
ค ำสั่งกรมสรรพำกร 
ที่ ท.ป. 130/2546 

เรื่อง มอบอ ำนำจให้สรรพำกรภำคสั่งและปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดีกรมสรรพำกร 
  

-------------------------------- 
  
                เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามประมวลรัษฎากรบางกรณีส าหรับส านักงานสรรพากรภาคเป็นไป
โดยสะดวกและรวดเร็ว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 38 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
และมาตรา 2 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 
  
               ข้อ 1 ให้ยกเลิกค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 118/2545 เรื่อง มอบอ านาจให้สรรพากรภาคสั่งและ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545 
  
               ข้อ 2 มอบอ านาจให้สรรพากรภาคสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรในเขตท้องที่
ส านักงานสรรพากรภาคนั้น ดังต่อไปนี้ 
                         (1)  การใช้อ านาจตามมาตรา 12 และมาตรา 12 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร 
                        (2)  การอนุมัติให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ถือเงินที่จ่ายสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิและขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่แก้ไขให้ถูกต้องหรือในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องได้ ส าหรับกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องในการส่งเงิน
สะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 183 (พ.ศ. 2533) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
                        "(3)  การอนุมัติให้ถือว่าผู้มีหน้าที่หักภาษีได้ยื่นแบบแสดงรายการน าส่งภาษีถูกต้องตามแบบที่
อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดโดยอนุโลม ในกรณีผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ได้น าส่งภาษีโดยมิได้ใช้แบบ
แสดงรายการตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดส าหรับการหักภาษี ตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 50 มาตรา 69 
ทวิ และมาตรา 70 และมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.216/2557 ใช้บังคับ 14 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป) 
                        (4)  การอนุมัติขยายก าหนดเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากร ตาม
มาตรา 3 อัฏฐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร 
                        (5)  การอนุมัติให้ทุเลาการเสียภาษีอากรระหว่างรอค าวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือค าพิพากษาของ
ศาล ตามมาตรา 31 แห่งประมวลรัษฎากร 
                        (6)  การรับจ านอง การรับจ าน า การไถ่ถอนการจ านอง และการคืน ทรัพย์สินที่จ าน ากรณี
การใช้ทรัพย์สินเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันหนี้ภาษีอากร และให้มีอ านาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปท าการดังกล่าว
แทนได้ด้วย 



                        (7)  การสั่งคืนสัญญาค้ าประกันที่ใช้ค้ าประกันหนี้ภาษีอากรค้างระหว่างขอทุเลาการเสียภาษี
อากรหรือการผ่อนช าระภาษีอากรค้าง เมื่อปรากฏว่าผู้ค้างภาษีอากรได้ช าระภาษีอากรค้างครบถ้วนแล้ว หรือได้มี
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือค าพิพากษาถึงที่สุดแล้วให้ปลดหนี้ภาษีอากรค้าง รวมถึงการแจ้งหมดภาระผูกพันตามสัญญา
ค้ าประกันไปยังผู้ค้ าประกันด้วย 
                    “(8) การอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมก่อนยื่นค าขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา 85 วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะกรณีที่ผู้ประกอบการได้ประกอบกิจการโดย
ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม แต่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเช่นเดียวกับผู้ประกอบการจดทะเบียน 
ดังต่อไปนี้ ก่อนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ความรับ
ผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก 
                               (ก) ผู้ประกอบการประกอบกิจการโดยส าคัญผิดว่าได้มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 
                             (ข) ผู้ประกอบการออกใบก ากับภาษีให้แก่ผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการ ในการขายสินค้า 
หรือการให้บริการทุกครั้ง และจัดท าในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้น 
                           (ค) ผู้ประกอบการจัดท ารายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขาย 
             (ง) ผู้ประกอบการได้ยื่นแบบแสดงรายการ และช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม ภายใน ก าหนดเวลา
ตามกฎหมาย ซึ่งค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมโดยวิธีภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร 
หรือผู้ประกอบการได้ยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมเมื่อพ้นก าหนดเวลาตามกฎหมายโดยตนเอง 
ไม่ได้เกิดข้ึนเนื่องจากการตรวจสอบไต่สวนของเจ้าพนักงานประเมิน 
                              (จ) ในขณะที่มีการยื่นค าร้องขออนุมัติให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ผู้ประกอบการยังประกอบกิจการอยู่จนถึงในปัจจุบัน และ 
                  (ฉ) ผู้ประกอบการขอเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมก่อนยื่นค าขอ  
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เพ่ือให้มีสิทธิออกใบก ากับภาษีและน าส่งภาษีขายให้ถูกต้อง มิได้มีเจตนา ขอคืน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ โดยพิจารณาในปีนั้นว่ามีภาษีขายท่ีต้องช าระมากกว่าภาษีซื้อ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 233/2557 ใช้บังคับ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป) 
 
                       (9)  การพิจารณาค าอุทธรณ์ค าสั่ งทางปกครอง กรณีสรรพากรพ้ืนที่ซึ่ ง เป็นหัวหน้า 
ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง และกรณีข้าราชการระดับ 8 ระดับ 7 และระดับ 6 ของส านักงานสรรพากร
พ้ืนที่ที่ได้ใช้อ านาจตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการคืนเงินภาษีอากร พ.ศ. 2539 และกรณีผู้ที่สรรพากรพ้ืนที่
มอบหมายให้ใช้อ านาจตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการคืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม พ.ศ. 2539 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 164/2550 ใช้บังคับ 19 ธันวาคม 2550 เป็นต้นไป) 
 
                       “(10) การอนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา  
ตามมาตรา 57 ฉ วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะกรณีสามีหรือภริยาได้ยื่นค าขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการ
เลือกยื่นรายการนั้น โดยยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือออกหนังสือแจ้งการประเมินจากเจ้าพนักงานประเมิน” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 246/2558 ใช้บังคับ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป) 
 



              “ข้อ 3 มอบอ านาจให้นักวิชาการสรรพากร 9 ชช. ที่ปฏิบัติราชการ ณ ส านักงาน สรรพากรภาคสั่ง
และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 2 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) และ (10) ใน
เขตท้องที่ส านักงานสรรพากรภาคนั้น” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 246/2558 ใช้บังคับ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป) 
 
               ข้อ 4 ค าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในค าสั่งนี้เป็นต้นไป 
  

สั่ง ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2546 
  

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล 
(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
 


