ฐานความผิด มาตรา 90

บทกาหนดโทษ

กรณีการปฏิบตั ิฝ่าฝืน
1. ผูไ้ ม่จดั ส่งสำเนำสัญญำหรือเอกสำรตำมมำตรำ 77/4 (2)
(มำตรำ 77/4 (2) บุคคลอื่นตำมที่อธิบดีกำหนด โดยอนุมตั ิรฐั มนตรี
ให้จดั ส่งสำเนำสัญญำหรือเอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่ำของสัญญำ
จะต้องไม่นอ้ ยกว่ำ 500,000.- บำท)

ปฏิบตั ิฝ่าฝืน
มำตรำ 77/4 (2)

2. ผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษี

มำตรำ 83 หรือมำตรำ 83/1

3. ผูม้ ีหน้ำที่เสียภำษีไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษี
4. ผูม้ ีหน้ำที่ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษี
ไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษี
5. ผูม้ ีหน้ำที่นำส่งเงินภำษีมลู ค่ำเพิ่มไม่นำส่งภำษีมลู ค่ำเพิ่ม

มำตรำ 83/2
มำตรำ 83/3

6. ผูน้ ำเข้ำไม่ยื่นใบขนสินค้ำ
7. ผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนไม่แจ้งกำรเปลี่ยนแปลง
รำยกำรทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
8. ผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนไม่คืนใบทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิ่ม

โทษ

มำตรำ 83/5 มำตรำ 83/6
หรือมำตรำ 83/7
มำตรำ 83/8
หรือมำตรำ 83/9
มำตรำ 85/6

ปรับไม่เกิน 2,000.- บำท

มำตรำ 85/7 วรรคสำม
มำตรำ 85/8 วรรคสอง
มำตรำ 85/15 วรรคสอง
หรือมำตรำ 85/17 วรรคสอง
กองบริหำรภำษีธรุ กิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก

บทกาหนดโทษ
ฐานความผิด มาตรา 90
กรณีการปฏิบตั ิฝ่าฝืน
9. ผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนไม่แจ้งกำรย้ำยสถำนประกอบกำร
10. ผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนไม่แจ้งกำรหยุดประกอบกิจกำรชัว่ ครำว
11. ผูค้ รอบครองทรัพย์มรดก ผูจ้ ดั กำรมรดกหรือทำยำท
ของผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนไม่คืนใบทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
12. ผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนออกใบกำกับภำษี ใบกำกับภำษีอย่ำงย่อ
ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ โดยมีรำยกำรในส่วนที่เป็ นสำระสำคัญไม่ครบถ้วน

13. ผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนไม่ออกใบแทนใบกำกับภำษี
ใบแทนใบเพิ่มหนี้ หรือใบแทนใบลดหนี้
14. ผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนมีสินค้ำเกินจำกรำยงำนสินค้ำและวัตถุดบิ
15. ผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนจัดทำรำยงำน
โดยไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงือ่ นไขที่กำหนด
16. ผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนจงใจไม่เก็บและรักษำใบกำกับภำษี
หรือสำเนำใบกำกับภำษี หรือเก็บรักษำเอกสำรดังกล่ำว
โดยไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงือ่ นไขที่กำหนด

ปฏิบตั ิฝ่าฝืน

โทษ

มำตรำ 85/8 วรรคหนึง่

มำตรำ 85/12
มำตรำ 85/16
วรรคสำมหรือวรรคห้ำ
มำตรำ 86/4 มำตรำ 86/5
มำตรำ 86/6 มำตรำ 86/7
มำตรำ 86/9 มำตรำ 86/10
หรือมำตรำ 86/11
มำตรำ 86/12

ปรับไม่เกิน 2,000.- บำท

มำตรำ 87
มำตรำ 87 หรือตำมที่อธิบดี
กำหนดตำมมำตรำ 87/1
มำตรำ 87/3

กองบริหำรภำษีธรุ กิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก

บทกาหนดโทษ
ฐานความผิด มาตรา 90/1
กรณีการปฏิบตั ิฝ่าฝืน
1. ตัวแทนละเลยไม่ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจดทะเบียน
ของผูป้ ระกอบกำรที่อยู่นอกรำชอำณำจักร
2. ผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนไม่แสดงใบทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
3. ผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนไม่แจ้งกำรเปิ ด
สถำนประกอบกำรเพิ่มเติม หรือปิ ดสถำนประกอบกำร
4. ผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนไม่แจ้งกำรโอนกิจกำรบำงส่วน
หรือกำรรับโอนกิจกำร
5. ผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนไม่แจ้งกำรเลิก
หรือกำรโอนกิจกำรทัง้ หมด
6. ตัวแทนผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนที่อยู่นอกรำชอำณำจักร
จัดทำรำยงำนโดยไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงือ่ นไขที่กำหนด

ปฏิบตั ิฝ่าฝืน

โทษ

มำตรำ 85/2
มำตรำ 85/4
มำตรำ 85/7
วรรคหนึง่ หรือวรรคสอง
มำตรำ 85/13

ปรับไม่เกิน 5,000.- บำท

มำตรำ 85/13
หรือมำตรำ 85/15 วรรคหนึง่
มำตรำ 87/2

กองบริหำรภำษีธรุ กิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก

ฐานความผิด มาตรา 90/2

บทกาหนดโทษ

กรณีการปฏิบตั ิฝ่าฝืน
1. ผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนไม่ปฏิบตั ติ ำมมำตรำ 82/18 (2)
(มำตรำ 82/18 (2) สำหรับผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนซึ่งต่อมำมีมลู ค่ำ
ของฐำนภำษีเกินกว่ำมูลค่ำของฐำนภำษีตำมที่กำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ
ที่ออกตำมควำมในมำตรำ 82/16 ให้แจ้งต่ออธิบดีภำยใน 15 วัน
นับแต่วนั ที่มีมลู ค่ำของฐำนภำษีเกินกว่ำมูลค่ำของฐำนภำษีตำมที่กำหนด
ในพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำว)
2. ผูป้ ระกอบกำรใดซึ่งมีหน้ำที่จดทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
ประกอบกิจกำรโดยไม่จดทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
3. ผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนไม่จดั ทำใบกำกับภำษี
หรือสำเนำใบกำกับภำษี หรือจัดทำแล้วไม่สง่ มอบให้ผซู้ ื้อหรือผูร้ บั บริกำร
4. ผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนไม่จดั ทำใบกำกับภำษี
หรือสำเนำใบกำกับภำษี และไม่สง่ มอบให้ผซู้ ื้อ
หรือผูร้ บั บริกำร ตำมที่ผซู้ ื้อหรือผูร้ บั บริกำรเรียกร้อง
5. ผูป้ ระกอบกำรที่จดทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิ่มชัว่ ครำวออกใบกำกับภำษี
ที่ไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงือ่ นไขที่อธิบดีกำหนด
6. ตัวแทนออกใบกำกับภำษีในนำมของผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียน
ไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงือ่ นไขที่อธิบดีกำหนด
7. ผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนไม่ปฏิบตั ติ ำมระเบียบ
เกี่ยวกับกำรใช้เครื่องบันทึกกำรเก็บเงิน
8. ผูไ้ ม่ปฏิบตั ติ ำมหมำยเรียกหรือคำสัง่ ของเจ้ำพนักงำนประเมิน

ปฏิบตั ิฝ่าฝืน

โทษ

มำตรำ 82/18 (2)

มำตรำ 85/1 มำตรำ 85/13
วรรคสอง หรือมำตรำ 85/14
มำตรำ 86 วรรคหนึง่
มำตรำ 86/8 วรรคสอง

จำคุกไม่เกิน 1 เดือน
หรือปรับไม่เกิน 5,000.- บำท
หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ

มำตรำ 86 วรรคสอง
มำตรำ 86 วรรคสี่
มำตรำ 86/6 วรรคหก
มำตรำ 88/4
กองบริหำรภำษีธรุ กิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก

บทกาหนดโทษ
ฐานความผิด มาตรา 90/3
กรณีการปฏิบตั ิฝ่าฝืน
1. ตัวแทนผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนที่อยู่นอกรำชอำณำจักร
ออกใบกำกับภำษีโดยไม่มีสิทธิ
2. ผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนใช้เครื่องบันทึกกำรเก็บเงินโดยไม่ได้รบั อนุมตั ิ
3. ผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนไม่จดั ทำรำยงำน

4. ตัวแทนผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนที่อยู่นอกรำชอำณำจักรไม่จดั ทำรำยงำน
5. ผูข้ ดั ขวำงหรือไม่อำนวยควำมสะดวกแก่กำรปฏิบตั งิ ำน
ของเจ้ำพนักงำนประเมิน หรือขัดคำสัง่ ของเจ้ำพนักงำนประเมิน

ปฏิบตั ิฝ่าฝืน

โทษ

มำตรำ 86/2 วรรคสอง

มำตรำ 86/6 วรรคหก
หรือมำตรำ 86/7
มำตรำ 87 หรือตำมที่อธิบดี
กำหนดตำมมำตรำ 87/1
มำตรำ 87/2
มำตรำ 88/3 วรรคหนึง่

จำคุกไม่เกิน 6 เดือน
หรือปรับไม่เกิน 10,000.- บำท
หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ

กองบริหำรภำษีธรุ กิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก

บทกาหนดโทษ
ฐานความผิด มาตรา 90/4
กรณีการปฏิบตั ิฝ่าฝืน
1. ผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนโดยเจตนำหลีกเลี่ยง หรือพยำยำม
หลีกเลี่ยงภำษีมลู ค่ำเพิ่ม ออกใบกำกับภำษี ใบเพิ่มหนี้
หรือใบลดหนี้ โดยไม่มีสิทธิที่จะออกเอกสำรดังกล่ำว
2. ตัวแทนผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนที่อยู่นอกรำชอำณำจักร โดยเจตนำหลีกเลี่ยง
หรือพยำยำมหลีกเลี่ยงภำษีมลู ค่ำเพิ่มออกใบกำกับภำษีโดยไม่มีสิทธิ
3. ผูอ้ อกใบกำกับภำษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้
โดยไม่มีสิทธิจะออกเอกสำรดังกล่ำว
4. ผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนโดยเจตนำหลีกเลี่ยง หรือพยำยำม
หลีกเลี่ยงภำษีมลู ค่ำเพิ่มไม่ลงรำยกำร หรือลงรำยกำรเป็ นเท็จในรำยงำน
5. ผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนโดยเจตนำหลีกเลี่ยง หรือพยำยำม
หลีกเลี่ยงภำษีมลู ค่ำเพิ่มไม่ออกใบกำกับภำษี ใบเพิ่มหนี้
หรือใบลดหนี้ หรือใบแทนเอกสำรดังกล่ำว
6. ผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนโดยเจตนำหลีกเลี่ยงหรือพยำยำมหลีกเลี่ยงภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
หรือขอคืนภำษีมลู ค่ำเพิ่มกระทำกำรใด ๆ โดยควำมเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบำย
หรือโดยวิธีกำรอื่นใด ทำนองเดียวกัน
7. ผูป้ ระกอบกำรโดยเจตนำนำใบกำกับภำษีปลอม หรือใบกำกับภำษี
ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยไปใช้ในกำรเครดิตภำษี

ปฏิบตั ิฝ่าฝืน

โทษ

มำตรำ 86 วรรคสอง
หรือมำตรำ 86/1
มำตรำ 86/2 วรรคหนึง่
มำตรำ 86/13
มำตรำ 87 หรือตำมที่อธิบดี
กำหนดตำมมำตรำ 87/1
-

จำคุกตัง้ แต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี
และปรับตัง้ แต่ 2,000.- บำท
ถึง 200,000.- บำท

-

-

กองบริหำรภำษีธรุ กิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก

