
 
พระราชบัญญัติ 

ยกเว้นเบี้ยปรับ  เงนิเพ่ิมภาษีอากร 
และความรับผดิทางอาญา  เพื่อสนับสนนุการปฏิบตัิการ 

เกี่ยวกบัภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นเบี้ยปรับ  เงินเพิ่มภาษีอากร  และความรับผิด
ทางอาญา  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ  เงินเพ่ิมภาษีอากร  
และความรับผิดทางอาญา  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร   
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล”  หมายความว่า  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา  ๓๙  

แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากก าไรสุทธิ 
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“ภาษีอากร”  หมายความว่า  ภาษีเงินได้ตามส่วน  ๓  หมวด  ๓  ภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด  ๔  
ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด  ๕  และอากรแสตมป์ตามหมวด ๖  ในลักษณะ  ๒  แห่งประมวลรัษฎากร 

มาตรา ๔ ภายใต้บังคับมาตรา  ๗  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไม่ได้ยื่นแบบแสดง
รายการ  หรือที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้แล้วแต่ไม่ถูกต้องก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เมื่อได้
ด าเนินการตามมาตรา  ๖  แล้ว  ให้ได้รับยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิม  ส าหรับภาษีอากรตามประเภท 
ภาษีอากรและรอบระยะเวลาบัญชีหรือเดือนภาษีหรือประเภทตราสารตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๖  (๒)  
หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี 

การยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิมตามวรรคหนึ่ง  ไม่ให้ใช้บังคับส าหรับกรณีที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การประเมินหรือหนังสือแจ้งให้เสียอากรและค่าเพิ่มอากรแล้ว 

มาตรา ๕ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิมตามมาตรา  ๔  
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระท าในรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้าย  ซึ่งมีก าหนด
ครบสิบสองเดือน  โดยวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ตามมาตรา  ๖๕  แห่งประมวลรัษฎากร 

(๒) ได้มีการยื่นรายการภาษีเงินได้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตาม  (๑)  ไว้แล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

(๓) ไม่เป็นผู้ออกใบก ากับภาษีหรือผู้ใช้ใบก ากับภาษีที่กรมสรรพากรได้ร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวนว่าได้มีการกระท าความผิดอาญาเกี่ยวกับใบก ากับภาษีตามประมวลกฎหมายอาญาไว้แล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๖ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิมตามมาตรา  ๔  
ต้องด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ลงทะเบียนต่อกรมสรรพากรภายในวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด 

(๒) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรหรือยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงิน  พร้อมทั้งช าระภาษีอากร 
ที่ยังไม่ได้ช าระหรือยังช าระไม่ครบถ้วนทั้งจ านวน  ภายในวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ภาษีเงินได้ส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีที่มี
วันเริ่มต้นในหรือหลังวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
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 (ข) ภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ  ส าหรับรายรับประจ าเดือนภาษีตั้งแต่เดือน
มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  จนถึงเดือนภาษีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 (ค) อากรแสตมป์  ส าหรับตราสารที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดให้ช าระอากรเป็นตัวเงินแทน
การปิดแสตมปอ์ากร  ซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลไดก้ระท าตัง้แตว่ันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
จนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

(๓) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรทุกประเภทตามประมวลรัษฎากรที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลมีหน้าที่หักหรือน าส่ง  ส าหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่   ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  จนถึง
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  พร้อมทั้งน าส่งภาษีอากรที่ยังไม่ได้น าส่งหรือยังน าส่งไม่ครบถ้วน
ทั้งจ านวน  ภายในวันที่  ๓๐  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

มาตรา ๗ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิมตามมาตรา  ๔  
ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี  แบบน าส่งภาษี  และแบบขอเสียอากรเป็นตัวเงิน ส าหรับภาษีอากรทุกประเภท
ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครบถ้วน  ส าหรับ  
การยื่นแบบตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ถึงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เว้นแต ่
มีเหตุอันสมควรตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด 

กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ให้หมดสิทธิได้รับยกเว้นเบี้ยปรับ
หรือเงินเพ่ิมตามมาตรา  ๔  และให้กรมสรรพากรด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มาตรา ๘ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิมตามมาตรา  ๔  
เมื่อได้ด าเนินการตามที่บัญญัตไิวใ้นมาตรา  ๖  แล้ว  ให้พ้นจากความรับผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร
ที่เกี่ยวข้อง 

มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่มีความจ าเป็นต้องมีกฎหมาย 
เพ่ือยกเว้นเบี้ยปรับ  เงินเพ่ิมภาษีอากร  และความรับผิดทางอาญาให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  เพ่ือสนับสนุนให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว 
เข้าสู่ระบบภาษีเพ่ือการพัฒนาฐานภาษีที่ยั่งยืน  อันเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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