบัญญัติท่ ีสําคัญ

รายละเอียด

ลักษณะ 2 หมวด 1 ทวิ
ลักษณะ 2 หมวด 2

มาตรา 13 สัตต
มาตรา 15
มาตรา 17

ลักษณะ 2 หมวด 3 ส่วน 1
ลักษณะ 2 หมวด 3 ส่วน 2
ลักษณะ 2 หมวด 3 ส่วน 3
ลักษณะ 2 หมวด 4

มาตรา 39
มาตรา 41
มาตรา 66
มาตรา 77/1

ลักษณะ 2 หมวด 5
ลักษณะ 2 หมวด 6

มาตรา 77/2
มาตรา 91/2
มาตรา 103
มาตรา 104

อํานาจของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
วิธกี ารใช้ บทบัญญัติในหมวด 2 วิธกี ารเกี่ ยวแก่ภาษีอากรประเมิน
การเสียภาษีอากรประเมินโดยยื่ นรายการประเมินประเมินตนเองของผู้ต้องเสีย
หรือผู้นาํ ส่งภาษีอากร
นิยามศัพท์เกี่ ยวกับภาษีเงินได้ “เงินได้ พึงประเมิน”
หลักการจัดเก็บภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา“หลักแหล่งเงินได้ ”และ“หลักถิ่ นที่ อยู่”
หลักการจัดเก็บภาษีเงินได้ นิติบุคคล“หลักแหล่งเงินได้ ”และ“หลักถิ่ นที่ อยู่”
นิ ยามศั พท์ เกี่ ยวกั บภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม “ผู้ ประกอบการ” “ขาย” “บริ การ”
“นําเข้ า” “ส่งออก” “ภาษีซ้ ือ”
หลักการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ ม “หลักการบริโภค” และ “หลักปลายทาง”
หลักการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ “หลักการบริโภค”
นิยามศัพท์เกี่ ยวกับอากรแสตมป์ “ปิ ดแสตมป์ บริบูรณ์”
หลักการจัดเก็บอากรแสตมป์ - ค่าธรรมเนียมในการกระทําตราสาร

25. บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ไม่มีผลใช้บงั คับแล้ว ประกอบด้วยบทบัญญัติใดบ้าง
ตอบ บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ ไม่มีผลใช้ บังคับแล้ ว ประกอบด้ วยบทบัญญัติดังต่อไปนี้
บทบัญญัติ
เหตุผล
• มาตรา 2 นิยามศัพท์ คําว่า “อําเภอ” “นาย เนื่ องจากในปั จจุ บัน กรมสรรพากรได้ ปรับเปลี่ ยนการบริหารราชการจากที่ เคยมี
สองส่วนคือส่วนกลาง กับส่วนภูมิภาค ลดลงเหลือส่วนกล่าวแต่เพียงส่วนเดียว
อําเภท” “ที่ว่าการอําเภอ”
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2545 เป็ นต้ นมา จึงไม่มีความจําเป็ นต้ องอาศัย
สถานที่ และเจ้ าหน้ าที่ ขององค์การของระบบการบริหการราชการส่วนภูมิภาค
• มาตรา 3 จัตวา รัฐมนตรีมีอาํ นาจประกาศใน เนื่ องจากมีบทบัญญัติมาตรา 11 ซึ่ งเป็ นกฎหมายพิเศษที่ ให้ อาํ นาจอธิบดี
ราชกิ จ จานุ เบกษากํ า หนดให้ ไปเสี ย ณ กรมสรรพากรในการกําหนดให้ อาํ นาจอธิบดีกรมสรรพากรในอันที่ จะกําหนดให้
นําภาษีอากรไปเสีย ณ สํานักงานแห่งอื่ น จึงไม่จาํ เป็ นต้ องใช้ อาํ นาจรัฐมนตรีตาม
สํานักงานแห่งอื่ นก็ได้
มาตรา 3 จัตวาอีก
• มาตรา 29 การอุทธรณ์การประเมินภาษีอากร เนื่ องจากอําเภอไม่มีหน้ าที่ ประเมินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ที่ อาํ เภอมีหน้ าที่ ประเมิน
ไม่มีผลใช้ บังคับ เนื่ องจากไม่มีบทบัญญัติทเี่ กี่ ยวข้ องกับนิยามศัพท์น้ ีโดยเฉพาะ
• มาตรา 39 นิยามคําว่า “บริษทั เงินทุน”
• มาตรา 42 (4) การยกเว้ นเงินได้ สาํ หรับการ เนื่ องจากไม่มีการจ้ างงานในลักษณะนี้คงเหลืออยู่อกี แล้ ว
จ้ างงานก่อนปี 2475
• มาตรา 48 ทวิ เฉพาะในส่วนของเครดิตภาษี เนื่ องจากเงินได้ จากการขายยาสูบที่ ผลิดโดยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง นั้น
กรณี โรงงานยาสู บเสียภาษี เงิ นได้ แทนผู้ ค้ า ผู้มีเงินได้ ได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ ตามมาตรา 42 (17) ประกอบกฎกระทรวง
ฉบับที่ 126 ข้อ 2 (19) เครดิตภาษีตามมาตรา 48 ทวิ จึงไม่มีผลแต่อย่างใด
บุหรี่ ของโรงงานยาสูบ
• มาตรา 80/2 อัตราภาษี มู ลค่ าเพิ่ มร้ อยละ เนื่ องจากมีการขยายจํานวนมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมตามมาตรา
81/1จาก 600,000 บาทต่อปี เป็ น 1,2000,000 บาทต่อปี มีผลใช้ บังคับ
2.5 (1.5% ของมูลค่าของฐานภาษี)
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2542 เป็ นต้ นมา เป็ นผลให้ ยกเลิกการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ ม
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บทบัญญัติ

เหตุผล

• มาตรา 81 (3) การยกเว้ นภาษีมูลค่าเพิ่ ม
สําหรับการส่งออกของผู้ประกอบ การต้ องเสีย
VAT ในอัตรา 1.5%
• มาตรา 81/3 (2) สิทธิขอเข้ าสู่ระบบ VAT
ของผู้ประกอบการ 1.5%
• มาตรา 82/16 มาตรา 82/17 และมาตรา
82/18
• มาตรา 85/10 (4) การขอถอนทะเบียน VAT
ของผู้ประกอบการ 1.5%
• มาตรา 87 วรรคสอง การจัดทําราย งานของ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ ต้ องเสีย VAT ใน
อัตรา 1.5%
• มาตรา 90/2 (1) บทกําหนดโทษสําหรับ
ผู้ประกอบการ 1.5%

เช่นเดียวกับกรณีมาตรา 80/2 จึงไม่จาํ เป็ นต้ องยกเว้ นภาษีมูลค่าเพิ่ มในกรณีน้ ี

เช่ น เดี ย วกั บ กรณี ม าตรา 80/2 จึ ง ไม่ จํ า เป็ นต้ องมี สิ ท ธิ ข อเข้ าสู่ ร ะบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่ มที่ คาํ นวณภาษีมูลค่าเพิ่ มตามมาตรา 82/3 แต่อย่างใด
การคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ มในอัตรา 1.5% ของมูลค่าของฐานภาษี ถูกยกเลิกไป
โดยปริยาย เพราะเหตุทขี่ ยายการยกเว้ นมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม
เช่นเดียวกับกรณีมาตรา 80/2 ผู้ประกอบการจดทะเบียน 1.5% ได้ รับยกเว้ น
ภาษีมูลค่าเพิ่ มแล้ ว จึงไม่มีความจําเป็ นที่ ต้องขอเข้ าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ ม
เช่นเดียวกับกรณีมาตรา 80/2 จึงไม่ต้องมีการจัดทํารายงานของผู้ประกอบการ
ดังกล่าว

เช่ นเดียวกับกรณีมาตรา 80/2 กรณีผ้ ูประกอบการจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 82/18 (2) จึงไม่มีผลทางภาษีอากรอีกต่อไป บทกําหนดโทษจึงไม่อาจ
เกิดขึ้น
• มาตรา 103 (2) การปิ ดแสตมป์ บริบูรณ์โดย เนื่ องจากในทางปฏิบัติไม่มีการจัดเก็บอากรแสตมป์ โดยวิธีน้ ีอีก บทบัญญัติน้ ีจึง
ไม่มีผลใช้ บังคับอีกต่อไป
วิธแี สตมป์ ดุน

26. จงบอกโครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร
ตอบ โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร แบ่งเป็ น 9 ส่วนดังนี้
(1) หลักการทัว่ ไปของกฎหมายภาษีอากรนั้น อาทิ
- หลักการและแนวคิดในการจัดเก็บภาษีอากร
- หน่วยงานที่ มีอาํ นาจหน้ าที่ ในการจัดเก็บภาษีอากร
- กําหนดเวลาในการจัดเก็บภาษีอากรเป็ นรายปี หรือรายเดือน หรือรายสะดวก
- กําหนดประเภทภาษีอากร เพื่ อให้ ทราบถึงผู้รับภาระภาษีอากรประเภทนั้น
- หลักการสําคัญอื่ นๆ อาทิ การให้ ความสําคัญของระบบเอกสารหลักฐาน
(2) ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีอากร ซึ่ งต้ องมีความชัดเจนแน่นอน อาทิ
- บุคคลธรรมดา รวมถึงกองมรดกของผู้ตายที่ ยังมิได้ แบ่ง
- ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ มิใช่นิติบุคคล
- บริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคล
- นิติบุคลอื่ น
(3) วิธีการคํานวณภาษีอากร ซึ่ งรวมทั้ง ฐานภาษี และอัตราภาษีอากร ซึ่ งนอกจากต้ องมีความ
ชัดเจนแน่นอนแล้ วยังต้ องมีความสะดวกอีกด้ วย
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(4) วิธีการเสียภาษีอากร ซึ่ งต้ องมีความสะดวก และช่วยเสริมสร้ างความสมัครใจในการเสียภาษี
อากรด้ วย อาทิ
- การเสียภาษีโดยถูกหักไว้ ณ ที่ จ่าย
- การยื่ นแบบแสดงรายการประเมินตนเอง
- การประเมินหรือสั่งให้ เสียโดยเจ้ าพนักงาน
- การเสียภาษีอากรแทน เช่น โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เสียภาษีเงินได้ แทนผู้ค้าบุหรี่ ตาม
มาตรา 48 ทวิ และมาตรา 65 จัตวา
- การเลือกเสียภาษีอากร (Final Tax)
(5) การยกเว้นภาษีอากร เพื่ อเป็ นการบรรเทาภาระภาษีอากร อาทิ
- การยกเว้ นภาษีอากรให้ แก่บุคคล
- การยกเว้ นภาษีอากรสําหรับรายได้ หรือรายรับหรือกิจกรรมที่ ก่อให้ เกิดรายได้ หรือรายรับ
- การยกเว้ นจํานวนเงินภาษีอากร
- การให้ เครดิตภาษี เช่น เครดิตภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาตามมาตรา 47 ทวิ หรือเครดิตภาษี
เงินได้ นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 300) พ.ศ. 2539 หรือเครดิตภาษีตามข้ อตกลงว่าด้ วยการยกเว้ น
การเก็บภาษีซาํ้ ซ้ อน (DTA)
- การหักลดหย่อน เช่น มาตรา 47 เป็ นต้ น
ข้อสังเกต โครงสร้ างภาษีอากรในส่วนนี้ เป็ นโครงสร้ างที่ มีการแก้ ไขเพิ่ มเติมมากที่ สดุ โดยเฉพาะ
กรณีภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร
(6) การขอคืนภาษีอากร เพื่ อให้ กลับคืนสู่สภาพเดิม
(7) หน้าที่อ่ ืนทางภาษีอากร เพื่ อประโยชน์ในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร อาทิ
- การมีและใช้ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
- การจดทะเบียน
- การจัดทําเอกสารหลักฐานทางภาษีอากร
- การจัดทําและการเก็บรักษารายงาน บัญชีพิเศษ บัญชีงบดุล บัญชีทาํ การ บัญชีกาํ ไรขาดทุน
- การพิสจู น์ความถูกต้ องของจํานวนภาษีและการปฏิบัติหน้ าที่ ทางภาษีอากร
- การให้ ความร่วมมือแก่ทางราชการ
(8) การขจัดข้อโต้แย้งทางภาษีอากร เพื่ ออํานวยให้ เกิดความเป็ นธรรมในการเสียภาษีอากร อาทิ
การอุทธรณ์
(9) บทกําหนดโทษทางภาษีอากร เพื่ อก่อให้ สภาพการบังคับใช้ กฎหมายเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนด โดยเฉพาะบทกําหนดโทษทางอาญา
27. ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเพื่อประโยชน์ในการบริหารการจัดเก็บ แบ่งออกเป็ นกี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเพื่ อประโยชน์ในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรแบ่งออกเป็ นสองประเภท
คือ
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(1) ภาษีอากรประเมิน ได้ แก่ ภาษีเงินได้ตามหมวด 3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม 4 และภาษีธุรกิจเฉพาะ
ตามหมวด 5
(2) ภาษีอากรที่ มิใช่ภาษีอากรประเมิน ได้ แก่ อากรแสตมป์ ตามหมวด 6
28. ประเภทภาษีอากรที่มีการจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร มีก่ ีประเภท อะไรบ้าง
ตอบ ประเภทภาษีอากรที่ มีการจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร แบ่งออกเป็ น 5 ประเภท ดังนี้
(1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้ ตามส่วน 2 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร
(2) ภาษีเงินได้นติ ิบุคคล ภาษีเงินได้ ตามส่วน 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. มีหลักเกณฑ์การอ่านวรรคในกฎหมายอย่างไร
ตอบ หลักการอ่านวรรคในกฎหมาย
(1) ความที่ ต่อจากมาตราถือเป็ นวรรคแรก
(2) เมื่ อขึ้นย่อหน้ าใหม่หรือ paragraph ใหม่ ถือเป็ นวรรคใหม่
(3) “อนุ มาตรา” หรื อ “อนุ มาตราย่อย” () ที่ เรียงลําดับภายใต้ วรรคถือเป็ นส่วนหนึ่ งของวรรค
เดียวกัน
30. เครื่องหมาย () ในบทบัญญัติของกฎหมายคืออะไร
ตอบ () ในบทบัญญัติของกฎหมาย คือ “อนุ มาตรา” ซึ่ งถือเป็ นส่วนหนึ่ งของวรรค อาทิ มาตรา 40 วรรค
หนึ่ งประกอบด้ วยอนุมาตรา 1 หรือ (1) ถึงอนุมาตรา 8 หรือ (8) ทั้งหมดเป็ นวรรคเดียวกัน ไม่ว่าในอนุมาตราจะ
มีอนุมาตราย่อยหรือไม่ เช่น มาตรา 40 (4) ยังมีอนุ มาตราย่อย (ก) ถึง (ช) ซึ่ งรวมเป็ นวรรคเดียวกัน และ
รวมอยู่ในวรรคหนึ่ งของมาตรา 40 ดังกล่าว
31. มาตรา 40 และมาตรา 47 มีก่ ีวรรค
ตอบ มาตรา 40 มีสองวรรค คือ
วรรคแรก คือ ส่วนของย่อหน้ าแรกที่ ต่อจากเลขมาตรา เมื่ อขึ้น (1) จนจบความที่ ท้าย (8) ก็ยังคงถือ
เป็ นส่วนของวรรคด้ วยเช่นกัน
เมื่ อขึ้นย่อหน้ าใหม่ต่อจาก (8) ถือเป็ นวรรคสอง เพราะข้ อความมีต่อเนื่ องกับ (8)
แต่ เนื่ องจากมาตรา 40 มีสองวรรค วรรคสองจึงอาจเรียกว่า “วรรคท้ าย” เพื่ อแสดงว่า ไม่มีวรรค
ต่อจากนั้นอีกแล้ ว
มาตรา 47 (1) ถึง (7) มีวรรคเดียว
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โครงสร้างมาตรา 40
มาตรา 40 วรรคแรก
(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
(8) มีวรรคเดียว
มาตรา 40 วรรคสอง
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32. หลักกฎหมายตามประมวลรัษฎากรมีอะไรบ้าง
ตอบ หลักกฎหมายตามประมวลรัษฎากร
(1) “หลักความเป็ นธรรม” และหลัก “ภาษีอากรที่ ดี”
(2) “หลักความสมํ่าเสมอ” หรือหลัก “ความแน่นอน” อาทิ
- การมีและใช้ รอบระยะเวลาบัญชี กรณีภาษีเงินได้ นิติบุคคล
- วิธกี ารตีราคาทุนของสินค้ าคงเหลือ ตามมาตรา 65 ทวิ (6)
- วิธกี ารหักค่าสึกหรอและค่าเสื่ อมราคาทรัพย์สนิ ถาวร ตามมาตรา 65 ทวิ (2)
- การคํานวณอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศให้ เป็ นเงินตราไทย ตามมาตรา 9
(3) “หลักกฎหมายพิเศษและกฎหมายทัว่ ไป”
- “กฎหมายพิเศษย่อมใช้ บังคับก่อน หรือยกเว้ นกฎหมายทัว่ ไป”
- กรณีทไี่ ม่มีกฎหมายพิเศษบัญญัติไว้ ให้ นาํ กฎหมายทัว่ ไปมาใช้ บังคับโดยอนุโลม”
(4) “หลักผูใ้ ดกล่าวอ้าง ผูน้ ้นั นําสืบ” ตามหลักกฎหมายลักษณะพยาน
(5) “หลักเนื้ อหาสําคัญกว่ารูปแบบ” (Substance over Form) ตามหลักความเป็ นธรรม
(6) “หลักกฎหมายปิ ดปาก” (ดูมาตรา 8, มาตรา 10, มาตรา 21, มาตรา 25, มาตรา 77/5)
เพื่ อประโยชน์ในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร
(7) “หลักรายจ่ ายของฝ่ ายหนึ่ง ต้องเป็ นรายได้ของอีกฝ่ ายหนึ่ง” ฝ่ ายที่ จ่ายเงินได้ ต้องพิสจู น์ผ้ ูรับได้
ว่าเป็ นใคร ตามมาตรา 65 ตรี (18) และหลัก Supply Chain เพื่ ออํานวยให้ เกิดความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษี
อากร
(8) “หลักถ้าจัดเก็บได้ยาก ให้ยกเว้นการจัดเก็บ” ใช้ กบั ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
(9) “หลักใช้หน่วยเงินตราไทยในการคํานวณภาษีอากร”
(10) “หลักกฎหมายเอกชน และกฎหมายมหาชน”
33. คําว่า “องค์การของรัฐบาล” ตามบทบัญญัติแห่ งประมวลรัษฎากร หมายความว่าอย่างไร และพบได้ใน
มาตราใดบ้าง
ตอบ คําว่า “องค์การของรัฐบาล” มีนิยามศัพท์ตามมาตรา 2 ดังนี้
“องค์การของรัฐบาล” หมายความว่า องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดตั้งองค์การของ
รัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมายที่ จัดตั้งกิจการนั้น และหมายความรวมถึงหน่ วยงานธุรกิจที่ รัฐบาลเป็ น
เจ้ าของซึ่ งไม่มีฐานะเป็ นนิติบุคคลด้ วย
จากบทบัญญัติดังกล่าว อาจจําแนกองค์การของรัฐบาลได้ ดังนี้
(1) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล อาทิ กระทรวง ทบวง กรม
กองทัพ จังหวัด มหาวิทยาลัยของรัฐ
(2) กิจการของรัฐตามกฎหมายที่ จัดตั้งขึ้น เช่น เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหาร
ราชการส่วนจังหวัด องค์การบริหารราชการส่วนตําบล รัฐวิสาหกิจที่ มิใช่บริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคล เป็ นต้ น
(3) หน่วยงานธุรกิจที่ รัฐบาลเป็ นเจ้ าของที่ ไม่มีฐานะเป็ นนิติบุคคล อาทิ องค์การค้ าของคุรสุ ภา โรงงาน
ยาสูบ กระทรวงการคลัง สรรพากรสาส์น โรงพิมพ์ส่วนท้ องถิ่ น
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คําว่า “องค์การของรัฐบาล” พบได้ ในมาตรา 50 (4) และมาตรา 69 ทวิ ว่าด้ วยการหักภาษีเงินได้
ณ ที่ จ่าย โดยผู้จ่ายเงินได้ ทเี่ ป็ นรัฐบาล และองค์การของรัฐบาล และกรณีผ้ ูประกอบการที่ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ มที่
เป็ นองค์การขอวรัฐบาลตามมาตรา 77/1 (3)
34. คําว่า “ประเทศไทย” ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หมายความว่าอย่างไร
ตอบ คําว่ า “ประเทศไทย” หรือ “ราชอาณาจักร” หมายถึง เขตภาคพื้นทวีปตามหลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศและส่วนที่ เป็ นเกาะ แก่ง ที่ เป็ นเขตแดนของประเทศไทย และเขตไหล่ทวีปที่ เป็ นสิทธิของประเทศไทย ตาม
หลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป (12 ไมล์ทะเล) และตามความตกลงกับต่างประเทศ
ด้ วย (เขตเศรษฐกิจจําเพาะ 200 ไมล์ทะเล)
คําว่า “ประเทศไทย” หรือ “ราชอาณาจักร” ปรากฏในบทบัญญัติทเี่ ป็ นหลักการจัดเก็บภาษีแต่ละ
ประเภทดังนี้
ประเภทภาษีอากร
• ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

• ภาษีเงินได้นิติบุคคล

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม

• ภาษีธุรกิจเฉพาะ
• อากรแสตมป์

บทบัญญัติท่ ีเป็ นหลักการจัดเก็บภาษี
มาตรา 41 การจัดเก็บภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาจากผู้มีเงินได้ จากแหล่งเงินได้ ในประเทศไทยตาม
“หลักแหล่ งเงิ นได้” และจั ดเก็บภาษี เงิ นได้ บุ คคลธรรมดาจากผู้ มีเงิ นได้ จากแหล่ งเงิ นได้ ใน
ต่างประเทศตาม “หลักถิ่นที่อยู่” (กรณีอยู่ในประเทศไทยถึง 180 วันในปี ภาษี)
มาตรา 66 การจัดเก็บภาษีเงินได้ นิติบุคคลจากบริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยตาม “หลักถิ่นทีอยู่” และจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลจากบริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลที่ ต้ังขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และประกอบกิจการในประเทศไทยตาม “หลักแหล่ง
เงินได้”
มาตรา 77/2 การประกอบกิจการที่ อยู่ในข่ายที่ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ ม ได้ แก่ การขายสินค้ าหรือ
การให้ บริการโดยผู้ประกอบการในราชอาณาจักรตาม “หลักการบริโภค” และการนําสินค้ าหรือ
บริการเข้ าในราชอาณาจักรรวมทั้งการส่งออกตาม “หลักปลายทาง”
มาตรา 91/2 การประกอบกิจการที่ อยู่ในข่ายต้ องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตาม “หลักการบริโภค”
มาตรา 104 การจัดเก็บอากรแสตมป์ จากการกระทําตราสาร 28 ลักษณะตราสารในลักษณะของ
ค่าธรรมเนียม โดยยอมรับให้ นาํ ตราสารที่ ปิดแสตมป์ บริบูรณ์ไปใช้ เป็ นพยานหลักฐานในคดีแพ่งได้
ตามมาตรา 118

35. เขตเศรษฐกิจจํ าเพาะ (Exclusive Economic Zone: EEZ) หมายความว่าอย่างไร
ตอบ
เขตเศรษฐกิจจําเพาะ หมายถึง เขตที่ มีความกว้ างไม่เกิน 200 ไมล์ทะเล วัดจากเส้ นฐานซึ่ งใช้ วัด
ความกว้ างของทะเลอาณาเขต (1982 UNCLOS, ข้อ 57)
รั ฐชายฝั่งมีสิทธิแต่ เพี ยงผู้ เดียว อธิปไตยเหนือเขตนี้ในการสํารวจ แสวงหาประโยชน์ อนุ รักษ์และ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติท้งั ที่ มีชีวิตและไม่มีชีวิต
36. การตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 3 เป็ นไปเพื่อการใด
ตอบ การตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 3 เป็ นไปเพื่ อการดังต่อไปนี้
(1) ลดอัตราหรือยกเว้ นภาษี ให้ เหมาะสมกับเหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพของท้ องที่ บางแห่ งหรือ
ทัว่ ไป
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(2) ยกเว้ นภาษีแก่บุคคลหรือองค์การระหว่างประเทศตามข้ อผูกพันหรือหลักถ้ อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน
37. อนุสญ
ั ญาว่าการเว้นการเก็บภาษีซ้ ําซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศอี่นๆ เป็ นตามบทบัญญัติใด
ตอบ เป็ นตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้ วย การยกเว้ นรัษฎากร
(ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505 ที่ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 (1) ซึ่ งบัญญัติว่า “ให้ยกเว้นภาษี อากรตาม
ประมวลรัษฎากรแก่บุคคลตามสัญญา ว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซอ้ น ที่รฐั บาลไทยได้ทาํ ไว้หรือจะได้ทาํ กับรัฐบาล
ต่างประเทศ”
38. การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินปั นผลหรือเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกสหกรณ์เป็ นไปตาม
บทบัญญัติใด
ตอบ เป็ นไปตามมาตรา 3 แห่ งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรั ษฎากร ว่ าด้ วยการยกเว้ น
รัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2514 ซึ่ งบัญญัติว่า “ให้ยกเว้นภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาแก่ผูม้ ีเงินได้จากการเป็ น
สมาชิกสหกรณ์เฉพาะส่วนเงินได้ท่ ีเป็ นเงินปั นผลหรือเงินเฉลี่ยคื น ทัง้ นี้ ไม่วา่ จะเป็ นเงินได้ท่ ีได้รบั หรือจะได้รบั
ก่อนหรือตัง้ แต่วนั ที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บงั คับ”
39. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 300) พ.ศ.
2539 มีใจความสําคัญอย่างไร
ตอบ ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 300) พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า “ให้ยกเว้นภาษีเงินได้
ตามส่วน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่ งประมวลรัษฎากร ให้แก่บริ ษัทหรื อห้างหุน้ ส่วนนิ ติบุคคลที่ตัง้ ขึ้นตาม
กฎหมายไทย เป็ นจํานวนเท่ากับภาษีเงินได้ท่ ีเสียไปในต่างประเทศ แต่ไม่เกินจํานวนภาษีท่ ีตอ้ งเสียในประเทศไทย
ส่วนที่คํานวณจากเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศแต่ละประเทศ หรือจากเงินได้ท่ ีได้จากบริษัทหรือ
ห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลที่ตงั้ ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศแต่ละประเทศ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ต้องเสียภาษี เงินได้ในต่ างประเทศ เนื่ องจากการประกอบกิจการในต่ างประเทศแต่ ละประเทศ
หรือจากเงินได้ท่ ีได้จากบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลที่ตงั้ ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศแล้ว
(2) ต้องไม่นําภาษีเงินได้ท่ ีได้เสียไปในต่างประเทศ ซึ่งไม่เกินจํานวนภาษีท่ ีตอ้ งเสียในประเทศไทย ส่วน
ที่คํานวณจากเงินได้จากการประกอบกิจการในต่ างประเทศแต่ ละประเทศ หรือจากเงินได้ท่ ีได้จากบริษัทหรือห้าง
หุน้ ส่วนนิติบุคคลที่ตงั้ ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศแต่ละประเทศ ไปถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิ
(3) ต้องมี เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเสียภาษี ในต่ างประเทศที่ หน่วยงานจัดเก็บภาษี เงิ นได้ของ
ต่างประเทศรับรองเก็บไว้เพื่อเจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบ
(4) ต้องปฏิ บั ติ ตามหลักเกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่ อนไขที่ อธิ บดี กรมสรรพากรกํ าหนดโดยอนุ มัติ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง และประกาศในราชกิจจานุ เบกษา” ซึ่ งได้ แก่ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 65) เรื่ อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขการยกเว้ นภาษีเงินได้ ให้ แก่บริษัท
หรือห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ ต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2539
40. พระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่ าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 463) พ.ศ.
2549 มีใจความสําคัญอย่างไร
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ตอบ มาตรา 3 แห่ งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 463) พ.ศ. 2549 บัญญัติว่า “ให้ยกเว้นภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากรให้แก่บุคคลตามข้อผูกพันในการเว้นการเก็บภาษีซอ้ นที่สาํ นักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้ทํา
ไว้กบั หน่วยงานของต่างประเทศตามที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี ทัง้ นี้ เฉพาะข้อผูกพันที่ได้ทาํ ขึ้นก่อนวันที่พระ
ราชกฤษฎีกานี้ใช้บงั คับ”
41. มาตรา 3 ทวิ เป็ นบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องใด
ตอบ มาตรา 3 ทวิ เป็ นบทบั ญญั ติ ที่มุ่งจะขจัดการฟ้ องร้ องดําเนิ นคดีอาญาแก่ผ้ ู กระทําความผิดตาม
ประมวลรัษฎากรเกี่ ยวกับหน้ าที่ ที่ ต้ องปฏิบัติในทางภาษีอากร ทั้งนี้ เพื่ อมิให้ คดีความรกโรงรกศาลและสร้ าง
หลักการประนีประนอมยอมความ อันจะช่วยประหยัดค่าใช้ จ่ายทั้งทางฝ่ ายผู้เสียภาษีอากร และกรมสรรพากร ใน
กรณีที่เจ้ าพนักงานพิ จารณาเห็นว่ า ผู้ต้องหาไม่ ควรต้ องได้ รับโทษ จําคุ กหรื อไม่ ควรถูกฟ้ องร้ อง ให้ มีอํานาจ
เปรียบเทียบโดยกําหนดค่าปรับแต่สถานเดียวในความผิดต่อไปนี้ เว้ นแต่ความผิดตามมาตรา 13
(1) สําหรับความผิดที่ มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษปรับและหรือจําคุกไม่เกินหกเดือน
(ก) กรณีกระทําความผิดในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ เป็ นอํานาจของอธิบดีกรมสรรพากร
(ข) กรณีกระทําความผิดในเขตจังหวัดอื่ น ให้ เป็ นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตจังหวัดนั้น
(2) สําหรับความผิดที่ มีโทษปรับหรือโทษจําคุกเกิน 6 เดือนแต่ไม่เกินหนึ่ งปี หรือทั้งปรับทั้งจํา ซึ่ งโทษ
จําคุกเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกินหนึ่ งปี ให้ เป็ นอํานาจของคณะกรรมการ ซึ่ งประกอบด้ วยอธิบดีกรมสรรพากร หรือผู้ที่
ได้ รับมอบหมาย อธิบดีกรมการปกครอง หรือผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย และอธิบดีกรมตํารวจ หรือผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย
ถ้ าผู้ต้องหาใช้ ค่าปรับตามที่ เปรียบเทียบ ภายในระยะเวลาที่ ผ้ ูมีอาํ นาจเปรียบเทียบกําหนดแล้ ว เป็ นอัน
คุ้มผู้ต้องหามิให้ ถูกฟ้ องร้ องต่อไปในกรณีแห่งความผิดนั้น
ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ ดาํ เนินการฟ้ องร้ องต่อไป
(1) ถ้ าผู้มีอาํ นาจเปรียบเทียบเห็นว่าไม่ควรใช้ อาํ นาจเปรียบ เทียบ หรือ
(2) เมื่ อเปรียบเทียบแล้ ว ผู้ต้องหาไม่ยอมตามที่ เปรียบเทียบหรือ
(3) ยอมแล้ วแต่ไม่ชาํ ระค่าปรับภายในระยะเวลาที่ ผ้ ูมีอาํ นาจเปรียบเทียบกําหนด
ทั้งนี้ ห้ ามมิให้ ดาํ เนินการเปรียบเทียบตามกฎหมายอื่ นอีก
42. มาตรา 3 ตรี เป็ นบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องใด
ตอบ มาตรา 3 ตรี เป็ นบทบัญญัติท่วั ไป ว่าด้ วยการลดเงินเพิ่ มอากรแสตมป์ ตามมาตรา 113 และมาตรา
114 ซึ่ งรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังได้ ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 129 (พ.ศ. 2512) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้ วยอากรแสตมป์ และอากรมหรสพ ซึ่ งหากบุคคลนั้นยินยอม และชําระเงินเพิ่ มภาษีอากร ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงดังกล่ าวคือ ยินยอม และชําระเงินเพิ่ มภาษีอากรภายใน 10 นับแต่ วันได้ รับ
หนังสือแจ้ งฯ ลดให้ ตามที่ ร้ องขอคงเสียเงินเพิ่ มเพียงร้ อยละ 25 ของเงินเพิ่ มทั้งสิ้นแล้ ว ให้ ถือว่าเป็ นอันคุ้มบุคคล
นั้นมิให้ ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่ มภาษีอากร
43. มาตรา 3 เบญจ เป็ นบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องใด
ตอบ มาตรา 3 เบญจ เป็ นบทบัญญัติให้ อาํ นาจอธิบดีกรมสรรพากร สําหรับท้ องที่ ทั่วราชอาณาจักร ผู้ว่า
ราชการจังหวัดในเขตต่างจังหวัดนั้น และสรรพากรเขต (สรรพากรภาค) สําหรับท้ องที่ เขตหรือภาคนั้น ที่ จะเข้ าไป
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การตรวจค้ น ยึด อายัด บัญชีและเอกสารหลักฐานอื่ นต้ องกระทําในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ นึ ถึงพระ
อาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทําการของผู้ประกอบกิจการนั้น
ผู้ทฝี่ ่ าฝื นการใช้ อาํ นาจในการตรวจค้ น ยึด อายัดดังกล่าวต้ องระวางโทษตามมาตรา 3 นว ดังนี้ “ผูใ้ ด
รู อ้ ยู่แล้ว ไม่อํานวยความสะดวก หรื อขัดขวางเจ้าพนักงานผูก้ ระทําตามหน้าที่ ตามความในมาตรา 3เบญจ มี
ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือทัง้ ปรับทัง้ จํา”
44. บรรดาบัญชี เอกสารและหลักฐานต่างๆ ซึ่ งเกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับภาษีอากรที่จะต้องเสีย ถ้า
ทําเป็ นภาษา ต่ างประเทศ เจ้าพนักงานประเมินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้อํานาจตามมาตรา 3 ฉ สัง่
ให้บุคคลใดที่มีหน้าที่รบั ผิดชอบจัดการแปลเป็ นภาษาไทยได้หรือไม่ อย่างไร
ตอบ กรณีดังกล่าวเจ้ าพนักงานประเมินหรือพนักงานเจ้ าหน้ าที่ จะใช้ อาํ นาจตามมาตรา 3 ฉ สั่งให้ บุคคลใดที่
มีหน้ าที่ รับผิดชอบจัดการแปลเป็ นภาษาไทยให้ เสร็จภายในเวลาที่ สมควรก็ได้
ผู้ ใดไม่ ปฏิบั ติ ตามคําสั่งของเจ้ าพนั กงานประเมินหรื อพนั กงานเจ้ าที่ ตามความในมาตรา 3 ฉ มี
ความผิดต้ องระวางโทษปรับตามมาตรา 3 ทศ ไม่เกินห้ าพันบาท
45. มาตรา 3 สัตต เป็ นบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องใด
ตอบ มาตรา 3 สัตต เป็ นบทบัญญัติว่าด้ วย การตรวจสอบและรับรองบัญชี เพื่ อประโยชน์แห่งการจัดเก็บ
ภาษี อากรตามประมวลรั ษฎากร โดยเฉพาะกรณีภาษี เงิ นได้ นิ ติ บุ คคลจากฐานกําไรสุทธิ ซึ่ งตามมาตรา 69
กําหนดให้ บริษัทหรือห้ างฯ นิติบุคคลจัดทํา และแนบงบดุล บัญชีทาํ การ และบัญชีกาํ ไรขาดทุนไปพร้ อมกับแบบ
ภ.ง.ด.50 งบดุลดังกล่าวต้ องผ่านการตรวจสอบและรับรองบัญชี โดยผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3
สัตต ซึ่ งได้ แก่ ผู้สอบบัญชีอนุญาต (CPA) และผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
ผู้ ส อบบั ญ ชี อ นุ ญ าตหรื อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ภ าษี อ ากรต้ องมี คุ ณ สมบั ติ และได้ รั บ อนุ ญ าตจากอธิ บ ดี
กรมสรรพากร ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ยบที่ อธิ บ ดี ก รมสรรพากรกํา หนดโดยอนุ มั ติ รั ฐ มนตรี ได้ แก่ คํา สั่ ง
กรมสรรพากรที่ ท.ป. 98/2544 ท.ป. 122/2545 และ ท.ป. 123/2545
ผู้สอบบัญชีอนุ ญาตหรื อผู้ สอบบัญชีภาษีอากรใดได้ รับใบอนุ ญาตดังกล่ าวแล้ ว ถ้ าฝ่ าฝื นระเบียบที่
อธิบดีกาํ หนด อธิบดีกรมสรรพากรอาจพิจารณาสั่งถอนใบอนุญาตเสียก็ได้
บทบัญญั ติแห่ งมาตรานี้ จะใช้ บั งคับในเขตจังหวั ดใด ให้ อธิบดีกรมสรรพากรประกาศโดยอนุ มั ติ
รัฐมนตรี
46. การขยายกําหนดเวลาต่างๆ ประมวลรัษฎากรตามมาตรา 3 อัฏฐ มีหลักเกณฑ์ และผลกระทบอย่างไร
ตอบ การขยายกําหนดเวลาต่างๆ ประมวลรัษฎากรตามมาตรา 3 อัฏฐ อาจจําแนกความแตกต่างของการ
ขยายกําหนดเวลาอันเป็ นอํานาจอธิบดีกรมสรรพากรตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคแรก และอํานาจขยายกําหนดเวลของ
รัฐมตรีว่าการกระทรวงการคลังตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง ดังนี้
รายการ

มาตรา 3 อัฎฐ วรรคแรก

มาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง
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รายการ
อํานาจขยายกําหนดเวลา
กําหนดเวลาที่มีอํานาจขยาย

มาตรา 3 อัฎฐ วรรคแรก
อธิบดีกรมสรรพากร
กําหนดเวลาการยื่ นรายการ การแจ้ งรายการ
การอุทธรณ์ การเสียภาษี
มู ล เหตุ ใ นการขยายกํ า หนด ผู้ต้องปฏิบัติมิได้ อยู่ในประเทศไทย หรือมีเหตุ
เวลา
จําเป็ นฯ
ผลของการขยายกําหนด เวลา ไม่มีค่าปรับอาญา
ไม่มีเบี้ยปรับ
เงินเพิ่ มมาตรา 27, มาตรา 89/1 ลดลงกึ่ ง
หนึ่ ง (ลดเหลือ 0.75%)
ขยายเวลาการออกหมายเรี ยกฯ ตามมาตรา
19 มาตรา 23
ขยายเวลาการขอคืนภาษีตามมาตรา 27 ตรี
ขยายเวลาการผ่อนชําระ PIT ตามมาตรา 64

มาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ทุกกรณีตามประมวลรัษฎากร
มูลเหตุใดๆ
เช่นเดียวกัน
เช่นเดียวกัน
ไม่มีเงินเพิ่ ม (“นิรโทษกรรมทางภาษีอากร” Tax
Amnesty)
เช่นเดียวกัน
เช่นเดียวกัน
เช่นเดียวกัน

47. การใช้เลขประจํ าตัวผูเ้ สียภาษีอากร 13 หลัก เป็ นไปตามบทบัญญัติใด
ตอบ เป็ นไปตามมาตรา 3 เอกาทศ “เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร อธิบดีมี
อํานาจกําหนดให้ผูม้ ี หน้าที่เสียภาษี อากร และผูม้ ี หน้าที่จ่ายเงินได้มีและใช้เลขประจําตัวในการปฏิ บัติการตาม
ประมวลรัษฎากรได้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีกาํ หนด ทัง้ นี้ โดยอนุมตั ิรฐั มนตรี
การกําหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
ผู้ใดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ ออกตามความในมาตรา 3 เอกาทศ มีความผิดต้ องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองพันบาท ตามมาตรา 3 ทวาทศ
เลขประจําตัว 13 หลักใช้ บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็ นต้ นไป
48. เลขประจํ าตัวผูเ้ สียภาษีอากรหลักแรก จํ าแนกผูม้ ีหน้าที่มีเลขประจํ าตัวผูเ้ สียภาษีอากรอย่างไร
ตอบ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
ขึ้นต้ นด้ วยเลข 1 หมายถึง ผู้มีหน้ าที่ เสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา PIT
ขึ้นต้ นด้ วยเลข 2 หมายถึง ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ มิใช่นิติบุคคล
ขึ้นต้ นด้ วยเลข 3 หมายถึง ผู้มีหน้ าที่ เสียภาษีเงินได้ นิติบุคคล CIT
ขึ้นต้ นด้ วยเลข 4 หมายถึง ผู้จ่ายเงินได้ ทไี่ ม่มีหน้ าที่ เสียภาษีเงินได้ แต่มีหน้ าที่ หักภาษีเงินได้ ณ ที่ จ่าย
และนําส่ง
49. มาตรา 3 เตรส มีหลักการอย่างไร
ตอบ มาตรา 3 เตรส มีหลักการดังนี้
(1) กําหนดบัญญัติข้ ึนเพื่ อประโยชน์ในการบริหารการจัดเก็บภาษีเงินได้ เกี่ ยวกับการเสียภาษีเงินได้
โดยหักไว้ ณ ที่ จ่ าย เนื่ องจากบทบัญญัติเกี่ ยวกับภาษีเงินได้ หัก ณ ที่ จ่ าย ได้ แก่ ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาตาม
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(2) กรอบของภาษีเงินได้ หัก ณ ที่ จ่ายตามมาตรา 3 เตรส แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
(ก) มาตรา 3 เตรส ซึ่ งบัญญัติหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ โดยให้ ผ้ ูจ่ายเงินได้ เป็ นผู้มี
หน้ าที่ หักภาษีไว้ ณ ที่ จ่ายนอกจากที่ กาํ หนดไว้ ในแต่ละประเภทภาษี
(ข) กฎกระทรวงที่ ออกตามความในมาตรา 3 เตรส เพื่ อกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่ อนไข และ
อัตราภาษีเงินได้ หัก ณ ที่ จ่าย ซึ่ งได้ แก่ กฎกระทรวงฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522)
(ค) คําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528
นอกจากนี้อธิบดีกรมสรรพากรยังได้ ออกคําสั่งกรมสรรพากรวางแนวทางปฏิบัติเกี่ ยวกับการหักภาษี
เงินได้ ณ ที่ จ่ายตามมาตรา 3 เตรส อีกเป็ นจํานวนมาก อาทิ
- คําสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 8/2528
- คําสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 20/2531
- คําสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 91/2542
- คําสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 114/2545
- คําสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 120/2545
- คําสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 125/2546
- คําสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 126/2546
(3) ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่ จ่ายตามมาตรา 3 เตรส เป็ นกฎหมายทั่วไป ซึ่ งให้ อาํ นาจอธิบดีกรมสรรพากร
ในอันที่ จะออกคําสั่งให้ ผ้ ูจ่ายเงินได้ ทไี่ ม่มีหน้ าที่ หักภาษีเงินได้ เงินได้ บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้ นิติบุคคล ณ ที่
จ่าย ให้ เป็ นผู้มีหน้ าที่ หักภาษีเงินได้ ณ ที่ จ่าย ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่ อนไข และอัตรา ที่ กาํ หนดโดยกฎกระทรวง
ซึ่ งได้ แก่ กฎกระทรวงฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522)
50. จงเปรียบเทียบความแตกต่างของบทบัญญัติมาตรา 3 เตรส กับมาตรา 50
ตอบ ความแตกต่างของบทบัญญัตมาตรา 3 เตรส กับมาตรา 50 อาจแสดงเป็ นตารางได้ ดังนี้
รายการ
1. ประเภทกฎหมาย

มาตรา 50
กฎหมายพิเศษใช้ บังคับก่อนกฎหมายทั่วไป

มาตรา 3 เตรส
กฎหมายทัว่ ไป ใช้ บังคับในกรณีทไี่ ม่มีบทบัญญัติ
กฎหมายพิเศษ
2. ผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษีเงินได้ บุคคล ห้ างหุ้ นส่วน หรือคณะบุคคล บริษัท เฉพาะบุ ค คล ห้ างหุ้ นส่ ว น หรื อ คณะบุ ค คล
ห้ างหุ้ นส่วนนิติบุคคล นิติบุคคลอื่ น รวมทั้ง บริษัท ห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่ น
ณ ที่จ่าย
รัฐบาล องค์การของรัฐบาล
เฉพาะผู้ มี ห น้ าที่ เสี ย ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คล ทั้งผู้มีหน้ าที่ เสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาและผู้
3. ผูม้ ีเงินได้
ธรรมดา ทั้งที่ เป็ นผู้อยู่ ในประเทศไทย และ มีหน้ าที่ เสียภาษีเงินได้ นิติบุคคล
มิได้ เป็ นผู้อยู่ในประเทศไทย
กรณีภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาเฉพาะเงินได้ ตาม
4. ประเภทเงิ นได้ ท่ ี ต้ อ ง เงินได้ ตามมาตรา 40 (1) - (8)
มาตรา 40 (5) - (8)
คํ านวณหักภาษี เงิ นได้ ณ
กรณี ภาษี เงิ นได้ นิ ติ บุ คคลสําหรั บเงิ นได้ ตาม
ที่จ่าย
มาตรา 40 (2) - (8)
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รายการ
มาตรา 50
5. วิธีการคํานวณภาษีเงินได้ มีท้งั กรณีคาํ นวณจํานวนภาษีเงินได้ หัก ณ ที่
จ่ ายจากเงิ นได้ สุทธิ และคํานวณเป็ นอัตรา
หัก ณ ที่จ่าย
ร้ อยละของเงินได้ พึงประเมิน
6. แบบที่ใช้นําส่งภาษีเงินได้ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 และ ภ.ง.ด.3
หัก ณ ที่จ่าย

มาตรา 3 เตรส
คํานวณเป็ นอัตราร้ อยละของเงินได้ พึงประเมิน
ทั้งหมด
กรณีภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.3
กรณีภาษีเงินได้ นิติบุคคล ภ.ง.ด.53

51. มาตรา 3 จตุทศ เป็ นบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องใด
ตอบ มาตรา 3 จตุทศ เป็ นบทบัญญัติทมุี่ ่งประสงค์ทจะให้
ี่
ผ้ ูมีหน้ าที่ หักภาษี ณ ที่ จ่าย ตามบทบัญญัติแห่ ง
ประมวลรั ษฎากรทุกกรณีทาํ การหักภาษี ณ ที่ จ่ ายและนําส่ง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขแห่ งประมวล
รัษฎากรเสมอไป ในทุกครั้งที่ มีการจ่ายเงินได้ ทอี่ ยู่ในบังคับที่ ต้องหักภาษี ณ ที่ จ่าย ทั้งนี้ เพื่ อมิให้ เกิดข้ อโต้ แย้ งกับ
ผู้มีเงินได้ ในกรณีทกี่ ารจ่ายเงินได้ น้ันเกิดขึ้นเนื่ องจากคําสั่งหรือคําบังคับของศาล หรือเหตุอนื่ ใดก็ตาม
52. มาตรา 4 บัญญัติเกี่ยวกับประเด็นใดบ้าง
ตอบ มาตรา 4 บัญญัติเกี่ ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้
(1) ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามประมวลรัษฎากร เพื่ อให้ ทราบว่ากฎหมายภาษี
อากรฉบับนี้ อยู่ในอํานาจหน้ าที่ และการควบคุมของกระทรวงการคลัง
(2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอาํ นาจดังนี้
(ก) แต่งตั้งเจ้ าพนักงานประเมินและเจ้ าพนักงานอื่ น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (รจ.)
ดู ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้ วยการแต่งตั้งเจ้ าพนักงานฯ (ฉบับที่ 54)
(ข) ออกกฎกระทรวง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1) ให้ ใช้ หรื อยกเลิ กอากรแสตมป์ ฯ แต่ ต้ องให้ เวลาล่ วงหน้ าไม่ น อ้ ยกว่ า 60 วัน (ดู
กฎกระทรวง ฉบับที่ 79)
2) กําหนดกิจการอื่ นเพื่ อปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร
อนึ่ ง กฎกระทรวงทุกฉบับที่ ออกตามความในประมวลรัษฎากรต่างอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4
53. กฎกระทรวง ฉบับที่ 79 กําหนดลักษณะแสตมป์ ปิ ดทับไว้อย่างไร
ตอบ กฎกระทรวง ฉบับที่ 79 กําหนดลักษณะแสตมป์ ปิ ดทับดังนี้
- เป็ นสี่ เหลี่ ยมผืนผ้ าขนาด 2 ซม. x 3 ซม. มีภาพ “พระอุเทนทราธิราชทรงพิณ” อยู่ในวงกลม
ส่วนบนมีอกั ษรว่า “อากรแสตมป์ ” ส่วนล่างแสดงราคาอากรแสตมป์
- อากรแสตมป์ ชนิดราคา 1 บาท
สีนาํ้ เงินอ่อน
- อากรแสตมป์ ชนิดราคา 2 บาท
สีหมากสุก
- อากรแสตมป์ ชนิดราคา 5 บาท
สีเขียว
- อากรแสตมป์ ชนิดราคา 20 บาท
สีส้มแก่ทบั สีเหลือง
54. มาตรา 4 ทวิ ถึงมาตรา 4 นว บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องใด
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ตอบ มาตรา 4 ทวิ ถึงมาตรา 4 นว รวม 8 มาตรา บัญญัติเกี่ ยวกับใบผ่านภาษีอากร (Tax Clearance) เป็ น
บทบัญญัติทเี่ ป็ นกฎหมายทัว่ ไป ใช้ กบั บุคคลธรรมดา โดยเฉพาะคนต่างด้ าวที่ ต้องการเดินทางออกจากประเทศไทย
55. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบผ่านภาษีอากรอย่างไร
ตอบ หลักเกณฑ์เกี่ ยวกับใบผ่านภาษีอากรดังนี้
(1) คนต่ างด้ าวผู้ใดจะเดินทางออกจากประเทศไทยต้ องเสียภาษีอากรที่ ค้ างชําระ และหรือที่ จะต้ อง
ชําระ แม้ จะยังไม่ถงึ กําหนดชําระ หรือจัดหาเงินประกันภาษีอากรให้ เสร็จสิ้นไปก่อนออกเดินทาง (มาตรา 4 ทวิ)
(2) ให้ คนต่างด้ าวซึ่ งจะเดินทางออกจากประเทศไทยยื่ นคําร้ องตามแบบ ผ.1 เพื่ อขอรับใบผ่านภาษี
อากรภายในกําหนดเวลาไม่เกินสิบห้ าวันก่อนออกเดินทาง ไม่ว่ามีภาษีอากรที่ ต้องชําระหรือไม่ (มาตรา 4 ตรี)
ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ ยื่นต่ออธิบดีกรมสรรพากร ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่
ในเขตต่างจังหวัด ให้ ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือสรรพากรพื้นที่
คนต่างด้ าวผู้ใดไม่ยื่นคําร้ องขอรับใบผ่านภาษีอากร หรือยื่ นคําร้ องแล้ วแต่ยังไม่ได้ รับใบผ่านภาษี
อากร เดินทางออกจากประเทศไทย หรือพยายามเดินทางออกจากประเทศ นอกจากจะมีความผิดตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลรัษฎากรนี้ ให้ คนต่างด้ าวผู้น้ันเสียเงินเพิ่ มร้ อยละ 20 ของเงินภาษีอากรที่ จะต้ องเสียทั้งสิ้นอีกด้ วย เงิน
เพิ่ มตามมาตรานี้ ให้ ถอื เป็ นค่าภาษีอากร
(3) การขอรับใบผ่านภาษีอากร (มาตรา 4 ตรี)
(4) คนต่ า งด้ าวไม่ ต้ องขอรั บ ใบผ่ า นภาษี ฯ (มาตรา 4 จั ต วา) เว้ นแต่ ต ามประกาศอธิ บ ดี
กรมสรรพากร ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2534
(5) กระบวนการออกใบผ่านภาษีฯ (มาตรา 4 เบญจ)
(6) การออกใบผ่านภาษีฯ กรณีรีบด่วนและชั่วคราว โดยผู้ยื่นคําร้ องมีหลักประกัน หรือหลักทรัพย์อยู่
ในประเทศไทยพอคุ้มค่าภาษีอากรที่ ค้างหรือที่ จะต้ องชําระ (มาตรา 4 ฉ)
(7) ใบผ่านภาษีอากรให้ มีอายุใช้ ได้ สบิ ห้ าวันนับแต่วันออก ถ้ ามีการขอต่ออายุใบผ่านภาษีอากรก่อน
สิ้นอายุ ให้ ต่ออายุให้ อกี สิบห้ าวัน (มาตรา 4 สัตต)
(8) คนต่างด้ าวซึ่ งมีความจําเป็ นต้ องเดินทางเข้ าออกประเทศไทยเป็ นปกติธุระเกี่ ยวกับการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพจะขอใบผ่านภาษีฯ ที่ ออกให้ ใช้ เป็ นประจํา (มาตรา 4 อัฏฐ)
(9) คนต่างด้ าวผู้ใดเดินทางออกจากประเทศไทยโดยไม่มีใบผ่านภาษีอากร หรือพยายามกระทําการ
เช่นว่านั้น ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ งพันบาท หรือจําคุกไม่เกินหนึ่ งเดือนหรือทั้งปรับทั้งจํา (มาตรา 4 นว)
56. ในปั จจุบนั ใบผ่านภาษีอากรใช้กบั คนต่างด้าวรายใดบ้าง
ตอบ ในปั จจุ บั นบทบั ญญั ติ เกี่ ยวกั บใบผ่ านภาษี อากร มี ผลใช้ บั งคั บในวงจํากั ด ตามประกาศอธิ บดี
กรมสรรพากร ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2534 ที่ ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 จัตวา
โดยทัว่ ไปคนต่างด้ าวผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ไม่ต้องขอรับใบผ่านภาษีอากร เว้ นแต่
(1) คนต่างด้ าวผู้ค้างชําระภาษีอากร
(2) คนต่ างด้ าวผู้เป็ นตัวแทนของบริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 76 ทวิ หรือมาตรา
77/1
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(3) คนต่างด้ าวผู้เป็ น “นักแสดงสาธารณะ”
(4) คนต่างด้ าวที่ มีเงินได้ พึงประเมินจากการขายพลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล
เพทาย ไพฑูรย์ หยก และอัญมณีทมี่ ีลักษณะทํานองเดียวกัน เฉพาะที่ ยังมิได้ เจียระไน แต่ไม่รวมถึงสิ่ งทําเทียมวัตถุ
ดังกล่าวหรือที่ ทาํ ขึ้นใหม่ เพชร ไข่มุก และสิ่ งทําเทียมเพชรหรือไข่มุกหรือที่ ทาํ ขึ้นใหม่ (คนเดินพลอย)
57. คําว่า “นักแสดงสาธารณะ” หมายความว่าอย่างไร
ตอบ คําสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 102/2544 คําว่า “นักแสดงสาธารณะ” หมายความว่า นักแสดงละคร
ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ นักร้ อง นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดงเพื่ อความบันเทิงใดๆ ไม่ว่าจะแสดงเดี่ ยว
เป็ นหมู่หรือคณะ หรือแข่งขันเป็ นทีม
จากนิยามศัพท์ดังกล่าวอาจจําแนกนักแสดงสาธารณะได้ ดังนี้
(1) นักแสดง ละคร ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ นักร้ อง นักดนตรี ไม่ว่าจะแสดงเดี่ ยว หรือเป็ นคณะ
เช่น นักแสดงละครเวที นักแสดงภาพยนตร์ นักแสดงละครวิทยุ นักแสดงละครโทรทัศน์ ละครใบ้ ปี่ พาทย์ โปงลาง
เป็ นต้ น
(2) นักแสดงเพื่ อความบันเทิงใดๆ ไม่ว่าจะแสดงเดี่ ยว เป็ นหมู่หรือคณะ เช่น ลิเก ลําตัด เพลงฉ่อย
เพลงโคราช โนรา หนังตะลุง หุ่นเชิด หนังใหญ่ ผู้ดาํ เนินรายการทางโทรทัศน์ นักแสดงตลก นักพูดรายการทอล์ค
โชว์ นายแบบ นางแบบ เป็ นต้ น
(3) นักกีฬาอาชีพ ไม่ว่าแข่งขันเดี่ ยวหรือแข่งขันเป็ นทีม เช่น นักมวยอาชีพ นักฟุตบอลอาชีพ เป็ นต้ น
อนึ่ ง นักแสดงสาธารณะดังกล่ าว ไม่ รวมถึง ผู้ประกาศข่าว โฆษก พิธีกร นักจัดรายการวิทยุ นักจัด
รายการในสถานบันเทิงใด ๆ ผู้บรรยายหรือนักพากย์ ผู้จัดการส่วนตัวของนักแสดงสาธารณะ ผู้กาํ กับการแสดง
ผู้จัดการทีมกีฬา ผู้ฝึกสอน นักกีฬาหรือบุคคลผู้กระทําการในลักษณะทํานองเดียวกัน”
58. มีหลักการให้ดอกเบี้ ยตามมาตรา 4 ทศ อย่างไร
ตอบ มีหลักการให้ ดอกเบี้ยแก่ผ้ ูได้ รับคืนภาษีอากรดังนี้
(1) เพื่ อเป็ นการบรรเทาภาระความเสียหายและให้ ประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ูได้ รับคืนเงินภาษีอากรที่
ชําระภาษีอากรไว้ เกินหรือไม่มีหน้ าที่ ต้องชําระ
(2) เพื่ ออํานวยให้ เกิดความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษีอากร
(3) ให้ อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมสรรพากรมอบหมายสั่งให้ ดอกเบี้ยแก่ผ้ ูได้ รับคืนเงิน
ภาษีอากร ในอัตราร้ อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีอากรที่ ได้ รับคืน โดยไม่คิดทบต้ น ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่ อนไขที่ กาํ หนดโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 161
59. มีวิธีการคิดดอกเบี้ ยตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 161 ที่ออกตามความในมาตรา 4 ทศ อย่างไร
ตอบ มีหลักการให้ ดอกเบี้ยแก่ผ้ ูได้ รับคืนภาษีอากรดังนี้
(1) กรณีคืนเงินภาษีอากรที่ ถูกหักไว้ ณ ที่ จ่ าย ให้ เริ่ มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่ วันถัดจากวันครบกําหนด
ระยะเวลาสามเดือนนับแต่
(ก) วันสิ้นกําหนดระยะเวลายื่ นแบบแสดงรายการตามที่ กฎหมายกําหนด หรือตามที่ ได้ รับการขยาย
หรือเลื่ อนให้ ถ้ าผู้ได้ รับคืนเงินภาษีอากรต้ องยื่ นแบบแสดงรายการ เกี่ ยวกับเงินภาษีอากรที่ ถูกหักไว้ ณ ที่ จ่าย หรือ
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(ข) วันยื่ นคําร้ องขอคืนเงินภาษีอากร ถ้ าผู้ได้ รับคืนเงินภาษีอากรไม่ต้องยื่ นแบบแสดงรายการ
เกี่ ยวกับเงินภาษีอากรที่ ถูกหักไว้ ณ ที่ จ่าย
(2) กรณีคืนเงินภาษีอากร ที่ ชาํ ระตามแบบแสดงรายการ ไม่ว่าจะชําระพร้ อมกับการยื่ นหรือไม่ ให้ เริ่ ม
คิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันถัดจากวันครบระยะเวลาสามเดือน นับแต่วันยื่ นคําร้ องขอคืนเงินภาษีอากร
(3) กรณี คื นเงิ นภาษี อากรที่ ชําระตามการประเมิ นของเจ้ าพนั กงานประเมิ น หรื อตามคําสั่งของ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ หรือคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ มที่ ชาํ ระสําหรับสินค้ าที่ นาํ เข้ าในราชอาณาจักร ให้ เริ่ มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่
วันชําระภาษีอากร
(4) การคิดดอกเบี้ยตาม (1) – (3) ให้ คิดจนถึงวันที่ ลงในหนังสือแจ้ งคําสั่งคืนเงิน แต่สาํ หรับการ
คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ มที่ กรมศุลกากรเรียกเก็บเพื่ อกรมสรรพากร ให้ คิดจนถึงวันอนุมัติให้ คืน
ลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ ายสรรพากร (ภาษีสรรพากร)
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทัว่ ไป (มาตรา 5 – มาตรา 13 รวม 14 มาตรา)
60. มาตรา 5 บัญญัติว่า “ภาษีอากรซึ่ งบัญญัติไว้ในลักษณะ 2 นี้ ให้อยู่ในอํานาจหน้าที่และการควบคุมของ
กรมสรรพากร” นั้น ภาษีอากรตามลักษณะ 2 แบ่งออกเป็ นกี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ ภาษี อากรตามลักษณะ 2 ที่ อยู่ ในอํานาจหน้ าที่ และการควบคุ มของกรมสรรพากรแบ่ งออกเป็ น 2
ประเภท ได้ แก่
(1) ภาษีอากรประเมิน ประกอบด้ วย ภาษีเงินได้ตามหมวด 3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด 4 และภาษี
ธุรกิจเฉพาะตามหมวด 5
(2) ภาษีอากรที่มิใช่ภาษีอากรประเมิน ได้ แก่ อากรแสตมป์ ตามหมวด 6
61. ตามที่มาตรา 6 บัญญัติว่า “ในกรณีท้ งั ปวงซึ่ งคณะบุคคลเป็ นผูม้ ีหน้าที่และคณะนั้นมิใช่นิติบุคคล ให้
ผูอ้ ํ านวยการหรื อ ผูจ้ ัดการคณะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ” นั้น หน้าที่ ทางภาษีอากรของคณะบุ คคลที่มิใช่ นิติ
บุคคลมีโดยประการใดบ้าง
ตอบ หน้ าที่ ทางภาษีอากรของคณะบุคคลที่ มิใช่นิติบุคคลมีโดยประกอบด้ วย
(1) การมีและใช้ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรตามมาตรา 3 เอกาทศ
(2) การจัดทําบัญชีพิเศษตามความในมาตรา 17
(3) การยื่ นแบบแสดงรายการและเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาตามมาตรา 56 และมาตรา 56 ทวิ
(4) การหักภาษีเงินได้ ณ ที่ จ่าย และการนําส่งภาษีเงินได้ หัก ณ ที่ จ่าย
(5) การจดทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิ่ ม ตามมาตรา 85 และมาตรา 85/19 หรือภาษีธุรกิจเฉพาะตาม
มาตรา 91/12
(6) การจัดทําและการจัดเก็บรายงาน และหลักฐานเอกสารในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ มตามมาตรา 87 และ
มาตรา 87/3 และในระบบภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/14
(7) การยื่ นแบบแสดงรายการและชําระหรือนําส่งภาษีภาษีมูลค่ าเพิ่ ม ตามมาตรา 83 และมาตรา
83/10 และการยื่ นแบบแสดงรายการและชําระภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/10
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(8) การปิ ดแสตมป์ บริบูรณ์ตามมาตรา 103 และมาตรา 104
(9) ความรับผิดในจํานวนภาษีอากรที่ คณะบุคคลที่ มิใช่นิติบุคคลต้ องชําระ โดยไม่จาํ กัดจํานวน
(10) การให้ ความร่ วมมือแก่ทางราชการในกรณีท้งั ปวงเกี่ ยวกับการเสียภาษีอากรหน้ าที่ ในการคํานวณ
ภาษีอากรที่ ต้องเสียหรือนําส่ง
62. กรมสรรพากรจะฟ้ องร้องบังคับคดีแก่หา้ งหุน้ ส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นติ ิบุคคลได้หรือไม่
ตอบ เนื่ องจากห้ างหุ้ นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ มิใช่ นิติบุคคลไม่มีสถานภาพเป็ นบุคคล จึงไม่ อาจเป็ น
คู่ความกับกรมสรรพากรที่ มีสถานภาพเป็ นนิติบุคคล ดังนั้น ในการดําเนินการเกี่ ยวกับภาษีอากรของห้ างหุ้นส่วน
สามัญหรือคณะบุคคลที่ มิใช่ นิติบุคคล จึงต้ องดําเนินการกับผู้อาํ นวยการหรือผู้จัดการ ตามความในมาตรา 6
มาตรา 56 วรรคสอง มาตรา 77/1 (2)
63. ผูร้ บั ผิดชอบลงลายมือชื่อในรายการ รายงาน หรือเอกสารอื่นซึ่ งบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียนเป็ น
นิติบุคคลต้องทํายื่นตามมาตรา 7 กําหนดให้เป็ นหน้าทีของบุคคลใด
ตอบ กรณีทบริ
ี่ ษัทหรือห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ จะมีผ้ ูจัดการสาขาในประเทศ
ไทยหลายคน ในการยื่ นแบบแสดงรายการภาษีอากร หรือรายงาน หรือเอกสารที่ตอ้ งจัดทําตามประมวลรัษฎากร หาก
ผู้จัดการสาขาลงลายมือชื่ อเพียงคนเดียว ก็ให้ ถอื เป็ นแบบแสดงรายการ รายงาน หรือเอกสารทางภาษีอากรที่ สมบูรณ์แล้ ว
ตารางสรุปการลงลายมือชื่อในรายการ รายงาน หรือเอกสารอื่นตามประมวลรัษฎากร
รายการ รายงาน หรือเอกสารอื่นที่ตอ้ งทํายื่นของ
1. บริษัทจํากัดที่ ต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย
2. ห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ ต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย
3. สาขาของบริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ ต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย
4. บริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ ต้ังขึ้นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศที่ ประกอบกิจการในประเทศไทย

ผูล้ งลายมือชื่อ
กรรมการ
ผู้เป็ นหุ้นส่วน
ผู้จัดการสาขา
ผู้จัดการ

หมายเหตุ
การลงลายมือชื่ อแต่ เพียงคน
เดี ยว ก็ มี ผ ลให้ เ ป็ นแบบ
แสดงรายการ รายงาน หรื อ
เ อ ก ส า ร ที่ ส ม บู ร ณ์ ต า ม
กฎหมายแล้ว

64. วิธีการส่งหมายเรียก หนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากร หรือหนังสืออื่นตามมาตรา 8 มีก่ ีวิธี อะไรบ้าง
ตอบ วิธกี ารส่งหมายเรียก หนังสือแจ้ งให้ เสียภาษีอากร หรือหนังสืออื่ นตามมาตรา 8 มี 4 วิธีดังนี้
(1) ส่งโดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ (ตามกฎหมายว่าด้ วยไปรษณีย์ รวมถึงการส่ง ณ ตู้ ปณ.)
(2) ส่งโดยเจ้ าพนักงานนําไปส่ง ให้ คาํ นึงถึงประเด็นต่อไปนี้
- ผูร้ บั ตามจ่ าหน้า ได้ แก่ บุคคลที่ ต้ องรับหมายเรียกหนังสือแจ้ งให้ เสียภาษีอากร หรือหนังสืออื่ น
นั้น ถ้ าไม่พบผู้รับ ณ ภูมิลาํ เนา หรือถิ่ นที่ อยู่ หรือสํานักงานของผู้รับ ให้ ส่งให้ แก่บุคคลใดซึ่ งบรรลุนิติภาวะแล้ ว
และอยู่หรือทํางานในบ้ าน หรือสํานักงานที่ ปรากฏว่าเป็ นของผู้น้ัน
- สถานที่ส่ง ได้ แก่ ภูมิลาํ เนา หรือถิ่ นที่ อยู่ หรือสํานักงานของบุคคลนั้น
- เวลาที่ส่ง ให้ นาํ ไปส่งในระหว่างพระอาทิตย์ข้ นึ ถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทําการของบุคคลนั้น
(3) ในกรณีไม่สามารถส่งตามวิธีที่ 1 และ 2 ได้ ให้ ส่งโดยวิธีปิดหมาย หนังสือแจ้ ง หรือหนังสืออื่ น
แล้ วแต่ กรณี ในที่ ซึ่ งเห็นได้ ง่าย ณ ที่ อยู่ หรื อสํานักงานของบุคคลนั้น หรือบ้ านที่ บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ ในทะเบียน
ราษฎรครั้งสุดท้ าย
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(4) ในกรณีไม่สามารถส่งตามวิธีที่ 3 ได้ ให้ ส่งโดยวิธีโฆษณาข้อความย่อในหนังสือพิมพ์ท่ ีจําหน่าย
เป็ นปกติในท้องที่น้นั
การส่งหมายฯ ทั้งสี่ กรณีดังกล่าวเป็ นกรณีทกี่ ฎหมายให้ ถอื ว่า เป็ นอันได้รบั แล้ว
65. องค์ประกอบของบทบัญญัติตามมาตรา 8 มีอย่างไร
ตอบ องค์ประกอบของมาตรา 8
(1) วิ ธีการส่ งเป็ นไปตามที่ กฎหมายกําหนด หากเป็ นกรณีอื่ นนอกบทบัญญั ติ เจ้ าพนั กงานต้ อง
รับผิดชอบในส่วนของพยานหลักฐาน ในอันที่ จะแสดงว่าได้ ส่งให้ แก่ผ้ ูรับ
(2) กรรมวิธีการส่งต้ องเป็ นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยเฉพาะการส่งโดยวิธีปิดหมาย หนังสือ
แจ้ ง หรือหนังสืออื่ น แล้ วแต่กรณี หรือการโฆษณาข้ อความย่อในหนังสือพิมพ์ทจี่ าํ หน่ายเป็ นปกติในท้ องที่ น้ัน ต้ อง
ผ่านกรรมวิธกี ารส่งตามวรรคหนึ่ งมาก่อน และส่งไม่ได้ หรือส่งไม่ถงึ
(3) บทบัญญัติมาตรา 8 เป็ นไปตาม “หลักรูปแบบสําคัญกว่าเนื้ อหา” และ “หลักกฎหมายปิ ด
ปาก” เพราะตามวรรคท้ ายของมาตรา 8 บัญญัติว่า “เมื่ อได้ ปฏิบัติตามวิธีดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ให้ ถือว่าเป็ นอัน
ได้ รับแล้ ว” ดังนั้น ในกรณีทมี่ ีหลักฐานปรากฏชัดแจ้ งว่าเจ้ าพนักงานสรรพากรได้ ดาํ เนินการส่งหมายเรียกหนังสือ
แจ้ งให้ เสียภาษีอากรหรือหนังสืออื่ น โดยวิธีใดวิธีหนึ่ งตามความในมาตรา 8 ย่ อมมีผลเป็ นว่ า บุคคลนั้นได้ รับ
หมายเรียก หนังสือแจ้ งให้ เสียภาษีอากร หรือหนังสืออื่ นนั้นไว้ แล้ ว บุคคลผู้น้ันจะโต้ แย้ งว่า ตนไม่ได้ รับหมายไม่ได้
66. มีหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามมาตรา 9 ที่บญ
ั ญัติว่า “เว้นแต่จะ
มีบญ
ั ญัติไว้เป็ นอย่างอื่น ถ้าจํ าเป็ นต้องคํานวณเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินตราไทยเพื่อปฏิบตั ิการตาม
ลักษณะนี้ ให้คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กระทรวงการคลังประกาศเป็ นคราวๆ” อย่างไร
ตอบ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง อัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินตราไทยตามมาตรา 9
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลังฉบับลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2541 ให้ มีผลใช้ บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 เป็ นต้ นไป กําหนดให้ ใช้ อัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราตามวิธีการดังต่อไปนี้ เป็ นอัตรา
แลกเปลี่ ยนในการคํานวณเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินตราไทย
(1) อัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราของธนาคารพาณิชย์ทตี่ ้งั ขึ้นตามกฎหมายว่าด้ วยการธนาคารพาณิชย์ทไี่ ด้
ประกาศไว้ ในการคํานวณเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินตราไทยในแต่ละวัน
(2) อัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราตามอัตราอ้ างอิงประจําวันที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยประกาศไว้ ในการ
คํานวณเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินตราไทยในแต่ละวัน
การใช้ อตั ราแลกเปลี่ ยนเงินตราตามวิธีการดังกล่าว เมื่ อได้ ใช้ อตั ราแลกเปลี่ ยนเงินตราตามวิธกี ารหนึ่ ง
วิธีการใดแล้ ว ต้ องใช้ อัตราแลกเปลี่ ยนเงินตรานั้นตลอดไป เว้ นแต่จะได้ รับอนุ มัติจากอธิบดีกรมสรรพากรจึงจะ
เปลี่ ยนแปลงวิธกี ารได้
ให้ ใช้ อตั ราแลกเปลี่ ยนเงินตราดังกล่าวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรในกรณีต่อไปนี้
(1) การหักภาษีเงินได้ ณ ที่ จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 50 มาตรา 69 ทวิ และมาตรา 69 ตรี
(2) การหักภาษีตามมาตรา 70
(3) การหักภาษีจากการจําหน่ายเงินกําไร ตามมาตรา 70 ทวิ
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(4) การออกใบกํากับภาษี (Tax Invoice) สําหรับการขายสินค้ าหรือการให้ บริการที่ ไม่สามารถคํานวณ
เงินตราต่างประเทศเป็ นเงินตราไทยตามหลักเกณฑ์ทกี่ าํ หนดตามมาตรา 79/4
(5) การนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่ มตามมาตรา 83/6
(6) กรณีอนื่ ที่ มิได้ มีบทบัญญัติของกฎหมายไว้ โดยเฉพาะ
67. มาตรา 9 ที่บญ
ั ญัติว่า “เว้นแต่จะมีบญ
ั ญัติไว้เป็ นอย่างอื่น...” บทบัญญัติดงั กล่าวได้แก่มาตราใด
ตอบ บทบัญญัติที่บัญญั ติเกี่ ยวกับการคํานวณอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่ างประเทศให้ เป็ นเงินตราไทย
นอกเหนือจากมาตรา 9 ได้ แก่
“มาตรา 65 ทวิ การคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิในส่วนนี้ ให้ เป็ นไปตามเงื่ อนไขดังต่อไปนี้…
(5) เงินตรา ทรัพย์สนิ หรือหนี้สินที่ มีค่าหรือราคาเป็ นเงินตราต่างประเทศที่ เหลืออยู่ในวันสุดท้ าย
ของรอบระยะเวลาบัญชี ให้ คาํ นวณค่าหรือราคาเป็ นเงินตราไทยดังนี้
(ก) กรณีบริษัทหรือห้ างหุ้ นส่วนนิติบุคคลนอกจาก (ข) ให้ คาํ นวณค่ าหรือราคาของเงินตรา
หรือทรัพย์สนิ เป็ นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ ยที่ ธนาคารพาณิชย์รับซื้อ ซึ่ งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ คาํ นวณไว้
และให้ คาํ นวณค่าหรือราคาหนี้สนิ เป็ นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ ยที่ ธนาคารพาณิชย์ขาย ซึ่ งธนาคารแห่งประเทศ
ไทยได้ คาํ นวณไว้
(ข) กรณีธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่ นตามที่ รัฐมนตรีกาํ หนด ให้ คาํ นวณค่าหรือราคา
ของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินเป็ นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ ยระหว่ างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคาร
พาณิชย์ ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ คาํ นวณไว้
เงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินซึ่ งมีค่าหรือราคาเป็ นเงินตราต่างประเทศที่ รับมาหรือจ่ายไปใน
ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้ คาํ นวณค่าหรือราคาเป็ นเงินตราไทยตามราคาตลาดในวันที่ รับมาหรือจ่ายไปนั้น”
(8) ถ้ าราคาทุนของสินค้ าเป็ นเงินตราต่างประเทศ ให้ คาํ นวณเป็ นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ ยน
ในท้ องตลาดของวันที่ ได้ สินค้ านั้นมา เว้ นแต่ เงินตราประเทศนั้นจะแลกได้ ในอัตราทางราชการ ก็ให้ คาํ นวณเป็ น
เงินตราไทยตามอัตราทางราชการนั้น”
“มาตรา 79/4 ในกรณีที่มูลค่ าของฐานภาษีที่ได้ รับหรือพึงได้ รับจากการขายสินค้ า การให้ บริการ
หรื อการนําเข้ า เป็ นเงินตราต่ างประเทศ ให้ คํานวณเงิ นตราต่ างประเทศนั้ นเป็ นเงินตราไทยตามหลั กเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีได้ รับเงินตราต่ างประเทศจากการขายสินค้ า การให้ บริ การ และได้ มีการขายเงินตรา
ต่างประเทศที่ ได้ รับชําระนั้น เป็ นเงินตราไทยในเดือนที่ ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ มเกิดขึ้น ให้ ถือเงินตรา
ไทยจากการขายนั้น เป็ นมูลค่าของฐานภาษีทได้
ี่ รับหรือพึงได้ รับจากการขายสินค้ าหรือการให้ บริการแล้ วแต่กรณี
เว้ นแต่มิได้ มีการขายเงินตราต่างประเทศในเดือนที่ ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ มเกิดขึ้น ให้ ถือตามอัตราถัว
เฉลี่ ยที่ ธนาคารพาณิชย์รับซื้อ ซึ่ งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ คาํ นวณไว้ ในวันทําการสุดท้ ายของเดือนที่ ความรับผิด
ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ มเกิดขึ้น
(2) ในกรณีนาํ เข้ าสินค้ า ให้ คาํ นวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของสินค้ านําเข้ าที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ น
เงินตราไทยตามอัตราที่ กรมศุลกากรใช้ คาํ นวณเพื่ อเรียกเก็บอากรขาเข้ าตามกฎหมายว่าด้ วยศุลกากร”
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68. มาตรา 9 ทวิ บัญญัติไว้อย่างไร ใช้กบั กรณีใด
ตอบ มาตรา 9 ทวิ บัญญัติไว้ ดังนี้ “เว้ นแต่จะมีบทบัญญัติไว้ เป็ นอย่างอื่ น ถ้ าจะต้ องตีราคาทรัพย์สนิ หรือ
ประโยชน์อนื่ ใดเป็ นเงิน ให้ ถอื ราคาหรือค่าอันพึงมี (ราคาตลาด) ในวันที่ ได้ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์น้ัน”
บทบัญญัติดังกล่าวใช้ กบั “เงินได้ พึงประเมิน” ตามมาตรา 39 รายได้ ตามมาตรา 65 มูลค่าของฐาน
ภาษีตามมาตรา 79/3 รายรับตามมาตรา 91/1
69. มาตรา 10 บัญญัติไว้อย่างไร และกรณีฝ่าฝื นมีบทกําหนดโทษอย่างไร
ตอบ มาตรา 10 บัญญัติไว้ ดังนี้
“เจ้ าพนักงานผู้ใดโดยหน้ าที่ ราชการ ได้ ร้ ูเรื่ องกิจการของผู้เสียภาษีอากรหรือของผู้อนที่
ื่ เกี่ ยวข้ องจะนํา
ออกแจ้ งแก่ผ้ ูใด หรือยังให้ ทราบกันไปโดยวิธีใดไม่ ได้ เว้ นแต่ จะมีอาํ นาจที่ จะทําได้ โดยชอบด้ วยกฎหมาย ตาม
มาตรา 10 ทวิ”
กรณีฝ่าฝื นมาตรา 10 ต้ องระวางโทษตามมาตรา 13 ดังนี้ “เจ้ าพนักงานผู้ใดฝ่ าฝื นบทบัญญัติมาตรา
10 มี ความผิดต้ องระวางโทษปรั บไม่ เกิน 500 บาท หรื อจําคุ กไม่ เกินหกเดือน หรื อทั้งปรั บทั้งจํา” ซึ่ งการ
ดําเนินการกับเจ้ าพนักงานดังกล่าวจะนํากรณีเปรียบเทียบโดยกําหนดค่าปรับแต่เพียงสถานเดียวตามมาตรา 3 ทวิ
มาประยุกต์ใช้ ไม่ได้
70. มาตรา 10 ทวิ บัญญัติไว้อย่างไร
ตอบ มาตรา 10 ทวิ เพื่ อประโยชน์ ในการจั ดเก็บภาษี อากร อธิ บดี กรมสรรพากรมี อ ํานาจเปิ ดเผย
รายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ชื่ อผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ ม ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ ม หรือจํานวนภาษีมูลค่าเพิ่ มที่ ถูก
ประเมินเพิ่ มเติมของผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้น
(2) ชื่ อผู้เสียภาษีอากรและจํานวนภาษีอากรที่ เสีย
(3) ชื่ อผู้สอบบัญชี และพฤติการณ์ของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา
3 สัตต ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนด
อนึ่ ง ดูระเบียบกระทรวงการคลัง เรื่ อง การเปิ ดเผยรายละเอียดเกี่ ยวกับผู้เสียภาษีอากร (พ.ศ.2525)
ลงวันที 21 ธันวาคม 2525 ประกอบ
71. มาตรา 11 บัญญัติไว้อย่างไร
ตอบ มาตรา 11 บัญญัติว่า “เว้ นแต่จะมีบทบัญญัติหรืออธิบดีจะสั่งเป็ นอย่างอื่ น ให้ นาํ เงินภาษีอากรไปเสีย
ณ ที่ ว่าการอําเภอ และการเสียภาษีอากรนั้น ให้ ถือว่าเป็ นการสมบูรณ์ เมื่ อได้ รับใบเสร็จรับเงินซึ่ งนายอําเภอได้ ลง
ลายมือชื่ อรับเงินแล้ ว”
อธิบดีอาศัยอํานาจตามมาตรา 11 ออกคําสัง่ กรมสรรพากรที่ ท.ป. 112/2545 กําหนดให้ ชาํ ระ
ภาษีอากร ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเนื่ องจากกรมสรรพากรปรับโครงสร้ างการบริหารราชการเป็ นส่วนกลาง
ทั้งหมด ทั้งนี้ ตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2545 เป็ นต้ นไป
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72. การขอใบแทนใบเสร็จที่เจ้าพนักงาน ได้ออกให้ไปแล้วต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าใด
ตอบ ตามมาตรา 11 ทวิ “ถ้ าผู้เสียภาษีอากรต้ องการขอใบแทนใบเสร็จที่ เจ้ าพนักงาน ได้ ออกให้ ไปแล้ ว ให้
ขอรับได้ ณ ที่ ว่าการอําเภอ โดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 สตางค์”
(พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่ มเติมประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2482 ใช้ บังคับ 7 พฤศจิกายน 2482 เป็ นต้ นไป)

73. “ภาษีอากรค้าง” ตามมาตรา 12 หมายความว่าอย่างไร
ตอบ “ภาษีอากรค้าง” ตามมาตรา 12 หมายถึง จํานวนภาษีอากรที่ ผู้ต้องเสียหรือนําส่งมิได้ ชาํ ระให้
ครบถ้ วนตามแบบแสดงรายการที่ ยื่น หรือตามหนังสือแจ้ งภาษีอากร
เบี้ยปรับ เงินเพิ่ ม ถือเป็ นเงินภาษี ตามมาตรา 27 ทวิ มาตรา 89/2 และมาตรา 115 ตามลําดับ
ทั้งนี้ เพื่ อประโยชน์ในการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้ าง
74. เบี้ ยปรับและเงินเพิ่มภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเป็ นไปตามบทบัญญัติใดบ้าง
ตอบ เงินเพิ่ มและเบี้ยปรับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเป็ นไปตามบทบัญญัติดังต่อไปนี้
(1) เบี้ยปรับประกอบด้ วย
(ก) เบี้ยปรับภาษีเงินได้ ตามมาตรา 22 และมาตรา 26 ให้ ถอื เป็ นเงินภาษีตามมาตรา 27 ทวิ
(ข) เบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ มตาม มาตรา 89 ให้ ถอื เป็ นเงินภาษีตามมาตรา 89/2
(ค) เบี้ยปรับภาษีธุรกิจเฉพาะตาม มาตรา 92/21 (6) ประกอบมาตรา 89/1 ให้ ถือเป็ นเงิน
ภาษีตามมาตรา 92/21 (6) ประกอบมาตรา 89/2
(2) เงินเพิ่ มประกอบด้ วย
(ก) กรณีคนต่างด้ าวไม่ยื่นคําขอรับใบผ่านภาษีอากรตามมาตรา 4 ตรี วรรคสาม “คนต่างด้ าวผู้ใด
ไม่ ยื่นคําร้ องขอรับใบผ่านภาษีอากรตามความในวรรคก่อน หรือยื่ นคําร้ องแล้ วแต่ ยังไม่ ได้ รับใบผ่านภาษีอากร
เดินทางออกจากประเทศไทย หรือพยายามเดินทางออกจากประเทศ นอกจากจะมีความผิดตามบทบัญญัติแห่ ง
ประมวลรัษฎากรนี้ ให้ คนต่างด้ าวผู้น้ันเสียเงินเพิ่ มร้ อยละ 20 ของเงินภาษีอากรที่ จะต้ องเสียทั้งสิ้นอีกด้ วย เงินเพิ่ ม
ตามมาตรานี้ ให้ ถอื เป็ นค่าภาษีอากร”
(ข) เงินเพิ่ มภาษีเงินได้ ตาม มาตรา 27 ให้ ถอื เป็ นเงินภาษีตามมาตรา 27 ทวิ
(ค) เงินเพิ่ มภาษีมูลค่าเพิ่ มตาม มาตรา 89/1 ให้ ถอื เป็ นเงินภาษีตามมาตรา 89/2
(ง) เงินเพิ่ มภาษีธุรกิจเฉพาะตาม มาตรา 92/21 (6) ประกอบมาตรา 89/1 ให้ ถือเป็ นเงินภาษี
ตามมาตรา 92/21 (6) ประกอบมาตรา 89/2
(จ) เงินเพิ่ มอากรแสตมป์ ตาม มาตรา 113 และมาตรา 114 ให้ ถอื เป็ นเงินภาษีตามมาตรา 115
75. การเร่งรัดหนี้ ภาษีอากรค้างตามประมวลรัษฎากร มีวิธีการอย่างไร
ตอบ วิธกี ารเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้ าง = ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สนิ เพื่ อชําระหนี้ภาษีอากรค้ าง
- ให้ อธิบดีกรมสรรพากรมีอาํ นาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดเสีย
ภาษีอากรหรือนําส่งภาษีอากรได้ ท่วั ราชอาณาจักร โดยมิต้องขอให้ ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง อํานาจดังกล่าวอธิบดี
จะมอบให้ รองอธิบดีหรือสรรพากรเขต (สรรพากรภาค) ก็ได้
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- ในจั งหวั ดอื่ นนอกจากกรุ งเทพมหานคร ให้ ผ้ ู ว่ าราชการจั งหวั ดมี อ ํานาจเช่ นเดี ยวกับอธิ บดี
กรมสรรพากรภายในเขตท้ องที่ จังหวัดนั้น
- วิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ งโดย
อนุโลม
- วิ ธีการอายั ดให้ ปฏิบั ติ ตามระเบี ยบที่ อธิ บดี กรมสรรพากรกําหนดโดยอนุ มั ติ รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงการคลัง
- เงินที่ ได้ จากการขายทอดตลาดดังกล่าว ให้ หักค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่ายในการยึดและขายทอดตลาด
และเงินภาษีอากรค้ างถ้ ามีเงินเหลือให้ คืนแก่เจ้ าของทรัพย์สนิ
- ผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากร ให้ หมายความรวมถึง ผู้เป็ นหุ้นส่วนจําพวกไม่จาํ กัดความรับผิดในห้ าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลด้ วย (ดูมาตรา 57 ตรี ประกอบ)
76. การเร่งรัดหนี้ ภาษีอากรค้างสามารถเร่งรัดค่าปรับทางอาญาตามประมวลรัษฎากรได้หรือไม่
ตอบ ไม่สามารถเร่ งรัดค่าปรับทางอาญาตามประมวลรัษฎากรได้ เนื่ องจากค่าปรับทางอาญาไม่ถือเป็ นหนี้
ภาษี
77. เมื่อเจ้าพนักงานได้มีคําสัง่ ยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล้วมีขอ้ ห้าม และบทกําหนดโทษผูท้ ่ ีฝ่าฝื นอย่างไร
ตอบ มาตรา 12 ทวิ เมื่ อได้ มีคาํ สั่งยึดหรืออายัดตามมาตรา 12 แล้ ว ห้ ามผู้ใดทําลาย ย้ ายไปเสีย ซ่อนเร้ น
หรือโอนไปให้ แก่บุคคลอื่ นซึ่ งทรัพย์สนิ ที่ ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าว
มาตรา 35 ทวิ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 12 ทวิ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
ในกรณีผ้ ูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ งเป็ นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการหรือผู้แทนของ
นิติบุคคลนั้น ต้ องรั บโทษตามที่ บัญญัติไว้ ในวรรคหนึ่ งด้ วย เว้ นแต่ จะพิสูจน์ได้ ว่าตนมิได้ มีส่วนในการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้น
78. หมายเรียกและคําสัง่ เพื่อการเร่งรัดหนี้ ภาษีอากรค้างกําหนดไว้อย่างไร
ตอบ ตามมาตรา 12 ตรี บัญญัติไว้ ดังนี้ “เพื่ อประโยชน์ในการดําเนินการตามมาตรา 12 ให้ ผ้ ูมีอาํ นาจ
ตามมาตรา 12 หรือสรรพากรจังหวัดมีอาํ นาจ
(1) ออกหมายเรียกผู้ต้องรับผิดชําระภาษีอากรค้ างและบุคคลใดๆ ที่ มีเหตุสมควรเชื่ อว่ าจะเป็ น
ประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีอากรค้ างมาให้ ถ้อยคํา
(2) สั่งบุคคลดังกล่าวใน (1) ให้ นาํ บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่ นอันจําเป็ นแก่การจัดเก็บภาษีอากร
ค้ างมาตรวจสอบ
(3) ออกคําสั่งเป็ นหนังสือให้ เจ้ าพนักงานสรรพากรทําการตรวจค้ นหรือยึดบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่ น
ของบุคคลดังกล่าวใน (1)
การดําเนินการตาม (1) หรือ (2) ต้ องให้ เวลาล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันได้ รับหมายเรียกหรือ
คําสั่ง การออกคําสั่งและทําการตาม (3) ต้ องเป็ นไปตามระเบียบที่ อธิบดีกาํ หนด”
หมวด 1 ทวิ คณะกรรมการวินจิ ฉัยภาษีอากร
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79. เจตนารมณ์ของการบัญญัติบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการวินจิ ฉัยภาษีอากรมีอย่างไร
ตอบ การบัญญัติบทบัญญัติว่าด้ วยคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรขึ้น ก็เพื่ อให้ มีหน่ วยงานพิ เศษในการ
วินิจฉัยบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร อันเป็ นกฎหมายพิเศษที่ ต้ องมีผ้ ูทรงความรู้เกี่ ยวกับประมวลรัษฎากรเป็ น
อย่างดี
80. บทบัญญัติในหมวด 1 ทวิ ประกอบด้วยบทบัญญัติใดบ้าง
ตอบ ประกอบด้ วยบทบัญญัติตามาตรา 13 ทวิ ถึงมาตรา 13 อัฎฐ รวม 7 มาตรา ดังนี้
มาตรา 13 ทวิ องค์คณะของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
มาตรา 13 ตรี ผู้ทรงคุณวุฒิอาจได้ รับแต่งตั้งให้ เป็ นกรรมการอีก
มาตรา 13 จัตวา การพ้ นจากวาระ
มาตรา 13 เบญจ องค์ประชุม
มาตรา 13 ฉ คณะกรรมการเป็ นเจ้ าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งข้ อมูล
หลักฐาน
มาตรา 13 สัตต อํานาจของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
มาตรา 13 อัฏฐ ห้ ามผู้ทรงคุณวุฒิทมี่ ีส่วนได้ เสียเข้ าร่วมประชุมหรือลงมติ
81. องค์คณะคณะกรรมการวินจิ ฉัยภาษีอากรมีจํานวนเท่าใด ประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง
ตอบ องค์คณะคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรมีจํานวน 9 ท่าน ประกอบด้ วยบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ
(2) อธิบดีกรมสรรพากร
กรรมการ
(3) อธิบดีกรมศุลกากร
กรรมการ
(4) อธิบดีกรมสรรพสามิต
กรรมการ
(5) ผู้อาํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการ
(6) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
(7) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็ นกรรมการ (จํานวนสามคน) กรรมการ
นอกจากนี้ ให้ คณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง ข้ าราชการสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง เป็ นเลขานุ ก าร และ
ผู้ช่วยเลขานุการ
82. มาตรา 13 สัตต กําหนดอํานาจของคณะกรรมการวินจิ ฉัยภาษีอากรไว้อย่างไร
ตอบ มาตรา 13 สัตต กําหนดอํานาจของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรไว้ ดังนี้
(1) กําหนดขอบเขตในการใช้ อาํ นาจของเจ้ าพนักงานประเมินและพนักงานเจ้ าหน้ าที่
(2) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และระยะเวลาในการตรวจสอบและประเมินภาษีอากร
(3) วินิจฉัยปัญหาเกี่ ยวกับภาษีอากรที่ กรมสรรพากรขอความเห็น
(4) ให้ คาํ ปรึกษาหรือเสนอแนะแก่รัฐมนตรีในการจัดเก็บภาษีอากร
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การกําหนดตาม (1) และ (2) เมื่ อได้ รับความเห็นชอบจาก ครม. และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ ว ให้ เจ้ าพนักงานประเมินและพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ปฏิบัติตาม
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรให้ เป็ นที่ สดุ และในกรณีทมีี่ การเปลี่ ยนแปลงคําวินิจฉัย
ในภายหลัง คําวินิจฉัยเปลี่ ยนแปลงนั้นมิให้ มีผลใช้ บังคับย้ อนหลัง เว้ นในกรณีทมี่ ีคาํ พิพากษาอันถึงที่ สดุ มีผลเป็ น
การเปลี่ ยนแปลงคําวินิจฉัย ก็ให้ เจ้ าพนักงานประเมินหรือพนักงานเจ้ าหน้ าที่ มีอาํ นาจดําเนินการตามคําพิพากษาใน
ส่วนที่ เป็ นโทษย้ อนหลังได้ เฉพาะบุคคลซึ่ งเป็ นคู่ความในคดีน้ัน

หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน
83. วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมินหมายความว่าอย่างไร
ตอบ วิธีการเกี่ ยวแก่ภาษีอากรประเมิน หมายความว่า วิธีการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรประเมิน ได้ แก่
วิธีการที่ กําหนดขึ้นเพื่ อให้ กรมสรรพากรใช้ ในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรประเมิน ซึ่ งรวมทั้งวิธีการเกี่ ยวแก่
ภาษีอากรประเมินที่ บัญญัติไว้ เป็ นพิเศษในหมวดภาษีอากรประเมินด้ วย
84. วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมินตามหมวด 2 มีหลักการอย่างไร
ตอบ หลักการวิธกี ารเกี่ ยวแก่ภาษีอากรประเมินตามหมวด 2 มีดังนี้
(1) วิธกี ารเกี่ ยวแก่ภาษีอากรประเมิน ตั้งแต่มาตรา 14 ถึงมาตรา 37 ทวิ รวม 31 มาตรา
มาตรา 14 กําหนดความหมายของคําว่า “ภาษีอากรประเมิน” ไว้ ในมาตรา 14 ว่าหมายถึง ภาษี
เงินได้ ตามมาตรา 38 หมวด 3 ภาษีมูลค่าเพิ่ ม ตามมาตรา 77 หมวด 4 และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91
หมวด 5
มาตรา 15 ให้ นาํ บทบัญญัติในหมวดนี้ไปบังคับแก่การภาษีอากรประเมินทุกประเภท เว้ นแต่จะมี
วิธกี ารเกี่ ยวแก่ภาษีอากรประเมินบัญญัติไว้ เป็ นอย่างอื่ นในหมวดว่าด้ วยภาษีอากรต่างๆ ดังกล่าว
มาตรา 16 “เจ้าพนักงานประเมิน” หมายความว่ า บุคคลหรื อคณะบุ คคลซึ่ งรั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังแต่งตั้งตามความในมาตรา 4
ส่วน 1 การยื่นรายการและการเสียภาษี (มาตรา 17 – มาตรา 27 จัตวา) รวม 16 มาตรา
ส่วน 2 การอุทธรณ์ (มาตรา 28 – มาตรา 34) รวม 7 มาตรา
ส่วน 3 บทกําหนดโทษ (มาตรา 35 – มาตรา 37 ทวิ) รวม 5 มาตรา
(2) เป็ นบทบัญญัติเกี่ ยวกับวิธกี ารบริหารการจัดเก็บภาษีอากรประเมิน
85. ภาษีอากรประเมินหมายความว่าอย่างไร
ตอบ ภาษีอากรประเมิน หมายถึง ภาษีอากรประเภทที่ กฎหมายกําหนดให้ ผ้ ูต้องเสียภาษีอากรมีหน้ าที่ ยื่น
แบบแสดงรายการประเมินตนเอง (Self-assessment) ว่า มีเงินได้ หรือรายได้ หรือรายรับในช่วงเวลาที่ กฎหมาย
กําหนดเป็ นจํานวนเท่าใด เมื่ อคํานวณภาษีอากรได้ เป็ นจํานวนเงินภาษีอากรที่ ต้องชําระหรือนําส่งหรือมีสทิ ธิขอคืน
เป็ นจํานวนเท่าใดแล้ ว ให้ ผ้ ูต้องเสียภาษีหรือผู้ต้องนําส่งภาษีอากรยื่ นแบบแสดงรายการตามที่ อธิบดีกรมสรรพากร
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86. วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมินหมายความว่าอย่างไร ประกอบด้วยเรื่องใดบ้าง
ตอบ วิ ธีการเกี่ ยวแก่ ภาษี อากรประเมิน หมายความว่ า วิ ธี การบริ หารการจัดเก็ บภาษี อากรประเมิ น
ประกอบด้ วยวิธกี ารบริหารการจัดเก็บภาษีอากรประเมิน ดังนี้
(1) การยื่ นรายการประเมินตนเองเพื่ อชําระหรือนําส่งภาษีอากรตามมาตรา 17 วรรคแรก
(2) เจ้ าพนักงานประเมินตามมาตรา 16 และอํานาจเจ้ าพนักงานประเมินตามมาตรา 18 ถึงมาตรา
27 จัตวา เว้ นแต่การขอคืนภาษีอากรตามมาตรา 27 ตรี
(3) การขอคืนภาษีอากรตามมาตรา 27 ตรี
(4) หน้ าที่ อื่ นทางภาษีอากร ตามมาตรา 17 วรรคสองและวรรคสาม อาทิ การจัดทําบัญชีพิเศษ การ
แจ้ งรายการ การจัดทําบัญชีงบดุล บัญชีทาํ การ และบัญชีกาํ ไรขาดทุน การรายงาน
(5) การอุทธรณ์ หรือการขจัดข้ อโต้ แย้ งทางภาษีอากรระหว่างเจ้ าพนักงานประเมินกับผู้ต้องเสียหรือ
นําส่งภาษีอากร ตามส่วน 2 ตั้งแต่มาตรา 28 ถึงมาตรา 34
(6) บทกําหนดโทษทางอาญา ตามส่วน 3 ตั้งแต่มาตรา 35 ถึงมาตรา 37 ทวิ
87. บทบัญญัติมาตรา 17 วรรคแรก “การยื่นรายการ ให้ย่ ืนภายในเวลาที่กําหนดไว้ในหมวดว่ าด้วยภาษี
อากรต่ างๆ และตามแบบแสดงรายการที่ อธิ บดี กําหนด” เกี่ ยวข้องกับบทบัญญัติว่าด้วยภาษีอากร
ประเมินใดบ้าง
ตอบ บทบัญญัติดังกล่ าวเกี่ ยวข้ องกับการยื่ นรายการประเมินตนเองของผู้ต้องเสียหรือนําส่งภาษีอากร
ประเมินดังต่อไปนี้
รายการ
• บทบัญญัติหลัก
• ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
- ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่ จ่าย
- ภาษีเงินได้ ยื่นล่วงหน้ า

บทบัญญัติท่ ีเกี่ยวข้อง
มาตรา 17
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)
มาตรา 52 ทวิ (ภ.ง.ด.93)

36

- ภาษีเงินได้ ครึ่ งปี
- ภาษีเงินได้ ประจําปี
• ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
- ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่ จ่าย
- ภาษีเงินได้ ครึ่ งปี
- ภาษีเงินได้ ประจํารอบระยะเวลาบัญชี
- ภาษีเงินได้ ณ ที่ จ่าย
- ภาษีเงินได้ จากการจําหน่ ายเงินกําไร
ไปต่างประเทศ
• ภาษีมูลค่าเพิ่ ม
• ภาษีธุรกิจเฉพาะ
• บทบัญญัติเสริม

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง ผู้มีเงินได้ จากการให้ เช่าทรัพย์สนิ ไม่ยื่นรายการเงินได้
ให้ ครบถ้ วน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2528 และคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 1/2526
มาตรา 56 ทวิ (ภ.ง.ด.94)
มาตรา 56 มาตรา 57 (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ภ.ง.ด.92 ภ.ง.ด.95)
มาตรา 52 มาตรา 53 มาตรา 59 มาตรา 69 ทวิ มาตรา 69ตรี (ภ.ง.ด.53)
มาตรา 67 ทวิ (ภ.ง.ด.51)
มาตรา 68 มาตรา 68 ทวิ มาตรา 69 (ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 ภ.ง.ด.55)
มาตรา 70 (ภ.ง.ด.54)
มาตรา 70 ทวิ (ภ.ง.ด.54)
มาตรา 83 – มาตรา 83/10 (ภ.พ.30 ภ.พ.36 ใบขนสินค้ าขาเข้ า)
มาตรา 91/10
มาตรา 11 การกําหนดให้ ไปยื่ นแบบฯ ณ สถานที่ อนื่ รวมทั้งการยื่ นทางอินเทอร์เน็ต

88. บทบัญญัติเกี่ยวกับเจ้าพนักงานประเมิน และอํานาจเจ้าพนักงานประเมิน ตามหมวด 2 ประกอบด้วย
บทบัญญัติใดบ้าง
ตอบ บทบัญญัติดังกล่าวประกอบด้ วย
รายการ
• เจ้ าพนักงานประเมิน

บทบัญญัติท่ ีเกี่ยวข้อง
มาตรา 16 ประกอบมาตรา 4 (ดู ประกาศกระทรวงการคลั งว่ าด้ วยการ
แต่งตั้งเจ้ าพนักงานประเมิน (ฉบับที่ 54) ประกอบ)
• อํานาจประเมินก่อนถึงกําหนดเวลายื่ นรายการ มาตรา 18 ทวิ
• อํานาจประเมินความถูกต้ องของจํานวนภาษีที่ มาตรา 18 ประกอบมาตรา 27 – เงินเพิ่ ม และมาตรา 18 ตรี กําหนดเวลา
ต้ องเสียหรือขอคืนตามแบบแสดงรายการที่ ยื่น ในการชําระภาษีตามหนังสือแจ้ งการประเมิน
• อํานาจในการออกหมายเรียก
- กรณีผ้ ูมีเงินได้ ยื่นรายการเงินได้
มาตรา 19 ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ ได้ ยื่นรายการ กรณีมีเหตุอันควรเชื่ อว่ า
แสดงรายการตามแบบที่ ยื่ นไม่ ถูกต้ องตามความจริ งหรื อไม่ บริ บูรณ์ หรื อ
ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ ได้ ยื่นรายการ กรณีปรากฏหลักฐานหรือมีเหตุอนั ควร
สงสัยว่ าผู้ ยื่ นรายการมี เจตนาหลี กเลี่ ยงภาษี อากร หรื อภายใน 3 ปี กรณี
จําเป็ นเพื่ อประโยชน์ในการคืนภาษีอากร
- กรณีผ้ ูมีเงินได้ ไม่ยื่นรายการเงินได้
มาตรา 23 ภายใน 10 ปี นับแต่วันพ้ นกําหนดเวลายื่ นรายการ
• อํานาจประเมินและแจ้ งการประเมินเรียกเก็บภาษี
- กรณีผ้ ูต้องเสียภาษีได้ ยื่นแบบแสดงรายการเงิน มาตรา 20 การประเมินโดยอาศัยพยานหลักฐานที่ ปรากฏตามที่ ได้ รับความ
ได้
ร่วมมือจากผู้ต้องเสียภาษีอากรหรือพยาน
มาตรา 21 การประเมินตามที่ ร้ ูเห็นว่าถูกต้ อง กรณีไม่ได้ รับความร่วมมือจาก
ผู้ต้องเสียภาษีอากร กรณีต้องห้ ามการอุทธรณ์
- กรณี ผ้ ู ต้ องเสียภาษี อากรมิ ได้ ยื่ นแบบแสดง มาตรา 24 การประเมินโดยอาศัยพยานหลักฐานที่ ปรากฏตามที่ ได้ รับความ
รายการเงินได้
ร่วมมือจากผู้ต้องเสียภาษีอากรหรือพยาน
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มาตรา 25 การประเมินตามที่ ร้ ูเห็นว่าถูกต้ อง กรณีไม่ได้ รับความร่วมมือจาก
ผู้ต้องเสียภาษีอากร กรณีต้องห้ ามการอุทธรณ์
มาตรา 22 จํานวนหนึ่ งเท่าของเงินภาษีโดยไม่ รวมเบี้ยปรับ กรณีประเมิน
• อํานาจประเมินเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ ม
เรียกเก็บภาษีอากรตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21
มาตรา 26 จํานวนสองเท่าของเงินภาษีโดยไม่ รวมเบี้ยปรั บ กรณีประเมิน
เรียกเก็บภาษีอากรตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25
มาตรา 27 ในอัตรา 1.5% ต่อเดือนหรือเศษของเดือนโดยไม่รวมเบี้ยปรับ
• อํานาจประเมินเงินเพิ่ ม
มาตรา 27 ทวิ ประกอบคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 81/2542 เบี้ยปรับ และ
• อํานาจลดหรืองดเบี้ยปรับ
เงินเพิ่ มถือเป็ นเงินภาษีอากรเพื่ อประโยชน์ในการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้ าง
• กําหนดเวลาในการชําระภาษีอากรตามหนังสือ มาตรา 18 ตรี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ ได้ รับหนังสือแจ้ งการประเมิน
แจ้ งการประเมิน

89. การประเมินตามมาตรา 18 มีหลักเกณฑ์อย่างไร
ตอบ อาจแยกพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตามมาตรา 18 ได้ ดังนี้
(1) เป็ นบทบัญญัติให้ อาํ นาจเจ้ าพนักงานประเมินในอันที่ จะประเมินความถูกต้ องของรายการตาม
แบบแสดงรายได้ ทผี่ ้ ูต้องเสียภาษีหรือผู้นาํ ส่งภาษีได้ ยนไว้
ื่ แล้ วตามมาตรา 17 ไม่ว่าจะยื่ นแบบแสดงรายการภายใน
กําหนดเวลาหรือไม่กต็ าม ทั้งนี้ เพื่ อประโยชน์ในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรประเมินตามประมวลรัษฎากร
(2) กรณีมีภาษีทต้ี่ องประเมินเรียกเก็บเพิ่ มเติม ให้ เจ้ าพนักงานประเมินมีอาํ นาจแจ้ งการประเมินไป
ยังผู้ต้องเสียภาษี
กรณีภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาที่ ผู้ต้องเสียภาษีอากรถึงแก่ความตายเสียก่อนได้ รับแจ้ งจํานวน
ภาษีอากรที่ ประเมิน ให้ เจ้ าพนักงานประเมินแจ้ งจํานวนภาษีอากรที่ ประเมิน ไปยังผู้จัดการมรดกหรือไปยังทายาท
หรือผู้อนื่ ที่ ครอบครองทรัพย์มรดก แล้ วแต่กรณี
(3) ถ้ าเมื่ อประเมินแล้ ว ไม่ต้องเรียกเก็บหรือเรียกคืนภาษีอากร การแจ้ งจํานวนภาษีอากร เป็ นอันงด
ไม่ต้องกระทํา แต่เจ้ าพนักงานประเมินยังคงดําเนินการออกหมายเรียกและประเมินเรียกเก็บภาษีพร้ อมทั้งแจ้ งการ
ประเมินจํานวนภาษีและเบี้ยปรับ ตามมาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 21 แล้ วแต่กรณี ได้ ต่อไป
(4) พร้ อมกับการประเมินจํานวนภาษีอากร ให้ เจ้ าพนักงานประเมินทําการประเมินเงินเพิ่ มตาม
มาตรา 27 ในอัตราร้ อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีโดยไม่รวมเบี้ยปรับด้ วย
(5) ให้ ผ้ ูต้องเสียภาษีหรือผู้นาํ ส่งภาษีชาํ ระภาษีอากรตามหนังสือแจ้ งการประเมินภายใน 30 วัน นับ
แต่วันที่ ได้ รับหนังสือแจ้ งการประเมิน (มาตรา 18 ตรี)
(6) การประเมินตามบทบัญญั ติน้ ีให้ สิทธิแก่ผ้ ูต้องเสียภาษีหรื อนําส่งภาษีให้ สามารถอุทธรณ์การ
ประเมินของเจ้ าพนักงานประเมินได้
90. ให้เปรียบเทียบการประเมินตามผลการตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมินในหมวด 2
ตอบ การประเมินตามผลการตรวจสอบของเจ้ าพนักงานประเมินดังกล่าว อาจจําแนกเป็ นสองลักษณะตาม
กรณีที่ผู้ต้องเสียภาษีอากรได้ ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ และกรณีทมิี่ ได้ ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ ดังตาราง
ต่อไปนี้
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ตารางเปรียบเทียบการประเมินตามผลการตรวจสอบ
รายการ

ประเมินตามผลการตรวจสอบตามหมายเรียกกรณี...
ผูต้ อ้ งเสียภาษีย่ ืนแบบแสดงรายการ
ผูต้ อ้ งเสียภาษีไม่ย่ ืนแบบแสดงรายการ
1. มูลกรณีในการออกหมายเรียก (1) มีเหตุอนั ควรเชื่ อว่า แสดงรายการตามแบบที่ ยื่น ผู้ต้องเสียภาษีอากรไม่ยื่นแบบแสดง
ไม่ถูกต้ องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์
รายการตามมาตรา 17
(2) ปรากฏหลักฐานหรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ยื่น
รายการมีเจตนาหลีกเลี่ ยงภาษีอากร
(3) กรณีจาํ เป็ นเพื่ อประโยชน์ในการคืนภาษีอากร
2. อํานาจในการออกหมายเรียก มาตรา 19
มาตรา 23
และคําสั่ง
3. กําหนดเวลาในการออก
(1) กรณีท่วั ไป ภายในเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ ได้ ยื่นราย ภายใน 10 ปี นับแต่วันพ้ นกําหนด เวลา
หมายเรียก
การ ไม่ว่าจะยื่ นรายการภายในเวลาที่ กฎหมายกําหนด หรือ ยื่ นรายการ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
เวลาที่ รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลื่ อนออก ไปหรือไม่ พาณิชย์ มาตรา 193/30
ทั้งนี้ แล้ วแต่วันใดจะเป็ นวันหลัง
(2) กรณีมีหลักฐานหรือเหตุอนั ควรสงสัยว่าหลีกเลี่ ยง
ภาษีอากร อธิบดีกรมสรรพากรจะอนุมัติให้ ขยายเวลา
การออกหมายเรียกดังกล่าวเกินกว่า 2 ปี ก็ได้ แต่ต้อง
ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ ได้ ยื่นรายการ
(3) กรณีกรณีขยายเวลาเพื่ อประโยชน์ในการคืนภาษี
อากรให้ ขยายได้ ไม่เกินกําหนด เวลาตามที่ มีสทิ ธิขอคืน
ภาษีอากร
4. อํานาจประเมินและแจ้ งการ
มาตรา 20 แก้ จาํ นวนเงินที่ ประเมิน หรือที่ ยนรายการ
ื่
เมื่ อได้ จัดการตามมาตรา 23 และทราบ
ประเมินกรณีปฏิบัติตามหมาย ไว้ เดิมโดยอาศัย พยานหลักฐานที่ ปรากฏ
ข้ อความแล้ ว
เรียกและให้ ความร่วมมือ
5. อํานาจประเมินเงินภาษีอากร มาตรา 21 กรณีผ้ ูต้องเสียภาษีอากรไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 25 ไม่ปฏิบัติตามหมายหรือคําสั่ง
ตามที่ ร้ เู ห็นว่าถูกต้ องและแจ้ ง หมาย หรือคําสั่งของเจ้ าพนักงานประเมิน ตามมาตรา ของเจ้ าพนักงานประเมิน หรือไม่ยอมตอบ
จํานวนภาษีอากร
19 หรือไม่ยอมตอบคําถามเมื่ อซักถามโดยไม่มีเหตุผล คําถามเมื่ อซักถามโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร ต้ องห้ ามการอุทธรณ์
อันสมควร ต้ องห้ ามการอุทธรณ์
6. อํานาจประเมินเบี้ยปรับ
มาตรา 22 จํานวน 1 เท่าของเงินภาษี
มาตรา 22 จํานวน 1 เท่าของเงินภาษี
7. อํานาจประเมินเงินเพิ่ ม
มาตรา 27 อัตรา 1.5% ของเงินภาษีโดยไม่รวมเบี้ย เช่นเดียวกัน
ปรับ
8. อํานาจลด/งดเบี้ยปรับ
มาตรา 27 ทวิ คําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 81/2542 เช่นเดียวกัน
เช่นเดียวกัน
9. กําหนดเวลาชําระภาษีอากร มาตรา 18 ตรี ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้ รับ
ตามหนังสือแจ้ งการประเมิน หนังสือแจ้ งการประเมิน
10. การอุทธรณ์การประเมิน
มาตรา 30 ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้ รับหนังสือแจ้ ง เช่นเดียวกัน
การประเมินตามแบบ ภ.ส.6 เว้ นแต่กรณีห้ามอุทธรณ์

91. มีหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิเกี่ยวกับกรณีกําหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี แบบแสดงรายการหัก
ภาษีและนําเงินภาษีส่งหรือแบบนําส่งภาษี วันสุดท้ายตรงกับวันหยุดทําการของทางราชการอย่างไร
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ตอบ กรณีกาํ หนดเวลาในการยื่ นแบบแสดงรายการภาษี แบบแสดงรายการหักภาษีและนําเงินภาษีส่งหรือแบบ
นําส่งภาษี วันสุดท้ ายตรงกับวันหยุดทําการของทางราชการ ให้ นับวันที่ เริ่ มทําการใหม่ต่อจากวันที่ หยุดทําการนั้นเป็ น
วันสุดท้ ายของระยะเวลา ตามมาตรา 193/8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงิน
เพิ่ มแต่อย่างใด (ข้อ 1 ของคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 117/2545)
92. อํานาจเจ้าพนักงานประเมินที่บญ
ั ญัติเป็ นอย่างอื่นในหมวด 3 กรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีประเด็น
ใดบ้าง
ตอบ อํานาจเจ้ าพนักงานประเมินที่ บัญญัติเป็ นอย่างอื่ นในหมวด 3 กรณีภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดามีดังนี้
(1) อํานาจตามมาตรา 40 (5)(ก) วรรคสอง “ถ้าเจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผูม้ ีเงินได้
แสดงเงินได้ต่ําไปไม่ถกู ต้องตามความเป็ นจริง เจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเงินได้นนั้ ตามจํานวนเงินที่
ทรัพย์สินนัน้ สมควรให้เช่าได้ตามปกติ และให้ถือว่า จํานวนเงินที่ประเมินนี้เป็ นเงินได้พึงประเมินของผูม้ ีเงินได้ ใน
กรณีน้ ีจะอุทธรณ์การประเมินก็ได้ ทัง้ นี้ ให้นําบทบัญญัติวา่ ด้วยการอุทธรณ์ตามส่วน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม...”
(2) อํานาจประเมินเงินได้ สทุ ธิ (Net Worth) เป็ นไปตามมาตรา 49
(3) อํานาจประเมินภาษีเงินได้ ก่อนถึงกําหนดเวลายื่ นรายการ ตามมาตรา 60 ทวิ
93. ให้เปรียบเทียบความแตกต่างของอํานาจเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 18 ทวิ และมาตรา 60 ทวิ
ตอบ อาจจําแนกความแตกต่ างของบทบั ญ ญั ติ อ ํานาจเจ้ าพนั กงานประเมิ นในการประเมิ นก่ อนถึ ง
กําหนดเวลายื่ นรายการตามมาตรา 18 ทวิ และมาตรา 60 ทวิ ได้ ดังนี้
รายการ
1. ใช้กบั ประเภทภาษีอากร
2. กรณีท่ ีใช้บงั คับ

มาตรา 18 ทวิ
ใช้ กบั ภาษีอากรประเมินทุกประเภท
ใช้ ในกรณี จําเป็ นเพื่ อรั กษาประโยชน์ ในการ
จัดเก็บภาษีอากรประเมิน เป็ นกรณีที่กําหนด
ให้ เจ้ าพนักงานประเมินต้ องเข้ าดําเนินการทันที
มิฉะนั้น รัฐอาจต้ องเสียประโยชน์อนั พึงมีได้
ประเมิ นก่ อนถึงกําหนดเวลายื่ นรายการภาษี
3. กําหนดเวลาประเมิน
อากรประเมินประเภทนั้นๆ
4. อํานาจแจ้งการประเมิน เจ้ าพนักงานประเมินมีอาํ นาจแจ้ งการประเมิน
ให้ ผ้ ูเสียภาษีชําระภาษีอากรภายใน 7 วัน นับ
5. กําหนดเวลาชําระภาษี
แต่วันได้ รับแจ้ งการประเมิน
6. การอุทธรณ์การประเมิน กระทําได้
7. การสั่งให้ย่ ื นแบบแสดง เจ้ าพนั กงานประเมินจะสั่งให้ ยื่ นรายการตาม
แบบที่ อธิบดีกาํ หนดด้ วยก็ได้
รายการ
8. การผ่อนชํ าระภาษี อากร เป็ นกรณีห้ามมิให้ ผ่อนชําระ
ตามมาตรา 64
ให้ ถอื เป็ นเครดิตภาษีในการคํานวณภาษี
9. การถือเป็ นเครดิตภาษี

มาตรา 60 ทวิ
ใช้ กบั เฉพาะภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ใช้ ในกรณีจาํ เป็ นเพื่ อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี
เงินได้ บุคคลธรรมดา ให้ เจ้ าพนักงานประเมินใช้
ดุลพินิจได้ ตามเหตุผลความจําเป็ นว่ า จะทําการ
ประเมินก่อนถึงกําหนดเวลาหรือไม่กไ็ ด้
ประเมินก่อนถึงกําหนดเวลายื่ นรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา
เช่นเดียวกัน
ให้ ผ้ ูเสียภาษีชาํ ระภาษีอากรภายใน 30 วันนับแต่
วันได้ รับแจ้ งการประเมิน
เช่นเดียวกัน
เจ้ าพนักงานประเมินไม่มีอาํ นาจสั่ง
ผู้มีหน้ าที่ เสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาอาจผ่อน
ชําระได้
เช่นเดียวกัน
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94. อํานาจเจ้าพนักงานประเมินที่บญ
ั ญัติเป็ นอย่างอื่นในหมวด 3 กรณีภาษีเงินได้นติ ิบุคคลมีประเด็นใดบ้าง
ตอบ อํานาจเจ้ าพนักงานประเมินที่ บัญญัติเป็ นอย่างอื่ นในหมวด 3 กรณีภาษีเงินได้ นิติบุคคลมีดังนี้
(1) อํานาจประเมินค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือดอกเบี้ยให้ เป็ นไปตามราคาตลาด ตามมาตรา 65 ทวิ
(4) “ในกรณีโอนทรั พย์ สิน ให้ บริ การ หรื อให้ ก้ ู ยืมเงิน โดยไม่ มีค่ าตอบแทนค่ าบริ การหรื อดอกเบี้ ย หรื อมี
ค่ าตอบแทน ค่ าบริ การหรื อดอกเบี้ยตํ่ากว่ าราคาตลาดโดยไม่ มีเหตุอันสมควร เจ้ าพนั กงานประเมินมีอาํ นาจ
ประเมินค่าตอบแทน ค่าบริการหรือดอกเบี้ยนั้นตามราคาตลาดในวันที่ โอนให้ บริการ หรือให้ ก้ ูยืมเงิน”
(2) อํานาจประเมินราคาทุ นของสินค้ าที่ ส่ งเข้ ามาจากต่ างประเทศ ตามมาตรา 65 ทวิ (7) โดย
เทียบเคียงกับราคาทุนของสินค้ าประเภทและชนิดเดียวกับที่ ส่งเข้ าไปในประเทศอื่ นได้
(3) อํานาจประเมินภาษีเงินได้ นิติบุคคลกรณีบริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ของต่างประเทศไม่สามารถคํานวณกําไรสุทธิตามมาตรา 66 วรรคสอง และมาตรา 76 ทวิ ให้ นาํ บทบัญญัติว่า
ด้ วยการประเมินภาษีตามมาตรา 71 (1) มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
(4) อํานาจประเมินเงินเพิ่ มตามมาตรา 67 ตรี
(5) อํานาจประเมินกรณีพิเศษตามมาตรา 71
(6) อํานาจประเมินเงินเพิ่ มตามมาตรา 72
95. อํานาจเจ้าพนักงานประเมินที่บญ
ั ญัติเป็ นอย่างอื่นในหมวด 4 กรณีภาษีมูลค่าเพิ่มมีประเด็นใดบ้าง
ตอบ อํานาจเจ้ าพนักงานประเมินบัญญัติเป็ นอย่างอื่ นในหมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ มมีดังนี้
(1) อํานาจประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ ม เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ มกรณีต่างๆ ตามมาตรา 88 โดยมิพักที่ เจ้ า
พนักงานประเมินต้ องออกหมายเรียกตามมาตรา 88/4
(2) อํานาจประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ ม เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ มตามมาตรา 88/1 ในเมื่ อปรากฏว่าบุคคล
ใดออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่ มหนี้ ใบลดหนี้ โดยไม่มีสทิ ธิทจี่ ะออกตามกฎหมายตามมาตรา 86/13
(3) เพื่ อประโยชน์ในการดําเนินการตามมาตรา 88 และมาตรา 88/1 เจ้ าพนักงานประเมินมีอาํ นาจ
ดําเนินการบางกรณีตามมาตรา 88/2
(4) อํานาจในการเข้ าไปในสถานประกอบการในสถานที่ อื่ นที่ เกี่ ยวข้ องระหว่างพระอาทิตย์ข้ ึนและพระ
อาทิตย์ตก หรือระหว่างเวลาทําการของผู้ประกอบการ เพื่ อตรวจปฏิบัติการตามมาตรา 88/3
(5) อํานาจในการออกหมายเรียกตามมาตรา 88/4
(6) อํานาจแจ้ งการประเมิน ตามมาตรา 88/5
(7) กําหนดเวลาในการประเมินตามาตรา 88/6
(8) อํานาจประเมินเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ มตามมาตรา 89
(9) อํานาจประเมินเงินเพิ่ มภาษีมูลค่าเพิ่ มตามมาตรา 89/1
(10) อํานาจลดหรืองดเบี้ยปรับตามมาตรา 89/2 ประกอบกับคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 81/2542
96. อํานาจเจ้าพนักงานประเมินที่บญ
ั ญัติเป็ นอย่างอื่นในหมวด 5 กรณีภาษีธุรกิจเฉพาะมีประเด็นใดบ้าง
ตอบ อํานาจเจ้ าพนักงานประเมินที่ บัญญัติเป็ นอย่างอื่ นในหมวด 5 กรณีภาษีธุรกิจเฉพาะมีดังนี้
(1) อํานาจประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ มกรณีต่างๆ ตามมาตรา 91/15
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(2) เพื่ อประโยชน์ในการดําเนินการตามมาตรา 91/15 เจ้ าพนักงานประเมินมีอาํ นาจดําเนินการบาง
กรณีตามมาตรา 91/16
(3) อํานาจในการตรวจปฏิบัติการ ตามมาตรา 91/21 (5) ประกอบมาตรา 88/3
(4) อํานาจในการออกหมายเรียก ตามมาตรา 91/21 (5) ประกอบมาตรา 88/4
(5) อํานาจแจ้ งการประเมิน ตามมาตรา 91/21 (5) ประกอบมาตรา 88/5
(6) อํานาจประเมินเบี้ยปรับ ตามมาตรา 91/21 (6) ประกอบมาตรา 89
(7) อํานาจประเมินเงินเพิ่ ม ตามมาตรา 91/21 (6) ประกอบมาตรา 89/1
(8) อํานาจพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับตามมาตรา 91/21 (6) ประกอบมาตรา 89/2
97. การขอคืนภาษีอากรตามมาตรา 27 ตรี มีหลักเกณฑ์อย่างไร
ตอบ การขอคืนภาษีอากรตามมาตรา 27 ตรี มีหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) บทบัญญัติว่าด้ วยการขอคืนตามมาตรา 27 ตรี เป็ นบทบัญญัติกฎหมายทั่วไป ดังนั้นกรณีที่มี
บทบัญญัติเกี่ ยวกับการขอคืนภาษีอากรประเมินที่ บัญญัติไว้ เป็ นพิเศษอย่างอื่ นในหมวดว่าด้ วยภาษีอากรประเมิน
ต่างๆ ให้ นาํ บทบัญญัติว่าด้ วยการขอคืนเหล่ านั้นมาปรับใช้ แต่ถ้าบทบัญญัติตามกฎหมายพิเศษครอบคลุมไปไม่
ถึง จึงจะให้ นาํ บทบัญญัติว่าด้ วยการขอคืนตามมาตรา 27 ตรี มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
(2) การขอคืนภาษีอากรและภาษีทถี่ ูกหักไว้ ณ ที่ จ่าย และนําส่งแล้ วเป็ นจํานวนเงินเกินกว่าที่ ควรต้ อง
เสียภาษี หรือที่ ไม่มีหน้ าที่ ต้องเสีย กรณีต่อไปนี้ให้ ขอคืนตามมาตรา 27 ตรี
(ก) การขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับกรณีอนนอกจากภาษี
ื่
เงินได้ บุคคลธรรมดาหัก
ณ ที่ จ่ายตามมาตรา 50 และมาตรา 3 เตรส อาทิ กรณียื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีไว้ เกิน หรือกรณีเจ้ า
พนักงานประเมินเรียกเก็บไม่ถูกต้ องเกินกว่าจํานวนที่ ต้องเสีย
(ข) การขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับกรณีอนนอกจากภาษี
ื่
เงินได้ นิติบุคคลหัก ณ ที่ จ่าย
ตามมาตรา 3 เตรส ดังต่อไปนี้
- ภาษีเงินได้ นิติบุคคลหัก ณ ที่ จ่ายตามมาตรา 69 ทวิ
- ภาษีเงินได้ นิติบุคคลหัก ณ ที่ จ่ายตามมาตรา 69 ตรี
- ภาษีเงินได้ นิติบุคคล ณ ที่ จ่ายตามมาตรา 70
- ภาษีเงินได้ นิติบุคคลที่ ชําระเกินไป ไม่ว่ากรณีใดๆ อาทิ ยื่ นแบบแสดงรายการและชําระ
ภาษีไว้ เกิน หรือกรณีเจ้ าพนักงานประเมินเรียกเก็บไม่ถูกต้ องเกินกว่าจํานวนที่ ต้องเสีย
(ค) การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับกรณีอื่นนอกจากการขอคืนตามมาตรา 84 – มาตรา
84/4 อาทิ กรณียื่นรายการและชําระภาษีมูลค่าเพิ่ มเกินกว่าที่ ต้ องเสียหรือนําส่ง หรือกรณีเจ้ าพนักงานประเมิน
เรียกเก็บเกินกว่าที่ ต้องเสีย
(ง) การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ สําหรับกรณีอื่นนอกจากการขอคืนตามมาตรา 91/11 อาทิ
กรณีเจ้ าพนักงานประเมินเรียกเก็บเกินกว่าที่ ต้องเสีย
(3) กําหนดเวลาในการขอคืน
ให้ ผ้ ูมีสิทธิขอคืนยื่ นคําร้ องขอคืนภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ ายแห่งกําหนดเวลายื่ นรายการภาษี
ตามที่ กฎหมายกําหนด เว้ นแต่
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(ก) ในกรณีผ้ ูมีสิทธิขอคืนได้ ยื่นรายการ เมื่ อพ้ นเวลาที่ กฎหมายกําหนดหรือได้ ยื่นรายการภายใน
เวลาที่ รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลื่ อนออกไป ให้ ผ้ ูมีสิทธิขอคืนยื่ นคําร้ องขอคืนภายในสามปี นับแต่วันที่ ได้ ยื่น
รายการ
(ข) ในกรณีผ้ ูมีสทิ ธิขอคืนอุทธรณ์การประเมินตามหมวดนี้ หรือเป็ นคดีในศาล ให้ ผ้ ูมีสทิ ธิขอคืน
ยื่ นคําร้ องขอคืนภายในสามปี นับแต่วันที่ ได้ รับแจ้ งคําวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินเป็ นหนังสือหรือนับแต่วันที่ มีคาํ
พิพากษาถึงที่ สดุ แล้ วแต่กรณี
คําร้ องขอคืนตามมาตรา 27 ตรี นี้ ให้ ใช้ ตามแบบ ค.10 ที่ อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
98. ให้เปรียบเทียบการขอคืนภาษีอากรตามมาตรา 27 ตรี และมาตรา 63
ตอบ การขอคืนภาษีอากรตามาตรา 27 ตรี และมาตรา 63 อาจแสดงเปรียบเทียบเป็ นตารางได้ ดังนี้
รายการ
1. ประเภทกฎหมาย

มาตรา 63
กฎหมายพิ เศษใช้ บั งคั บก่ อน
กฎหมายทั่วไป
2. ประเภทภาษี อากรที่ ภาษี เงิ นได้ บุ คคลธรรมดาหั ก
ณ ที่ จ่ าย ทั้งกรณี มาตรา 50
ใช้บงั คับ
และมาตรา 3 เตรส
ภาษีเงินได้ นิติบุคคลหั ก ณ ที่
จ่าย เฉพาะกรณีมาตรา 3 เตรส
เท่านั้น

มาตรา 27 ตรี
กฎหมายทั่วไป ใช้ บังคับในกรณีทไี่ ม่มีบทบัญญัติกฎหมายพิเศษ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทุกกรณีทมี่ ิใช่ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่ จ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่ จ่ายตามมาตรา 69 ทวิ มาตรา 69
ตรี มาตรา 70 และกรณีอนื่ ใดที่ มิใช่ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่ จ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม นอกจากกรณีการขอคืนตามมาตรา 84 – มาตรา
84/4 อาทิ กรณียื่นรายการและชําระภาษีมูลค่าเพิ่ มเกินกว่าที่ ต้ อง
เสียหรือนําส่ง หรือเจ้ าพนักงานประเมินเรียกเก็บเกินกว่าที่ ต้องเสีย
ภาษีธุรกิจเฉพาะ นอกจากกรณีการขอคืนตามมาตรา 91/11 อาทิ
กรณีเจ้ าพนักงานประเมินเรียกเก็บเกินกว่าที่ ต้องเสีย
3. กํ าหนดเวลาการขอ ภายใน 3 ปี นับแต่ วันสุดท้ าย ภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ ายแห่งกําหนดเวลายื่ นรายการภาษีตามที่
แห่ งปี หรือรอบระยะเวลาบัญชี กฎหมายกําหนด เว้ นแต่
คืน
(ก) ในกรณีผ้ ู มีสิทธิขอคืนได้ ยื่นรายการ เมื่ อพ้ นเวลาที่ กฎหมาย
ที่ ถูกหักไว้ ณ ที่ จ่าย
กําหนดหรือได้ ยื่นรายการภายในเวลาที่ รั ฐมนตรี หรื ออธิบดีขยาย
หรือเลื่ อนออกไป ให้ ผ้ ูมสี ทิ ธิขอคืนยื่ นคําร้ องขอคืนภายในสามปี นับ
แต่วันที่ ได้ ยื่นรายการ
(ข) ในกรณีผ้ ู มีสิทธิขอคืนอุทธรณ์การประเมินตามหมวดนี้ หรื อ
เป็ นคดีในศาล ให้ ผ้ ูมีสิทธิขอคืนยื่ นคําร้ องขอคืนภายในสามปี นับ
แต่ วันที่ ได้ รับแจ้ งคําวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินเป็ นหนังสือหรือ
นับแต่วันที่ มีคาํ พิพากษาถึงที่ สดุ แล้ วแต่กรณี

99. หลักเกณฑ์การอุทธรณ์
ตอบ หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ อาจแสดงเป็ นตารางได้ ดังนี้
รายการ
รายละเอียด
1. แบบอุทธรณ์
การอุทธรณ์น้ัน ให้ อทุ ธรณ์ตามแบบที่ อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด คือ ภ.ส.6 (มาตรา 28)
2. หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก าร เว้ นแต่ในกรณีห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา 21 หรือมาตรา 25 ให้ อุทธรณ์การประเมินภาษีอากรที่
อุทธรณ์
เจ้ าพนักงานประเมินได้ ประเมินเรียกเก็บต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในกําหนดเวลา 30
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รายการ

3. การอุ ท ธรณ์ ไ ม่ เ ป็ นการ
ทุเลาการเสียภาษีอากร

4. อํานาจออกหมาย เรียกของ
คณะกรรม การพิ จ ารณา
อุทธรณ์

5. กรณี ห้ ามอุ ทธรณ์ คํ า
วินิจฉัยอุทธรณ์ต่อศาลภาษี
อากรกลาง
6. คําวินิจฉัยอุทธรณ์

รายละเอียด
(ก) ถ้ าเจ้ าพนักงานประเมินผู้ทาํ การประเมินมีสาํ นักงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่ งประกอบด้ วยอธิบดีกรมสรรพากร ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด
และผู้แทนกรมการปกครองส่วนท้ องถิ่ น
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตาม (ก) จะมีหลายคณะก็ได้
(ข) ถ้ าเจ้ าพนั กงานประเมินผู้ ทาํ การประเมินมีส าํ นั กงานอยู่ ในเขตจั งหวั ดอื่ น ให้ อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่ งประกอบด้ วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน สรรพากรเขตหรือ
ผู้แทน และอัยการจังหวัดหรือผู้แทน
การอุทธรณ์ไม่เป็ นการทุเลาการเสียภาษีอากร ถ้ าไม่เสียภาษีอากรภายในเวลาที่ กฎหมายกําหนดให้
ถื อเป็ นภาษี อากรค้ างตามมาตรา 12 เว้ นแต่ กรณี ที่ ผู้ อุ ทธรณ์ ได้ รั บอนุ มั ติ จากอธิ บดี กรม
สรรพากรให้ รอคําวินิจฉัยอุทธรณ์หรือคําพิพากษาได้ ก็ให้ มีหน้ าที่ ชําระภายใน 30 วันนับแต่วัน
ได้ รับแจ้ งคําวินิจฉัยอุทธรณ์หรือได้ รับทราบคําพิพากษาถึงที่ สดุ แล้ วแต่กรณี
ในกรณีที่มีคาํ วินิจฉัยอุทธรณ์ให้ เสียภาษีอากรเพิ่ มขึ้น ผู้อุทธรณ์จะต้ องชําระภายในกําหนดเวลา
เช่นเดียวกับวรรคก่อน (มาตรา 31)
เจ้ าพนักงานประเมิน ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล้ วแต่
กรณี มีอาํ นาจออกหมายเรียกผู้อุทธรณ์มาไต่สวน ออกหมายเรียกพยานกับสั่งให้ ผู้อุทธรณ์หรือ
พยานนั้นนําสมุดบัญชี หรื อพยานหลักฐานอย่ างอื่ นอันควรแก่เรื่ องมาแสดงได้ แต่ ต้องให้ เวลา
ล่ วงหน้ าไม่ น้ อยกว่ าสิบห้ าวั นนั บแต่ วั นส่ งหมาย ทั้งนี้ เพื่ อประโยชน์ ในการวิ นิ จฉั ยอุทธรณ์
(มาตรา 32)
ผู้อุทธรณ์คนใดไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งตามมาตรา 32 หรือไม่ยอมตอบคําถามเมื่ อ
ซักถามโดยไม่ มีเหตุผลอันสมควร ผู้น้ันหมดสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คาํ วินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไป(มาตรา
33)
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้มีหน้ าที่ พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 30 ให้ ทาํ เป็ นหนังสือ และให้ ส่งไปยัง
ผู้อทุ ธรณ์ (มาตรา 34)

100. บทกําหนดโทษทางอาญาตามส่วน 3 หมวด 2 ในลักษณะ 2 บัญญัติไว้อย่างไร
ตอบ บทกําหนดโทษทางอาญาตามส่วน 3 หมวด 2 ในลักษณะ 2 อาจแสดงเป็ นตารางได้ ดังนี้
บทบัญญัติ
มาตรา 35

มาตรา 35 ทวิ

มาตรา 36

ผูต้ อ้ งโทษ
กรณีความผิด
ผู้ใด
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 17
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 51
ผู้ใด
ฝ่ าฝื นมาตรา 12 ทวิ

บทระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองพันบาท”

หมายเหตุ
เว้ นแต่จะแสดงได้
ว่ามีเหตุสดุ วิสยั

จํ า คุ ก ไม่ เ กิ น สองปี และ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท
ในกรณีผ้ ูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ งเป็ นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้น
ต้ องรับโทษตามที่ บัญญัติไว้ ในวรรคหนึ่ งด้ วย เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ ว่าตนมิได้ มีส่วนในการกระทําความผิดของนิติ
บุคคลนั้น
ผู้ใด
โดยรู้ อยู่ แล้ วหรื อจงใจไม่ ปฏิ บั ติ ตาม จํ า คุ ก ไม่ เ กิ น หนึ่ งเดื อ น
หมายเรี ย กหรื อ คํา สั่ ง ของอธิ บ ดี ห รื อ ผู้ ซึ่ ง หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น สองพั น
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บทบัญญัติ

ผูต้ อ้ งโทษ

มาตรา 37

ผู้ใด

มาตรา 37 ทวิ

ผู้ใด

กรณีความผิด

บทระวางโทษ

(1) โดยรู้อยู่ แล้ วหรือโดยจงใจแจ้ งข้ อความ
เท็จ หรือให้ ถ้อยคําเท็จ หรือ ตอบคําถามด้ วย
ถ้ อยคําอันเป็ นเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จ
มาแสดง เพื่ อหลีกเลี่ ยงการเสียภาษีอากร
(2) โดยความเท็จ โดยฉ้ อโกงหรืออุบาย หรือ
โดยวิ ธีการอื่ นใดทํานองเดียวกัน หลี กเลี่ ยง
หรือพยายามหลีกเลี่ ยงการเสียภาษีอากร
เจตนาละเลย ไม่ ยื่ นรายการที่ ต้ องยื่ น เพื่ อ
หลีกเลี่ ยงหรือพยายามหลีกเลี่ ยงการเสียภาษี
อากร

จําคุ ก ตั้ งแต่ สามเดื อนถึง
เจ็ดปี และปรั บตั้งแต่ สอง
พันบาทถึงสองแสนบาท

หมายเหตุ

ปรั บ ไม่ เกิ น ห้ าพั น บาท
หรือจําคุกไม่ เกินหกเดือน
หรือทั้งปรับทั้งจํา

หมายเหตุ
บทบัญญัติมาตรา 12 ทวิ และมาตรา 12 ตรี มิใช่วิธกี ารเกี่ ยวแก่ภาษีอากรประเมิน การบัญญัติบทกําหนด
โทษของการฝ่ าฝื นบทบัญญัติท้งั สองดังกล่าว จึงเป็ นกรณีทไี่ ม่ถูกต้ องตามหลักการบัญญัติกฎหมาย จึงอาจทําให้ มี
ข้ อจํากัดว่า บทกําหนดโทษดังกล่าวใช้ ได้ แต่เฉพาะกรณีทเี่ กี่ ยวข้ องกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้ างที่ เป็ นภาษีอากร
ประเมินเท่านั้น

