
ค ำสั่งกรมสรรพำกร 
ที่ ท.ป. 121/2545 

เรื่อง      มอบหมำยให้สั่งและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพิจำรณำงดหรือลดเบี้ยปรับภำษีเงินได้ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
และภำษีธุรกิจเฉพำะ 

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

  
                เพ่ือให้การสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามค าสั่ง
กรมสรรพากร ที่ ท.ป.81/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิมภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพ่ิม และ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 22 มาตรา 26 มาตรา 67 ตรี มาตรา 89 และมาตรา 91/21 (6) แห่งประมวล
รัษฎากร ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็วอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 38 (7) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่น ดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 2 แห่งประมวลรัษฎากร ข้อ 11 และ 
ข้อ 13 ของค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.81/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิมภาษีเงินได้ 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 22 มาตรา 26 มาตรา 67 ตรี มาตรา 89 และมาตรา 91/2 (6) 
แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีค าสั่ง ดังต่อไปนี้ 
  
                ข้อ   1   ให้ยกเลิก 
                            (1) ค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 61/2539 เรื่อง มอบอ านาจการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 
                            (2) ค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 70/2540 เรื่อง มอบอ านาจสั่งงดเบี้ยปรับ ภาษีธุรกิจ
เฉพาะตามประมวลรัษฎากร กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์บางกรณี ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540 
                            (3) ค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 96/2543 เรื่อง มอบอ านาจการสั่งงดเบี้ยปรับภาษีเงินได้ 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 22 มาตรา 26 มาตรา 89 และมาตรา 91/21 (6) แห่งประมวล
รัษฎากร การสั่งขยายก าหนดเวลาการอุทธรณ์และการสั่งอนุมัติให้ทุเลาการเสียภาษีอากรส าหรับศูนย์บริหารภาษี
ธุรกิจขนาดใหญ่ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 
  
                ข้อ   2   มอบหมายให้บุคคลดังต่อไปนี้ สั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 22 มาตรา 26 มาตรา 89 และมาตรา 91/21 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ตามหลักเกณฑ์ที
อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด โดยไม่จ ากัดจ านวนเบี้ยปรับ 
                            (1) ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภาษีกลาง ส าหรับเขตท้องที่ท่ัวราชอาณาจักร 
                            (2) ผู้อ านวยการส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่
ตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด 
                           “(3) สรรพากรภาค และนักวิชาการภาษี 9 ชช. ที่ปฏิบัติราชการ ณ ส านักงานสรรพากร
ภาค ส าหรับเขตท้องที่ส านักงานสรรพากรภาคนั้น 



                      การสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรของนักวิชาการภาษี 9 ชช. ตามวรรคหนึ่ง 
สรรพากรภาคจะก าหนดหลักเกณฑ์ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีก็ได้” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.142/2547 ใช้บังคับ 17 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป) 
                            (4) สรรพากรพื้นที่ ส าหรับเขตท้องที่ส านักงานภาษีสรรพากรพื้นที่นั้น 
                            (5) สรรพากรพื้นที่สาขา ส าหรับเขตท้องที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขานั้น 
  
                ข้อ   3   มอบหมายให้เจ้าพนักงานสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีธุรกิจ
เฉพาะตามมาตรา 22 มาตรา 26 มาตรา89 และมาตรา 91/21(6) แห่งประมวลรัษฎากร ได้ นอกเหนือไปจาก
หลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด ส าหรับค าร้องขอ งดหรือลดเบี้ยปรับที่มีจ านวนเบี้ยปรับเต็มอัตราตาม
กฎหมาย ดังนี้ 
                            (1) ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภาษีกลาง ส าหรับเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรไม่เกิน 
500,000.- บาท 
                            (2) ผู้อ านวยการส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่
ตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด ไม่เกิน 500,000.- บาท 
                           “(3) สรรพากรภาค และนักวิชาการภาษี 9 ชช. ที่ปฏิบัติราชการ ณ ส านักงานสรรพากร
ภาค ส าหรับเขตท้องที่ส านักงานสรรพากรภาคนั้น ไม่เกิน 300,000.- บาท 
                     การสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรของนักวิชาการภาษี 9 ชช. ตามวรรคหนึ่ง 
สรรพากรภาคจะก าหนดหลักเกณฑ์ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีก็ได้” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.142/2547 ใช้บังคับ 17 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป) 
                            (4) สรรพากรพ้ืนที่ ส าหรับเขตท้องที่ส านักงานภาษีสรรพากรพ้ืนที่นั้นไม่เกิน 100,000.-บาท 
  
                ข้อ   4   ค าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป 

 
สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545 

 
ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล 

(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล) 
อธิบดีกรมสรรพากร 

 


