บทกาหนดโทษ
กรณีการปฏิบตั ิฝ่าฝืน

ปฏิบตั ิฝ่าฝืน

โทษ

-

ปรับไม่เกิน 500.- บาท

-

ปรับไม่เกิน 200.- บาท

-

ปรับไม่เกิน 500.- บาท
หรือจาคุกไม่เกิน 3 เดือน
หรือทัง้ ปรับทัง้ จา

ฐานความผิด มาตรา 124

1. ผูใ้ ดมีหน้าที่เสียอากร หรือขีดฆ่าแสตมป์ เพิกเฉยหรือปฏิเสธ
ไม่เสียอากร หรือไม่ขีดฆ่าแสตมป์
ฐานความผิด มาตรา 125

2. ผูใ้ ดออกใบรับไม่ถึง 10.- บาท สาหรับมูลค่าตัง้ แต่ 10.- บาท ขึ้นไป
หรือแบ่งแยกมูลค่าที่ได้รบั ชาระนัน้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียอากรก็ดี
จงใจกระทา หรือทาตราสารให้ผิดความจริง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบตั ิ
ตามบทบัญญัติแห่งหมวดนี้
ฐานความผิด มาตรา 126

3. ผูใ้ ดจงใจลงวันเดือนปีที่ขีดฆ่าแสตมป์ เป็นเท็จ

กองบริหารภาษีธรุ กิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

บทกาหนดโทษ
กรณีการปฏิบตั ิฝ่าฝืน

ปฏิบตั ิฝ่าฝืน

โทษ

ฐานความผิด มาตรา 127
4. ผูใ้ ดไม่ทา หรือไม่เก็บบันทึกตามมาตรา 105 ตรี หรือไม่ออกใบรับให้ในทันทีที่ถกู เรีกกร้อง
ตามมาตรา 106 หรือออกใบรับ ซึ่งไม่ปิดแสตมป์ ตามจานวนอากรที่ตอ้ งเสีก
(มาตรา 105 ตรี ในกรณีที่ผปู้ ระกอบการจดทะเบีกนภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรือผูป้ ระกอบกิจการ
ที่จดทะเบีกนภาษีธรุ กิจเฉพาะรับเงิน หรือรับชาระราคามีจานวนครัง้ หนึง่ ๆ ไม่ถึงจานวน
ที่อธิบดีกาหนดตามมาตรา 105 (1) ให้ผปู้ ระกอบการจดทะเบีกนภาษีมลู ค่าเพิ่ม
หรือผูป้ ระกอบกิจการที่จดทะเบีกนภาษีธรุ กิจเฉพาะรวมเงินที่รบั มาเฉพาะในกรณีดงั กล่าวทุกครัง้
และเมื่อสิ้นวันหนึง่ ๆ ได้จานวนเท่าใด ให้ทาบันทึกจานวนเงินนัน้ รวมขึน้ เป็ นวันๆ ตามแบบที่อธิบดี
กาหนด และเก็บไว้เป็ นเวลาไม่นอ้ กกว่า 5 ปี นับแต่วนั ทาบันทึก)
(มาตรา 105 (1) การรับเงิน หรือรับชาระราคาจากการขากสินค้า หรือการให้บริการ
ของผูป้ ระกอบการจดทะเบีกนภาษีมลู ค่าเพิ่มตามหมวด 4 และการรับเงิน หรือรับชาระราคา
จากการกระทากิจการของผูป้ ระกอบกิจการที่จดทะเบีกนภาษีธรุ กิจเฉพาะที่ตอ้ งเสีกภาษี
ธุรกิจเฉพาะตามหมวด 5 ซึ่งรวมเงิน หรือราคาที่ได้รบั ชาระแต่ละครัง้ เกินจานวนเงิน
ตามที่อธิบดีกาหนด แต่อธิบดีจะกาหนดเกินหนึง่ พันบาทไม่ได้)
(มาตรา 106 ใบรับที่ตอ้ งปิ ดแสตมป์ บริบรู ณ์ แม้ไม่อกู่ในบังคับให้จาต้องออกใบรับ
ตามความในมาตรา 105 เมื่อผูม้ ีสว่ นได้เสีกเรีกกร้อง ผูม้ ีหน้าที่ออกใบรับต้องออกให้ในทันที
ที่ถกู เรีกกร้อง)

มาตรา 105 ตรี
มาตรา 106

ปรับไม่เกิน
500.- บาท

กองบริหารภาษีธรุ กิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

บทกาหนดโทษ
กรณีการปฏิบตั ิฝ่าฝืน
ฐานความผิ
ด มาตรา 127 ทวิ
.
5. ผูใ้ ดโดกตนเอง หรือโดกสมคบกับผูอ้ ื่นทาให้ไม่มีการออกใบรับ หรือไม่ออกใบรับให้ในทันที
ที่รบั เงิน หรือรับชาระราคาตามมาตรา 105 หรือออกใบรับเป็ นจานวนเงินน้อกกว่าที่รับเงิน
หรือรับชาระราคาจริง
(มาตรา 105 ในกรณีตอ่ ไปนี้ ผูข้ าก ผูใ้ ห้เช่าซื้อ ผูร้ บั เงิน หรือผูร้ บั ชาระราคาต้องออกใบรับ
ให้แก่ผซู้ ื้อ ผูเ้ ช่าซื้อ ผูจ้ ่ากเงิน หรือผูช้ าระราคา ในทันทีทกุ คราวที่รบั เงิน หรือรับชาระราคา
ไม่ว่าจะมีการเรีกกร้องให้ออกใบรับหรือไม่ก็ตาม)
(1) การรับเงิน หรือรับชาระราคาจากการขากสินค้า หรือการให้บริการของผูป้ ระกอบการ
จดทะเบีกนภาษีมลู ค่าเพิ่มตามหมวด 4 และการรับเงิน หรือรับชาระราคาจากการกระทากิจการ
ของผูป้ ระกอบกิจการที่จดทะเบีกนภาษีธรุ กิจเฉพาะที่ตอ้ งเสีกภาษีธรุ กิจเฉพาะตามหมวด 5
ซึ่งรวมเงิน หรือราคาที่ได้รบั ชาระแต่ละครัง้ เกินจานวนเงินตามที่อธิบดีกาหนด
แต่อธิบดีจะกาหนดเกินหนึง่ พันบาทไม่ได้
(2) การรับเงิน หรือรับชาระราคาในกรณีอื่นซึ่งรวมเงิน หรือราคาที่ได้รบั ชาระแต่ละครัง้
เกินจานวนเงินตามที่อธิบดีกาหนด แต่อธิบดีจะกาหนดเกินหนึง่ หมื่นบาทไม่ได้

ปฏิบตั ิฝ่าฝืน

โทษ

มาตรา 105

ปรับไม่เกิน 500.- บาท
หรือจาคุกไม่เกิน 1 เดือน
หรือทัง้ ปรับทัง้ จา

กองบริหารภาษีธรุ กิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

บทกาหนดโทษ
กรณีการปฏิบตั ิฝ่าฝืน

ปฏิบตั ิฝ่าฝืน

โทษ

มาตรา 105 ทวิ
มาตรา 105 จัตวา
มาตรา 123
มาตรา 123 ทวิ

ปรับไม่เกิน
500.- บาท

ฐานความผิด มาตรา 128

6. ผูใ้ ดโดยรูอ้ ยูแ่ ล้วไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือนายตรวจในการปฏิบตั ิตามหน้าที่
หรือโดยรอ้ ู ยูแ่ ล้ว หรือจงใจไม่ปฏิบตั ิตามคาเรียก หรือไม่ยอมให้ยึดตราสาร หรือเอกสาร
หรือไม่ปฏิบตั ิตามหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือนายตรวจตามความในมาตรา 123
หรือไม่ยอมตอบคาถามเมื่อซักถาม หรือฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา 105 ทวิ มาตรา 105 จัตวา
หรือมาตรา 123 ทวิ
(มาตรา 105 ทวิ ในการออกใบรับ ให้ผมู้ ีหน้าที่ออกใบรับตามมาตรา 105 (1) หรือผูม้ ีหน้าที่ออกใบรับ
ตามมาตรา 105 (2) เฉพาะผูซ้ ึ่งกระทาเป็ นปกติธรุ ะทาต้นขัว้ หรือสาเนาใบรับและเก็บต้นขัว้ หรือสาเนาใบรับดังกล่าว
ไว้เป็ นเวลาไม่นอ้ กกว่า 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบรับ)
(มาตรา 105 จัตวา ในการขากสินค้าให้ผปู้ ระกอบการตามหมวด 4 ที่เป็ นผูผ้ ลิต ผูน้ าเข้า ผูส้ ง่ ออก หรือผูข้ ากส่ง
เมื่อมีการขากสินค้าให้ออกใบส่งของให้แก่ผซู้ ื้อ และให้ทาสาเนาเก็บไว้เป็ นเวลาไม่นอ้ กกว่า 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบส่งของ)
(มาตรา 123 เมื่อมีเหตุสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือนากตรวจมีอานาจเข้าไปในสถานการค้า หรือสถานที่ที่เกี่กวข้อง
ระหว่างพระอาทิตก์ขนึ้ และพระอาทิตก์ตก หรือในเวลาที่เปิ ดทาการของสถานการค้าหรือสถานที่นนั้ เพื่อทาการตรวจสอบ
ตราสารว่าได้ปิดแสตมป์ บริบรู ณ์ตามความในมาตรา 104 หรือไม่ หรือทาการตรวจสอบเพื่อทราบว่าได้ออกใบรับ
ตามความในมาตรา 105 มาตรา 106 หรือทา หรือเก็บต้นขัว้ สาเนาใบรับตามความในมาตรา 105 ทวิ หรือทา
หรือเก็บบันทึกตามความในมาตรา 105 ตรี หรือไม่ กับมีอานาจเรีกกและกึดตราสาร หรือเอกสารและออกหมากเรีกกตัว
ผูม้ ีหน้าที่เสีกอากร ผูท้ รงตราสาร หรือผูถ้ ือเอาประโกชน์แห่งตราสารและพกานหลักฐานอื่นอันควรแก่เรื่องมาไต่สวนได้)
(มาตรา 123 ทวิ เพื่อให้การเสีกอากรในหมวดนีเ้ ป็ นไปโดกรัดกุม ให้อธิบดีโดกอนุมตั ริ ฐั มนตรีมีอานาจกาหนดวิธีการ
ให้ผมู้ ีหน้าที่เสีกอากรปฏิบตั ิ การกาหนดวิธีการเช่นว่านีเ้ มื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้)
ฐานความผิด มาตรา 129

7. ผูใ้ ดโดยเจตนาท ุจริตมีแสตมป์ ซึ่งรอ้ ู ยูว่ ่าเป็นแสตมป์ ปลอมก็ดี หรือค้าแสตมป์ ที่ ใช้แล้ว
หรือที่มีกฎกระทรวงประกาศให้เลิกใช้เสียแล้วก็ดี

-

ปรับไม่เกิน 5,000.- บาท
หรือจาคุกไม่เกิน 3 ปี
หรือทัง้ ปรับทัง้ จา
กองบริหารภาษีธรุ กิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

