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เรื่อง      หลักเกณฑ์กำรงดหรือลดเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภำษีเงินได้ ภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีธุรกิจเฉพำะตำม
มำตรำ 22 มำตรำ 26 มำตรำ 67 ตรี มำตรำ 89 และมำตรำ 91/21(6) แห่งประมวลรัษฎำกร 

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

  
                อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 ทวิ วรรคสอง มาตรา 67 ตรี วรรค สาม ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2534 มาตรา 89 วรรคสอง และมาตรา 
91/21(6) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไข เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) 
พ.ศ.2534 อธิบดี กรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก าหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลด  
เบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิมภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้ 
  
                ข้อ 1 ให้ยกเลิก 
                         (1)  ค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 11/2529 เรื่อง ระเบียบการงด หรือลดเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิม
ภาษีเงินได้และภาษีการค้าตามมาตรา 22 มาตรา 26 มาตรา 67 ตรี และมาตรา 89 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 
10 กันยายน พ.ศ.2529 
                         (2)  ค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 37/2534 เรื่อง ระเบียบการงด หรือลดเบี้ยปรับ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 89 และภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/21(6) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 
ธันวาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งกรม สรรพากร ที่ ท.ป. 50/2537 เรื่อง ระเบียบการงดหรือลดเบี้ย
ปรับภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม มาตรา 89 และภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/21(6) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 7 
กันยายน พ.ศ. 2537 
  
               ข้อ 2  ให้บุคคลที่จะต้องเสียเบี้ยปรับตามมาตรา 22 มาตรา 26 มาตรา 89 หรือมาตรา 91/21 (6) 
แห่งประมวลรัษฎากร ท าค าร้องเป็นหนังสือยื่นต่อเจ้าพนักงาน ประเมินแสดงเหตุที่ของดหรือลดเบี้ยปรับนั้น เว้น
แต่กรณีอธิบดีกรมสรรพากรพิจารณาเห็น สมควรจะสั่งให้งดหรือลดเบี้ยปรับโดยไม่ต้องมีค าร้องก็ได้ 
                 การยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินมีหนังสือ แจ้งการประเมิน ถ้าได้รับ
หนังสือแจ้งการประเมินแล้ว ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายต่อไป 
                 ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระ ภาษีมูลค่าเพ่ิมพร้อมกับ
การยื่นแบบแสดงรายการ หรือกรณีผู้ประกอบกิจการที่เสียภาษีธุรกิจ เฉพาะได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและ
ช าระภาษีธุรกิจเฉพาะพร้อมกับการยื่นแบบแสดงราย การนั้น โดยไม่ได้รับค าเตือนหรือค าเรียกตรวจสอบไต่สวน
โดยตรงเป็นหนังสือ ให้ถือว่า แบบแสดงรายการดังกล่าวเป็นค าร้องตามวรรคหนึ่ง 
                 ค าเตือนหรือค าเรียกตรวจสอบไต่สวนโดยตรงเป็นหนังสือตามวรรคสาม หมายความถึง กรณีเจ้า
พนักงานประเมินได้ตรวจพบความผิดและได้มีการบันทึกความผิดไว้ใน หนังสือหรือบันทึกข้อความแล้ว 
  



 
 
                ข้อ 3 เจ้าพนักงานประเมินจะพิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับให้ได้เฉพาะกรณีเจ้า พนักงานประเมินเห็น
ว่า บุคคลที่จะต้องเสียเบี้ยปรับไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีและได้ให้ความ ร่วมมือในการตรวจสอบไต่สวนด้วยดี 
  
                ข้อ 4  การลดเบี้ยปรับตามมาตรา 22 หรือมาตรา 26 แห่งประมวลรัษฎากร ให้เจ้าพนักงานประเมิน
มีอ านาจพิจารณาสั่งลดได้ แต่ต้องให้เสียไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ เบี้ยปรับ 
  
                ข้อ 5 การลดเบี้ยปรับตามมาตรา 89 (1) มาตรา 89 (2) มาตรา 89 (3) และมาตรา 89 (4) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจพิจารณาสั่งลดได้ โดยให้ลดลงคงเสียตามอัตราและเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 
                         (1)  ในกรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือผู้มีหน้าที่น าส่งภาษีตามมาตรา 83/7 แห่งประมวล
รัษฎากร ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือแบบน าส่งภาษีและช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมกับการยื่นแบบแสดง
รายการหรือแบบน าส่งนั้น โดยไม่ได้รับค าเตือนหรือค าเรียกตรวจ สอบไต่สวนโดยตรงเป็นหนังสือ ให้เสียเบี้ยปรับ
ดังนี้ 
                              (ก) ถ้าช าระภายใน 15 วัน นับแต่วันพ้นก าหนดเวลาช าระภาษี มูลค่าเพ่ิม ให้เสียร้อยละ 
2 ของเบี้ยปรับ 
                             (ข) ถ้าช าระภายหลัง 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันพ้น ก าหนดเวลาช าระ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้เสียร้อยละ 5 ของเบี้ยปรับ  
                             (ค) ถ้าช าระภายหลัง 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันพ้น ก าหนดเวลาช าระ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้เสียร้อยละ 10 ของเบี้ยปรับ 
   (ง) ถ้าช าระภายหลัง 60 วัน นับแต่วันพ้นก าหนดเวลาช าระภาษี มูลค่าเพ่ิม ให้เสียร้อย
ละ 20 ของเบี้ยปรับ 
                         (2)  ในกรณีเจ้าพนักงานประเมินได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี หรือผู้มีหน้าที่น าส่ง
ภาษีตามมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร ยื่นแบบแสดงรายการภาษี มูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.71) หรือแบบน าส่งภาษี 
และผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือผู้มีหน้าที่น าส่งภาษี ตามมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร ได้มายื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีหรือแบบน าส่งภาษี และช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการหรือแบบน าส่งนั้น 
                            (ก) ภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือดังกล่าว ให้เสีย ร้อยละ 40 ของเบี้ยปรับ 
                      (ข) พ้นก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือดังกล่าว ให้เสียร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับ 
                        (3)  ในกรณีเจ้าพนักงานประเมินตรวจพบการกระท าความผิดในการ เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมของผู้
มีหน้าที่เสียภาษีหรือผู้มีหน้าที่น าส่งภาษีตามมาตรา 83/7 แห่งประมวล รัษฎากร และได้มีการบันทึกความผิดไว้ใน
หนังสือหรือบันทึกข้อความแล้ว ให้เสียเบี้ยปรับดังนี้ 
                               (ก) ถ้าการกระท าความผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้น ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่เป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้เสียร้อยละ 40 ของเบี้ยปรับ 



                            (ข) ถ้าการกระท าความผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้นเมื่อ พ้นก าหนดหนึ่งปี นับแต่
วันที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้เสียร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับ 
                         (4)  ในกรณีที่มีการตรวจพบการกระท าความผิดตาม (3) แล้ว แต่ เจ้าพนักงานประเมินยัง
ไม่ได้ด าเนินการประเมินภาษีให้เสร็จสิ้น และผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือ ผู้มีหน้าที่น าส่งภาษีตามมาตรา 83/7 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ได้มายื่นแบบแสดงรายการภาษี หรือแบบน าส่งภาษีและช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมพร้อมกับการยื่น
แบบแสดงรายการหรือแบบน าส่งนั้น ก่อนที่จะได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน ให้ถือว่าเจ้าพนักงานประเมินได้ตรวจ
พบการกระท า ความผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมของผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือผู้มีหน้าที่น าส่งภาษี ให้เจ้าพนักงาน 
ประเมินมีอ านาจพิจารณาสั่งลดเบี้ยปรับได้ ตามอัตราและเงื่อนไขตาม (3) 
  
                ข้อ 6  การลดเบี้ยปรับตามมาตรา 89(5) และมาตรา 89(10) แห่งประมวล รัษฎากร ซึ่งไม่ใช่กรณีมี
สินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ให้เจ้าพนักงานประเมินมี อ านาจพิจารณาสั่งลดได้ โดยให้ลดลงคงเสีย
ตามอัตราและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
                         (ก) ถ้าการกระท าความผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้นภายใน หนึ่งปี นับแต่วันที่เป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้เสียร้อยละ 40 ของเบี้ยปรับ 
                         (ข) ถ้าการกระท าความผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้นเมื่อพ้น ก าหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่
เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้เสียร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับ 
  
                ข้อ 7  การลดเบี้ยปรับตามมาตรา 89(10) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีมีสินค้า ขาดจากรายงานสินค้า
และวัตถุดิบ ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจพิจารณาสั่งลดได้ โดยให้ ลดลงคงเสียตามอัตราและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
                         (1)  ในกรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้น าฐานภาษีซึ่งมีการกระท าความผิด กรณีมีสินค้าขาดจาก
รายงานสินค้าและวัตถุดิบ ไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษี มูลค่าเพ่ิมพร้อมกับการยื่นแบบแสดง
รายการแล้ว ไม่ว่าการยื่นแบบแสดงรายการภาษีนั้นจะ ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ให้เสียเบี้ยปรับดังนี้ 
                               (ก) ถ้าการกระท าความผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้น ภายในสองปี นับแต่วันที่เป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้เสียร้อยละ 10 ของเบี้ยปรับ 
                              (ข) ถ้าการกระท าความผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้นเมื่อ พ้นก าหนดสองปี นับแต่
วันที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้เสียร้อยละ 20 ของเบี้ยปรับ 
                         (2)  ในกรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ได้น าฐานภาษีซึ่งมีการกระท าความผิด กรณีมีสินค้าขาดจาก
รายงานสินค้าและวัตถุดิบ ไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ เสียร้อยละ 30 ของเบี้ยปรับ 
  
                ข้อ 8  การลดเบี้ยปรับตามมาตรา 89(8) แห่งประมวลรัษฎากร ให้เจ้า พนักงานประเมินมีอ านาจ
พิจารณาสั่งลดได้ โดยให้ลดลงคงเสียตามอัตราและเงื่อนไขดัง ต่อไปนี้ 
                         (1)  ในกรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้น าฐานภาษีซึ่งมีการกระท าความผิดตาม มาตรา 89(8) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการแล้ว 
ไม่ว่าการยื่นแบบแสดงรายการภาษีนั้นจะถูกต้องครบ ถ้วนหรือไม่ ให้เสียเบี้ยปรับดังนี้ 



                             (ก) ถ้าการกระท าความผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้น ภายในสองปี นับแต่วันที่เป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้เสียร้อยละ 0.5 ของเบี้ยปรับ 
                               (ข) ถ้าการกระท าความผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้นเมื่อ พ้นก าหนดสองปี นับแต่
วันที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้เสียร้อยละ 1 ของเบี้ยปรับ 
                         (2)  ในกรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ได้น าฐานภาษีซึ่งมีการกระท าความผิด ตามมาตรา 89(8) 
แห่งประมวลรัษฎากร ไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้เสีย ร้อยละ 10 ของเบี้ยปรับ 
  
                ข้อ 9  การลดเบี้ยปรับตามมาตรา 89(9) แห่งประมวลรัษฎากร ให้เจ้าพนัก งานประเมินมีอ านาจ
พิจารณาสั่งลดได้ แต่ต้องให้เสียไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับ 
  
               ข้อ 10 การงดหรือลดเบี้ยปรับตามมาตรา 89(6) และมาตรา 89(7) แห่ง ประมวลรัษฎากร เจ้า
พนักงานประเมินไม่มีอ านาจพิจารณาสั่งงดหรือลดได้ เว้นแต่อธิบดี กรมสรรพากรจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน 
  
                ข้อ 11 การงดหรือลดเบี้ยปรับนอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนี้ ให้ กระท าได้เมื่อได้รับอนุมัติ
จากอธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบหมาย 
 
                ข้อ 12 ในกรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องเสียเบี้ยปรับหลายกรณีตามมาตรา 89 แห่งประมวล
รัษฎากร ให้เจ้าพนักงานประเมินสั่งเรียกเก็บเบี้ยปรับได้เพียงกรณีเดียว ซึ่ง เป็นกรณีที่จะท าให้เรียกเก็บได้เงินเป็น
จ านวนมาก และอาจพิจารณาสั่งลดให้อีกตามข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 หรือข้อ 11 ส าหรับกรณีที่เรียกเก็บนั้น 
ส่วนกรณีอ่ืนให้งด 
  
                ข้อ 13 ให้น าความในข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 11 และข้อ 12 มาใช้บังคับส าหรับการงด
หรือลดเบี้ยปรับตามมาตรา 91/21(6) แห่งประมวลรัษฎากรโดย อนุโลม 
  
                ข้อ 14 ให้บุคคลที่จะต้องเสียเงินเพ่ิม ตามมาตรา 67 ตรี ท าค าร้องเป็น หนังสือยื่นต่อเจ้าพนักงาน
ประเมินแสดงเหตุที่ของดหรือลดเงินเพ่ิมนั้น เว้นแต่กรณีอธิบดีกรม สรรพากรพิจารณาเห็นสมควรจะสั่งให้งดหรือ
ลดเงินเพิ่มโดยไม่ต้องมีค าร้องก็ได้ 
                การยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินมีหนังสือ แจ้งการประเมิน ถ้าได้รับ
หนังสือแจ้งการประเมินแล้ว ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ตามกฎหมายต่อไป 
                ในกรณีบุคคลตามวรรคหนึ่งได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษี เงินได้นิติบุคคลกลางปี โดย
ไม่ได้รับค าเตือนหรือค าเรียกตรวจสอบไต่สวนโดยตรงเป็น หนังสือ ให้ถือว่าแบบแสดงรายการดังกล่าวเป็นค าร้อง
ตามวรรคหนึ่ง 
                ค าเตือนหรือค าเรียกตรวจสอบไต่สวนโดยตรงเป็นหนังสือตามวรรค สามหมายความถึง กรณีเจ้า
พนักงานประเมินได้ตรวจพบความผิดและได้มีการบันทึกความผิด ไว้ในหนังสือหรือบันทึกข้อความแล้ว 
  



                ข้อ 15 เจ้าพนักงานประเมินจะพิจารณางดหรือลดเงินเพ่ิมให้ได้เฉพาะกรณี เจ้าพนักงานประเมิน
เห็นว่า บุคคลที่จะต้องเสียเงินเพิ่มไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีและได้ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบไต่สวนด้วยดี 
  
                ข้อ 16 การลดเงินเพ่ิมตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ให้เจ้าพนัก งานประเมินมีอ านาจ
พิจารณาสั่งลดได้ ดังต่อไปนี้ 
                         (1)  กรณีบุคคลที่จะต้องเสียเงินเพ่ิมได้ยื่นแบบแสดงรายการและช าระ ภาษีพร้อมกับการยื่น
แบบแสดงรายการ โดยไม่ได้รับค าเตือนหรือค าเรียกตรวจสอบไต่สวน โดยตรงเป็นหนังสือ ให้ลดเงินเพ่ิมได้ แต่ต้อง
เสียในอัตราและตามเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
                              (ก) ถ้าช าระภายใน 2 วัน นับแต่วันพ้นก าหนดเวลายื่นรายการ ให้เสียร้อยละ 0.10 ของ
เงินภาษีท่ีต้องช าระ 
                               (ข) ถ้าช าระภายหลัง 2 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้น ก าหนดเวลายื่นรายการ ให้เสีย
ร้อยละ 0.50 ของเงินภาษีท่ีต้องช าระ 
                         (2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ให้เสียร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษ ของเดือนของเงินภาษีที่ต้อง
ช าระ แต่ไม่เกินเงินเพิ่มตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  
                ข้อ 17 การงดหรือลดเงินเพ่ิมนอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนี้ ให้  กระท าได้เมื่อได้รับอนุมัติ
จากอธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบหมาย 
  
                ข้อ 18 ค าสั่งกรมสรรพากรที่ถูกยกเลิกโดยค าสั่งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีการค้า ให้ยังคงใช้บังคับ
ต่อไปส าหรับการจัดเก็บภาษีการค้าที่ต้องช าระอยู่ก่อนหรือในและหลังวันที่ ค าสั่งฉบับนี้ใช้บังคับ 
 
  

                    ค าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันออกค าสั่งนี้เป็นต้นไป 
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