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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามติ  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบญัญัติขึน้ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 

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

หมวด ๑๓ 
บทกาํหนดโทษ 

                   
  
มาตรา ๑๔๕ ผูใดขดัขวางเจาพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งปฏบิตักิารตามหนาท่ี

ตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่งมาตรา ๑๑๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๑๘ (๑) (๒) หรือ (๔) ตองระวาง
โทษจาํคุกไมเกนิหนึ่งป หรอืปรบัไมเกินสองหมืน่บาท หรอืท้ังจําท้ังปรบั 

  
มาตรา ๑๔๖ ผูใดโดยไมมีเหตอัุนสมควรไมยอมตอบคําถามอันเปนสาระสําคัญเกี่ยวกบัการจัดเก็บ

ภาษหีรือไมปฏบิตัติามคาํสั่งหรอืหนังสอืเรียกของอธบิดหีรอืผูซึ่งอธบิดีมอบหมาย คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณหรือพนกังานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๒ มาตรา ๑๑๘ (๓) หรือ
มาตรา ๑๑๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรอืปรบัไมเกนิหาพนับาท หรอืท้ังจําทั้งปรบั 

  
มาตรา ๑๔๗ ผูใด 
(๑) ฝาฝนมาตรา ๑๙ 
(๒) นาํเขาซึ่งสนิคาท่ีมิไดเสียภาษ ี
ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิเจ็ดป หรือปรบัตั้งแตหาเทาถึงยี่สบิเทาของคาภาษีท่ีจะตองเสยี หรอืท้ัง

จําทั้งปรบั 
  
มาตรา ๑๔๘ ผูใดไมปฏบิติัตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง

หรอืวรรคสอง มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกนิหา
พนับาท 

  
มาตรา ๑๔๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏบิติัตามระเบียบที่อธบิดีออกตามมาตรา ๒๒ (๒) (๓) หรอื (๔) 

ตองระวางโทษปรบัไมเกินหาพนับาท 



  
มาตรา ๑๕๐ ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกเจาพนักงานสรรพสามิตหรอืพนักงานเจาหนาท่ี ซึ่ง

ปฏบิตักิารตามหนาท่ีตามมาตรา ๒๔ วรรคสองหรือมาตรา ๑๒๘ ตองระวางโทษปรบัไมเกนิหาพนับาท 
  
มาตรา ๑๕๑ ผูใดไมปฏบิติัตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งมาตรา ๓๖ หรอืมาตรา ๓๗ วรรค

หนึ่ง ตองระวางโทษปรบัไมเกินสีพ่นับาท 
  
มาตรา ๑๕๒ ผูใด 
(๑) ฝาฝนมาตรา ๓๘ 
(๒) ไมปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธบิดีกําหนดตามมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษ

ปรบัไมเกนิหนึ่งหมืน่บาท 
  
มาตรา ๑๕๓ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๐ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกนิหนึ่งเดือนหรอืปรบัไมเกนิหาพนับาท 

หรอืท้ังจําทั้งปรบั 
  
มาตรา ๑๕๔ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๑ ตองระวางโทษปรบัไมเกินสีพ่นับาท 
  
มาตรา ๑๕๕ ผูใดไมปฏบิติัตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง หรือวิธีการ

และเง่ือนไขท่ีอธบิดกํีาหนดตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง ตองระวางโทษปรบัไมเกินหาพนับาท 
  
มาตรา ๑๕๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ วรรค

หนึ่ง มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ หรอืมาตรา ๑๑๔ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกนิสามป หรือปรบัไมเกนิหนึ่งแสนบาท หรอืท้ังจาํหรือปรบั 

  
มาตรา ๑๕๗ ผูไดรบัอนญุาตใหผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ผูใดผลติ

เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนภายหลังที่ใบอนญุาตสิน้อายุแลว แตไดย่ืนคําขอตออายุ
ใบอนญุาตภายในเวลาทีกํ่าหนดตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ตองระวางโทษปรบัเปนรายวนัวนัละหารอยบาท
ตลอดเวลาที่ใบอนญุาตขาดอาย ุ

  
มาตรา ๑๕๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏบิติัตามมาตรา ๖๗ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ 

หรอืมาตรา ๗๔ วรรคสองหรือวรรคสาม ตองระวางโทษปรบัไมเกนิหนึ่งหมืน่บาท 
  
มาตรา ๑๕๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏบิติัตามมาตรา ๑๑๒ วรรคหนึ่งวรรคสอง หรือวรรคสาม ตองระวาง

โทษจาํคุกไมเกนิหนึ่งเดอืน หรอืปรบัไมเกนิหาพนับาท หรอืท้ังจําท้ังปรบั 
  
มาตรา ๑๖๐ ผูใดไมปฏบิตัติามมาตรา ๑๑๓ วรรคสองหรอืวรรคสาม มาตรา ๑๑๖ วรรคหนึ่งหรอืวรรค

สอง มาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่งหรอืวรรคสองหรือมาตรา ๑๑๗ ทว ิวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองระวางโทษปรบั
ไมเกนิหาพนับาท 

  
มาตรา ๑๖๑ ผูใด 



(๑) มีไวในครอบครองซึ่งสนิคาโดยรูวาเปนสนิคาท่ีมิไดเสียภาษีหรือเสียภาษไีมครบถวน เวนแตใน
กรณีทีผู่ประกอบอุตสาหกรรมมีไวในโรงอุตสาหกรรมหรอืในคลังสนิคาทัณฑบน 

(๒) มีไวในครอบครองโดยไมมีสทิธิโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งสนิคาท่ีไดรบัยกเวนหรือไดรบัคืนภาษี
แลวตามหมวด ๗ 

ตองระวางโทษปรบัตั้งแตสองเทาถึงสบิเทาของคาภาษท่ีีจะตองเสีย แตตองไมต่าํกวาหนึ่งรอยบาท 
  
มาตรา ๑๖๒ ผูใด 
(๑) ขายหรือมีไวเพื่อขายซึง่สนิคาโดยรูวาเปนสนิคาท่ีมไิดเสียภาษีหรอืเสียภาษีไมครบถวน เวนแต

ในกรณท่ีีผูประกอบอตุสาหกรรมมีไวในโรงอุตสาหกรรมหรอืในคลังสินคาทณัฑบน 
(๒) ขายหรือมไีวเพื่อขายโดยไมมีสทิธิโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งสนิคาท่ีไดรบัยกเวนหรือไดรบัคืน

ภาษีแลวตามหมวด ๗ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหกเดอืนหรือปรบัต้ังแตหาเทาถึงสบิหาเทาของคาภาษท่ีีจะตองเสีย แต

ตองไมต่ํากวาสองรอยบาท หรอืท้ังจําท้ังปรบั 
  
มาตรา ๑๖๓ ผูใดกระทําความผดิตามมาตรา ๑๖๑ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๖๒ (๑) หรอื (๒) 

นอกจากจะไดรบัโทษตามท่ีบญัญัติไวแลวใหมีหนาท่ีเสยีภาษสีาํหรบัสนิคานัน้ใหครบถวนอีกดวย ถาผูนัน้ไม
ยอมชําระภาษภีายในเวลาท่ีพนักงานเจาหนาท่ีกําหนดใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธบิดีมอบหมายมีอํานาจสั่งใหนํา
สนิคานัน้ออกขายทอดตลาดได 

เงินท่ีไดจากการขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่ง เม่ือหักใชคาเก็บรักษา คาใชจายในการขาย
ทอดตลาด และคาภาษีตามลําดับแลว ยังมเีงินเหลืออยูอีกเทาใด ใหแจงใหเจาของสนิคานัน้มารบัคนื ถาไม
มารบัคืนภายในหนึ่งปนบัแตวันแจง ใหเงินนัน้ตกเปนของแผนดนิ 

  
มาตรา ๑๖๔ ผูมีหนาท่ีเสียภาษใีดไมย่ืนแบบรายการภาษี เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการ

เสียภาษี ตองระวางโทษจาํคุกไมเกนิหกเดอืน หรอืปรบัไมเกนิหาหมืน่บาท หรือท้ังจําท้ังปรบั 
  
มาตรา ๑๖๕ ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอนัเปนเท็จ นําพยานหลักฐานเท็จ

มาแสดงหรอืย่ืนบญัชหีรอืเอกสารอนัเปนเท็จเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษ ีตองระวาง
โทษจาํคุกไมเกนิเจด็ป และปรบัไมเกินสามแสนบาท 

  
มาตรา ๑๖๖ พนักงานเจาหนาที่หรอืเจาพนักงานสรรพสามิตผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเก่ียวกับ

กิจการของผูมีหนาท่ีเสยีภาษีอนัเปนขอเท็จจริงท่ีตามปกติวสิัยของผูมีหนาท่ีเสียภาษีจะพึงสงวนไวไม
เปดเผย ซึ่งตนไดมาหรอืลวงรูเนื่องจากการปฏบิติัการตามพระราชบญัญัตนิีต้องระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 
หรอืปรบัไมเกนิหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรบั เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏบิตัริาชการหรือเพื่อ
ประโยชนในการสอบสวน หรือการพิจารณาคด ี

  
มาตรา ๑๖๗ ในกรณท่ีีผูกระทําความผิดซึ่งตองรบัโทษตามพระราชบญัญัตินีเ้ปนนิตบิคุคล กรรมการ

ผูจดัการ ผูจัดการหรอืผูแทนของนติบิุคคลนัน้ ตองรับโทษตามท่ีบญัญติัไวสาํหรบัความผิดนัน้ๆ ดวย เวนแต
จะพสิูจนไดวาตนมิไดรูเหน็หรือยินยอมในการกระทําความผิดของนติิบคุคลนัน้ 

  



มาตรา ๑๖๘ บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะ หรอืวัตถุอ่ืนใดซึ่งบคุคลไดใชในการกระทํา
ความผิด ใหศาลมีอาํนาจสั่งรบิเปนของกรมสรรพสามิต เวนแตทรพัยสนิเหลานีเ้ปนทรพัยสนิของผูอืน่ซึ่งมิได
รูเหน็ดวยในการกระทําความผดิ 

สนิคาในการกระทําความผดิท่ีมีโทษตามมาตรา ๑๔๗ แสตมปสรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษใีนการกระทําความผดิท่ีมีโทษตามมาตรา ๑๕๖ ตลอดจนภาชนะท่ีบรรจุสิ่งของดังกลาว ใหศาลสั่ง
รบิเปนของกรมสรรพสามิตไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคาํพพิากษาหรือไม 

 
........................... 

(อางถึง... ม.๑๖๑, ม.๑๖๒) 
 

หมวด ๗ 
การยกเวน การลดหยอน การลดอตัรา และการคนืภาษ ี

                   
  

มาตรา ๙๙ สนิคานาํเขาทีจํ่าแนกประเภทไวในภาคท่ีวาดวยของที่ไดรบัยกเวนอากรตามกฎหมาย
วาดวยพกัิดอัตราศุลกากร ใหไดรบัยกเวนภาษตีามพระราชบญัญัตนิีด้วย โดยถอืตามหลักเกณฑและเง่ือนไข
เดียวกบัท่ีบญัญติัไวในกฎหมายวาดวยพิกดัอตัราศุลกากร 
ใหรัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี มีอาํนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหสนิคาใดตามวรรค
หนึ่งเปนสนิคาท่ีตองเสียภาษีตามพระราชบญัญติันี ้
  

มาตรา ๑๐๐ สินคาท่ีสงออกนอกราชอาณาจักรหรอืนําเขาไปในเขตปลอดอากรใหไดรบัยกเวนหรือ
คนืภาษีหรอืลดอตัราภาษ ีตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

สนิคาทีน่ําออกจากคลังสนิคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศลุกากร เขตปลอดอากร หรอืเขต
อุตสาหกรรมสงออก หรอืสนิคาท่ีนาํออกจากคลังสนิคาทณัฑบน คลังสนิคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตอุตสาหกรรมสงออกแหงหนึ่งเขาไปในคลังสนิคาทัณฑบน คลังสนิคา
ทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอดอากร หรอืเขตอตุสาหกรรมสงออกอีกแหงหนึ่ง ซึ่งไดรบั
ยกเวนอากรตามทีบ่ญัญัติไวในกฎหมายวาดวยศุลกากร ใหไดรบัยกเวนภาษตีามพระราชบญัญตันิี ้

สนิคาตามวรรคหนึ่ง ถานํากลับเขามาในราชอาณาจักรหรือนาํออกจากเขตปลอดอากรโดยมิใชเพือ่
การสงออก ใหผูนําเขาหรอืผูนาํสนิคาออกจากเขตปลอดอากร แลวแตกรณี เสียภาษีตามอตัราท่ีใชอยูใน
เวลาที่นาํเขาหรอืในเวลาท่ีนาํออกจากเขตปลอดอากร แตถาเปนกรณีลดอัตราภาษี ใหนาํคาภาษีที่ชําระไว
แลวมาหักออกได ท้ังนี้ เวนแตเปนการนําเขาหรอืนําออกมาเพื่อสงกลับคืนโรงอุตสาหกรรม คลังสนิคาทณัฑ
บน คลังสนิคาทณัฑบนตามกฎหมายวาดวยศลุกากร เขตปลอดอากร หรือเขตอุตสาหกรรมสงออกอืน่ ตาม
หลกัเกณฑ วธิีการ และเง่ือนไขท่ีอธบิดีกาํหนด 
  

มาตรา ๑๐๑ ผูประกอบอุตสาหกรรมใดประสงคจะขอลดหยอนภาษสีาํหรบัสนิคาท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง โดยนําจํานวนเงินภาษตีามพระราชบญัญัตินี้ท่ีไดเสียไวแลว สําหรบัสนิคาที่นาํมาใชเปนวตัถุดิบ
หรอืสวนประกอบในการผลิตสนิคามาหักออกจากจาํนวนเงินภาษีท่ีตองเสียสาํหรบัสนิคานัน้ ใหย่ืนคํารองและ
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ วธิีการ และเง่ือนไขทีอ่ธบิดกํีาหนด 
คําวนิิจฉัยของอธิบดีเก่ียวกับจํานวนเงินภาษีท่ีขอลดหยอนใหเปนท่ีสุด 
  

มาตรา ๑๐๑ ทว ิใหอธบิดีมีอํานาจยกเวนภาษใีหแกผูมหีนาท่ีเสียภาษีในกรณีดังตอไปนี ้



(๑) สาํหรับสนิคาท่ีนาํมาใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสนิคาประเภทหรอืชนิดเดิมหรือ
อีกประเภทหรืออีกชนิดหนึ่งซึ่งตองเสียภาษีตามพระราชบญัญัตินี ้

(๒) สาํหรบัสนิคาท่ีนาํมาใชเปนวัตถุดบิหรอืสวนประกอบในการผลิตสนิคาเพือ่การสงออก ท้ังนี้ ให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
  

มาตรา ๑๐๒ ผูประกอบอุตสาหกรรมมสีทิธิไดรบัคนืหรือยกเวนภาษี ในกรณดีังตอไปนี ้
(๑) สนิคาท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงท่ีบริจาคแกประชาชนเปนการสาธารณกศุลโดยผานสวนราชการ

ในราชการสวนกลาง ราชการสวนภมิูภาคหรือราชการสวนทองถ่ิน หรอืโดยผานองคการสาธารณกศุลท่ี
รัฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

(๒) สนิคาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท่ีบริจาคเปนสาธารณประโยชนแกสวนราชการในราชการ
สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิน่ หรือแกองคการสาธารณกุศลท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

(๓) สนิคาท่ีจําหนายใหแกผูไดรบัเอกสทิธิตามขอผูกพนัท่ีประเทศไทยมีอยูตอองคการ
สหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรอืตามสญัญากับนานาประเทศหรือทางการทูตตามหลัก
ถอยทีถอยปฏบิตัติอกัน 

(๔) น้ํามันและผลติภณัฑน้าํมันท่ีเติมในอากาศยานหรอืเรือท่ีมีขนาดเกินกวา   หารอยตันกรอสส ซึ่ง
พนักงานศลุกากรไดปลอยใหไปตางประเทศแลว 
การขอรบัคืนหรือยกเวนภาษตีามวรรคหนึ่ง ใหปฏบิตัติามหลกัเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 
  

มาตรา ๑๐๒ ทว ิผูประกอบกจิการสถานบริการมีสทิธิไดรบัยกเวนภาษี ในกรณีดังตอไปนี ้
(๑) บรกิารท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีบริจาครายรบัใหแกประชาชนเปนการสาธารณกุศล โดยผาน

สวนราชการ ในราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภิาค หรอืราชการสวนทองถ่ิน หรอืผานองคการสาธารณ
กุศลท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

(๒) บรกิารทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง ทีบ่ริจาครายรบัเปนสาธารณประโยชนแกสวนราชการในราชการ
สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิน่ หรือองคการสาธารณกศุลท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

การขอยกเวนภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหปฏบิตัติามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีกาํหนด 
  

มาตรา ๑๐๓ เพื่อประโยชนแกการเศรษฐกิจของประเทศหรอืเพือ่ความผาสกุของประชาชน รัฐมนตรี
โดยอนุมัตขิองคณะรัฐมนตรมีีอํานาจประกาศลดอตัรา หรือยกเวนภาษสีาํหรบัสนิคาหรอืบริการใดๆ ได ท้ังนี้
จะกําหนดหลักเกณฑ และเง่ือนไขไวดวยก็ได 

การลดอตัราหรอืยกเวนภาษ ีการยกเลิกหรอืแกไขการลดอตัราหรอืยกเวนภาษ ีตลอดจนหลักเกณฑ
และเง่ือนไข ใหประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
  

มาตรา ๑๐๔ ผูประกอบอุตสาหกรรมมสีทิธิไดรบัคนืภาษท่ีีไดเสียไวแลวสาํหรบัสนิคาท่ีกาํหนดใน
กฎกระทรวง ถาพสิจูนไดวาสนิคานั้นไดเสยีหายหรือเสือ่มคุณภาพจนใชการไมได 
การขอรบัคืนภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหปฏบิติัตามหลักเกณฑ วิธกีารและเง่ือนไขท่ีอธบิดีกาํหนด 
  

มาตรา ๑๐๕ สนิคาท่ีนาํเขาซึ่งไดเสียภาษีแลว หากสงกลับออกไปใหคืนภาษใีหแกผูนําเขาตาม
หลกัเกณฑ วธิีการ เง่ือนไขและในอตัราสวนเดียวกับการคนืเงินอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 



  
มาตรา ๑๐๖ สนิคาท่ีสงออกนอกราชอาณาจักร ถาพสิจูนเปนท่ีพอใจอธบิดีหรอืผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย

วาไดผลติดวยสนิคาท่ีนําเขาซึ่งไดเสียภาษีแลวใหคืนภาษสีาํหรบัสนิคาท่ีไดเสียภาษีแลวนั้นใหแกผูนําเขา
ตามหลกัเกณฑ วธิีการและเง่ือนไขเดียวกบัการคืนเงินอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศลุกากร 
  

มาตรา ๑๐๗ ผูใดเสียภาษีโดยไมมีหนาท่ีตองเสีย หรอืเสียเกินกวาท่ีควรตองเสีย และการเสียภาษี
นัน้ไมใชเปนการเสียภาษีตามการประเมินของพนกังานเจาหนาท่ี ผูนัน้มสีทิธไิดรบัเงินคืน 

การขอรบัเงินคนืใหย่ืนคํารองตออธบิดีหรือผูซึ่งอธบิดีมอบหมายภายในสามปนบัแตวันชําระภาษี ใน
การนี้ใหผูย่ืนคํารองสงเอกสารหลกัฐานหรอืคาํช้ีแจงใดๆ ประกอบคํารองดวย เมือ่อธบิดีหรอืผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายเหน็วาผูยืน่คํารองมีสทิธิไดรบัเงินคืน ใหสั่งคืนโดยมชิักชา 

ในกรณท่ีีอธิบดีหรือผูซึ่งอธบิดีมอบหมายพิจารณาเห็นสมควร จะสั่งคนืเงินใหแกผูเสยีภาษตีามวรรค
หนึ่ง โดยไมตองมีคํารองก็ได แตตองสั่งคนืภายในเวลาสามปนบัแตวนัชําระภาษ ี
  

มาตรา ๑๐๘ ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดทําการประเมินภาษตีามมาตรา ๗๙ แลว ปรากฏวาภาษี
ท่ีชําระแลวไดชําระโดยไมมีหนาท่ีตองเสียหรอืเสยีภาษีเกินกวาทีค่วรตองเสีย ใหสั่งคืนเงินโดยมชัิกชา 
  

มาตรา ๑๐๙ ในกรณท่ีีมีคําวนิิจฉัยคําคัดคานหรือคําวินิจฉัยอุทธรณถึงท่ีสดุใหคนืภาษี ใหอธบิดหีรอื
ผูซึ่งอธบิดีมอบหมายสั่งคืนโดยมิชักชา 
  

มาตรา ๑๑๐ ใหอธบิดหีรอืผูซึ่งอธบิดีมอบหมายสั่งใหดอกเบี้ยแกผูไดรบัคนืเงินภาษ ีตามมาตรา 
๑๐๗ หรือมาตรา ๑๐๘ แลวแตกรณใีนอตัรารอยละ ๑ ตอเดือน หรือเศษของเดอืนของจํานวนเงินท่ีไดรบัคนื
โดยไมคดิทบตน ท้ังนี ้ตามหลกัเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ดอกเบี้ยท่ีใหตามวรรคหนึ่ง มิใหเกนิกวาจํานวนเงินที่ไดรบัคืนและใหจายจากเงินภาษีที่จัดเกบ็ได
ตามพระราชบญัญติันี ้
  

มาตรา ๑๑๑ ใหรัฐมนตรีโดยอนุมัตขิองคณะรัฐมนตรีมีอาํนาจประกาศในราชกิจจานเุบกษา กําหนด
สนิคาใดซึ่งบคุคลท่ีไดรบัสทิธิยกเวนภาษนีําเขามาเพือ่ใชเองหรอืซึ่งผูประกอบอุตสาหกรรมจาํหนายใหแกผู
ไดรบัเอกสทิธิ ใหไดรบัยกเวนจากบทบังคบัแหงมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ แลวแตกรณ ี
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