
ค ำสั่งกรมสรรพำกร 
ที่ ท.ป. 117/2545 

เรื่อง      มอบอ ำนำจให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรภำษีธุรกิจขนำดใหญ่ สั่งและปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดี
กรมสรรพำกร 

  
-------------------------------- 

 

 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามประมวลรัษฎากรบางกรณีส าหรับส านักบริหาร ภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 38(7) แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 2 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี ้
 
                ข้อ   1   ให้ยกเลิก 
                        (1)  ค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 62/2539 เรื่อง มอบหมายให้เจ้าพนักงานสรรพากรสั่งขีดชื่อ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา 85/19 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 26 
กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 110/2545 เรื่อง มอบหมายให้เจ้า
พนักงานสรรพากรสั่งขีดชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียน ออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา 85/19 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2545 
                        (2)  ค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 94/2543 เรื่อง มอบอ านาจการสั่งอนุมัติ ให้ถือเป็นรายจ่าย 
กรณีมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องในการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และการสั่งอนุมัติให้เป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมย้อนหลัง การขยายเวลาการช าระอากรเป็นตัวเงิน และการสั่งอนุมัติการ
ยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้ กรณีมิได้ใช้แบบแสดงรายการตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 
ส าหรับศูนย์บริหารภาษีธุรกิจ ขนาดใหญ่ ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2543 
                        (3)  ค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 107/2545 เรื่อง มอบอ านาจสั่งอนุมัติให้ ผู้ประกอบการจด
ทะเบียนจัดท ารายการในใบก ากับภาษีเป็นภาษาต่างประเทศ หรือเป็นหน่วย เงินตราต่างประเทศ ตามมาตรา 
86/4 และมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร ส าหรับศูนย์บริหาร ภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 
2545 
                        (4)  ค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ท. 486/2542 เรื่อง มอบอ านาจหน้าที่สั่งและปฏิบัติราชการแทน
อธิบดี ส าหรับศูนย์บริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 
  
                ข้อ   2   มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่สั่งและปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพากร ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด ดังต่อไปนี้ 
                        (1)  การอนุมัติให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลถือเงินที่จ่ายสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
เป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิและขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลา บัญชีที่แก้ไขให้ถูกต้องหรือในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องได้ส าหรับกรณีบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ในการส่ง



เงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนส ารอง เลี้ยงชีพ ตามข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 183 (พ.ศ. 2533) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
                        (2)  การอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมย้อนหลังตามมาตรา 85 วรรคสี่ 
แห่งประมวลรัษฎากร 
                        (3)  การอนุมัติขยายเวลาการช าระอากรเป็นตัวเงินตามมาตรา 3 อัฏฐ แห่งประมวลรัษฎากร 
ในกรณีผู้มีหน้าที่เสียอากรได้เสียอากรโดยวิธีปิดแสตมป์บนตราสาร ส าหรับตราสารที่ก าหนดให้ต้องช าระอากรเป็น
ตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากรที่ออกโดยอาศัยอ านาจ ตามมาตรา 123 ทวิ 
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งต่อมาได้น าตราสารดังกล่าวไปช าระอากรเป็นตัวเงินไว้อีก และได้ขอขยายเวลาการช าระ
อากรเป็นตัวเงิน 
                        (4)  การอนุมัติให้ถือว่าผู้มีหน้าที่หักภาษีได้ยื่นแบบแสดงรายการน าส่งภาษีถูกต้องตามแบบที่
อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดโดยอนุโลม ในกรณีผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ได้น าส่งภาษีโดยมิได้ใช้แบบ
แสดงรายการตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดส าหรับการหักภาษี ตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 50 มาตรา 69 
ทวิ และมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร 
                        (5)  การอนุมัติให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดท ารายการในใบก ากับภาษีเป็น
ภาษาต่างประเทศ หรือเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ ตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร 
                        (6)  การสั่งขีดชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ตามมาตรา 85/19 แห่งประมวลรัษฎากร 
                        (7)  การอนุมัติขยายก าหนดเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากร ตามมาตรา 
3 อัฏฐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร 
                        (8)  การอนุมัติให้ทุเลาการเสียภาษีอากรระหว่างรอค าวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือค าพิพากษาของ
ศาล ตามมาตรา 31 แห่งประมวลรัษฎากร 
                        (9)  การรับจ านอง การรับจ าน า การไถ่ถอนการจ านอง และการคืน ทรัพย์สินที่จ าน ากรณีการ
ใช้ทรัพย์สินเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันหนี้ภาษีอากร และให้มีอ านาจ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปท าการดังกล่าวแทน
ได้ด้วย 
                        (10)  การสั่งคืนสัญญาค้ าประกันที่ใช้ค้ าประกันหนี้ภาษีอากรค้างระหว่างขอทุเลาการเสียภาษี
อากรหรือการผ่อนช าระภาษีอากรค้าง เมื่อปรากฏว่าผู้ค้างภาษีอากรได้ช าระภาษีอากรค้างครบถ้วนแล้ว หรือได้มี
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือค าพิพากษาถึงที่สุดแล้วให้ปลดหนี้ภาษีอากรค้าง รวมถึงการแจ้งหมดภาระผูกพันตามสัญญา
ค้ าประกันไปยังผู้ค้ าประกันด้วย 
                       “(11) การอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะย้อนหลังตามมาตรา 91/12 
วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร 
                        (12) การสั่งขีดชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะออกจากทะเบียนภาษีธุ รกิจ
เฉพาะ ตามมาตรา 91/21(3) แห่งประมวลรัษฎากร” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 132/2546 ใช้บังคับ 10 กันยายน 2546 เป็นต้นไป) 
                       “(13) การอนุมัติให้เป็นส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ ตามมาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 



                        (14) การอนุมัติให้เป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 587) พ.ศ. 2558” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 247/2558 ใช้บังคับ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป) 
                        “(15) การอนุมัติให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ตามมาตรา 10 
แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 674) 
พ.ศ. 2561 
                        (16) การอนุมัติให้ส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค ตามมาตรา 10 (4) และมาตรา 11/6 (6) แห่ง
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 
2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ 
ตามมาตรา 10 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561 
                        (17) การอนุมัติให้ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงเป็น
ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ตามมาตรา 10 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 313/2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป) 
  
                ข้อ   3   ค าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป 
 
  

สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545 
  

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล 
(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
 


