
ค ำสั่งกรมสรรพำกร 
ที่ ท.ป. 140/2547 

เรื่อง มอบหมำยให้ส่ังและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพิจำรณำงดเบี้ยปรับภำษีมูลค่ำเพิ่ม บำงกรณี 
  

--------------------------------------------- 
  
                     เพ่ือให้การสั่งงดเบี้ยปรับ ภาษีมูลค่าเพ่ิม บางกรณี เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 38 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 2 แห่งประมวล
รัษฎากร ข้อ 11 และข้อ 13 ของค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 81/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ
หรือเงินเพ่ิมภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 22 มาตรา 26 มาตรา 67 ตรี  
มาตรา 89 และมาตรา 91/21 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 และข้อ 2 (4) ของ
ค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 121/2545 เรื่อง มอบหมายให้สั่งและด าเนินการเกี่ยวกับ การพิจารณางดหรือลด
เบี้ยปรับภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมสรรพากร
จึงมีค าสั่ง ดังต่อไปนี้ 
  
                     ข้อ 1 มอบหมายให้สรรพากรพ้ืนที่ ส าหรับเขตท้องที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นั้น สั่งงด 
เบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา 89 แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่จ ากัดจ านวนเบี้ยปรับ ทั้งนี้ เฉพาะใน
กรณีบุคคลที่จะต้องเสียเบี้ยปรับได้กระท าความผิด ดังนี้ 
                             (1)  ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม แต่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.30) 
โดยเข้าใจว่าได้จดทะเบียนแล้ว 
                             (2)  ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม แต่เข้าใจว่าต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะและ
ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ไปแล้ว 
                    (3)  กรอกแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยน ายอดขายหรือยอดซื้อของสถาน
ประกอบการสาขามารวมค านวณกับสถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่ โดยยังไม่ได้รับอนุมัติให้ ยื่นแบบ
แสดงรายการและช าระภาษีรวมกัน 
                 (4)  ได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมที่ส านักงานใหญ่แล้วแต่
ยังกรอกแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม แยกยื่นเป็นรายสถานประกอบการ 
                      (5)  น าภาษีซื้อมาใช้หักในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมก่อนเดือนที่ระบุใน ใบก ากับ
ภาษีในกรณ ี
                                     (ก) น าภาษีซื้อตามใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากรส่วนที่เป็นภาษี มูลค่าเพ่ิมมา
ใช้หักจากภาษีขายในเดือนที่มีการน าเข้า ไม่ตรงตามเดือนภาษีท่ีความรับผิดเกิดขึ้น 
                             (ข) น าภาษีซื้อตามใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรส่วนที่เป็นภาษี มูลค่าเพ่ิม 
ในการช าระภาษีตามแบบน าส่งภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.36) มาใช้หักจากภาษีขายในเดือนที่มีการส่งเงินไป 
ต่างประเทศ 
  
 



                      ข้อ 2 มอบหมายให้ผู้ อ านวยการส านักตรวจสอบภาษีกลาง  ส าหรับ เขตท้องที่  
ทั่วราชอาณาจักร ผู้อ านวยการส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ตามที่
กรมสรรพากรก าหนด และสรรพากรภาค ส าหรับเขตท้องที่ส านักงานสรรพากรภาคนั้น สั่งงดเบี้ยปรับ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 89 แห่งประมวลรัษฎากร ส าหรับค าร้องที่มีจ านวนเบี้ยปรับเต็มอัตราตามกฎหมาย
ไม่เกิน 5,000,000 บาท ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีบุคคลที่จะต้องเสียเบี้ยปรับได้กระท าความผิด ดังนี้ 
                            (1)  ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมเนื่องจากเข้าใจว่าเป็นกิจการที่ได้รับการยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพ่ิม และผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดา 
                 “(2) ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เนื่องจากไม่ทราบว่าเมื่อรายรับต่อปีเกินกว่ามูลค่า
ของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา 81/1 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม และผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดา” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 149/2549 ใช้บังคับ 1 เมษายน 2548 เป็นต้นไป) 
                        (3)  น าภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารหรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืนเพ่ือใช้หรือจะ 
ใช้ในกิจการหลักประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมมาหักในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม ต่อมาได้ขายหรือให้เช่า
หรือน าไปใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ภายในสามปีนับแต่เดือนที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ 
                  4)  การกระท าความผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้นภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่
เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ในกรณี 
                               (ก) มิได้เฉลี่ยภาษีซื้อหรือเฉลี่ยภาษีซื้อไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 29) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 
                             (ข) น าภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้หรือจะใช้ในกิจการประเภทที่ไม่
ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือน าภาษีที่เกิดจากรายจ่ายของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมมาหักใน
การค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 (ค) น าภาษีซื้อตามมาตรา 82/5 (2) ถึง (4) แห่งประมวลรัษฎากร มาหักในการ
ค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 (ง) ออกใบเพ่ิมหนี้และน าภาษีมูลค่าเพ่ิมตามใบเพ่ิมหนี้ไปหักออกจากภาษีซื้อ
แทนที่จะน าไปรวมเป็นภาษีขาย ท าให้ภาษีขายแจ้งขาด 
  (จ) ได้รับใบลดหนี้และน าภาษีมูลค่าเพ่ิมตามใบลดหนี้ไปรวมเป็นภาษีขาย 
แทนที่จะน าไปหักออกจากภาษีซื้อ ท าให้ภาษีซื้อแจ้งเกิน 
  
                      ข้อ 3 การพิจารณาค าร้องของดเบี้ยปรับตามข้อ 2 ให้กระท าโดยคณะกรรมการพิจารณา
การงดเบี้ยปรับแล้วเสนอมติต่อผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือพิจารณาสั่งการ 
  
                    ข้อ 4 คณะกรรมการพิจารณาการงดเบี้ยปรับ ส าหรับส านักตรวจสอบภาษีกลาง
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการ ณ ส านักตรวจสอบภาษีกลาง ในต าแหน่งต่อไปนี้ 
                              4.1  นักวิชาการภาษี 9 ชช. (ประธานกรรมการ) 
                     4.2  ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบภาษี (กรรมการ) 
                 4.3  ผู้อ านวยการส่วนสอบยันกลาง (กรรมการ) 



                      ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้อ านวยการ
ส านักตรวจสอบภาษีกลางหรือผู้รักษาราชการแทน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไปของส านักตรวจสอบ
ภาษีกลางเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 162/2550 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป) 
  
                    ข้อ 5 คณะกรรมการพิจารณาการงดเบี้ยปรับ ส าหรับส านักบริหารภาษีธุรกิจ ขนาดใหญ่ 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการ ณ ส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ในต าแหน่งต่อไปนี้ 
                              5.1 นิติกร 9 ชช. (ประธานกรรมการ) 
                       5.2 ผู้อ านวยการส่วนกฎหมาย (กรรมการ) 
              5.3 ผู้อ านวยการส่วนวางแผนและประเมินผล (กรรมการ) 
                       ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้อ านวยการ
ส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่หรือผู้รักษาราชการแทน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไปของส านัก
บริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 162/2550 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป) 
  
                     ข้อ 6 คณะกรรมการพิจารณาการงดเบี้ ยปรับ ส าหรับส านักงานสรรพากรภาค 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการ ณ ส านักงานสรรพากรภาคนั้น ในต าแหน่งต่อไปนี้ 
                              6.1 นักวิชาการภาษี 9 ชช. ซึ่งก ากับดูแลสายงานกฎหมาย (ประธานกรรมการ) 
                          6.2 ผู้อ านวยการส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง (กรรมการ) 
                         6.3 ผู้อ านวยการส่วนวางแผนและประเมินผล (กรรมการ) 
                     ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สรรพากร
ภาคหรือผู้รักษาราชการแทน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไปของส านักงานสรรพากรภาคเป็นประธาน
กรรมการหรือกรรมการ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 162/2550 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป) 
  
                     ข้อ 7 การสั่งงดเบี้ยปรับตามข้อ 1 ส าหรับค าร้องที่เบี้ยปรับเต็มอัตราตามกฎหมาย  
มีจ านวนเกิน 1,000,000 บาท ให้ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่รายงานผลการพิจารณาให้อธิบดีกรมสรรพากร
ทราบ ตามแบบที่ก าหนดพร้อมแนบภาพถ่ายบันทึกการพิจารณาค าร้องของดเบี้ยปรับ เป็นรายไตรมาสภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนสุดท้ายของไตรมาสนั้น 
  
                     ข้อ 8 การสั่งงดเบี้ยปรับตามข้อ 2 ให้ส านักตรวจสอบภาษีกลาง ส านักบริหารภาษีธุรกิจ
ขนาดใหญ่และส านักงานสรรพากรภาค แล้วแต่กรณี รายงานผลการพิจารณาให้อธิบดีกรมสรรพากรทราบทุก
ราย ตามแบบท่ีก าหนดพร้อมแนบภาพถ่ายรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการงดเบี้ยปรับ เป็นราย
ไตรมาสภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนสุดท้ายของไตรมาสนั้น 
 
 
 
 



  
                     ข้อ 9 ค าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป 
  

 สั่ง ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 
  

 ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล 
 (นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล) 

 อธิบดีกรมสรรพากร 
 


