
 
 

 
 
 
 

ร่างพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพ่ิมภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา  
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. …. เสนอโดย คณะรัฐมนตรี  
ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ เมื่อวันที่  
๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ เพ่ือให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังนี้ 

๑.๑  หลักการ 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพ่ิมภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

๑.๒  เหตุผล 

โดยที่มีความจ าเป็นต้องมีกฎหมายเพ่ือยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพ่ิมภาษีอากร และ 
ความรับผิดทางอาญาให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่ ง เป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง 
และขนาดย่อม เพ่ือสนับสนุนให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวเข้าสู่ระบบภาษีเพ่ือการพัฒนา 
ฐานภาษีที่ยั่งยืน อันเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

๑.๓  ร่างพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพ่ิมภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา  
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. …. มีเน้ือหารวม จ านวน  
๙ มาตรา สรุปสาระส าคัญ ได้ดังน้ี 

๑.๓.๑ ก าหนดให้ภายใต้บังคับมาตรา ๗ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไม่ได้ยื่นแบบ
แสดงรายการ หรือที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้แล้วแต่ไม่ถูกต้องก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
เมื่อได้ด าเนินการตามมาตรา ๖ แล้ว ให้ได้รับยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิม ส าหรับภาษีอากรตามประเภท
ภาษีอากรและรอบระยะเวลาบัญชีหรือเดือนภาษีหรือประเภทตราสารตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๖ (๒)  
หรือ (๓) แล้วแต่กรณี โดยการยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิมดังกล่าว ไม่ให้ใช้บังคับส าหรับกรณีที่ได้รับ
หนังสือแจ้งการประเมินหรือหนังสือแจ้งให้เสียอากรและค่าเพิ่มอากรแล้ว (ร่างมาตรา ๔) 

ร่างพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพ่ิมภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา  
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ….  

(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 



๒ 

 

๑.๓.๒ ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
ที่จะได้รับยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มตามมาตรา ๔ ดังต่อไปนี้  

(๑) มีรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระท าในรอบระยะเวลาบัญชี
สุดท้าย ซึ่งมีก าหนดครบ ๑๒ เดือน โดยวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ ๓๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ เกิน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยล้านบาท) ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ 
ตามมาตรา ๖๕ แห่งประมวลรัษฎากร  

(๒) ได้มีการยื่นรายการภาษีเงินได้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตาม (๑) ไว้แล้ว 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

(๓) ไม่เป็นผู้ออกใบก ากับภาษีหรือผู้ใช้ใบก ากับภาษีที่กรมสรรพากรได้ร้องทุกข์ 
ต่อพนักงานสอบสวนว่าได้มีการกระท าความผิดอาญาเกี่ยวกับใบก ากับภาษีตามประมวลกฎหมาย
อาญาไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๕) 

๑.๓.๓ ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
ที่จะได้รับยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มตามมาตรา ๔ ดังต่อไปนี้ 

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

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

(ก) ภาษีเงินได้ส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชี
ท่ีมีวันเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(ข) ภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ ส าหรับรายรับประจ าเดือนภาษี
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงเดือนภาษีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

(ค) อากรแสตมป์ ส าหรับตราสารที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดให้ช าระอากร
เป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร ซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้กระท าตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

(๓) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรทุกประเภทตามประมวลรัษฎากรที่บริษัท 
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่หักหรือน าส่ง ส าหรับธุรกรรมที่ เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่  ๑ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ พร้อมทั้งน าส่งภาษีอากรที่ยังไม่ได้น าส่ง 
หรือยังน าส่งไม่ครบถ้วนทั้งจ านวน ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ร่างมาตรา ๖)  

๑.๓.๔ ก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิม
ตามมาตรา ๔ ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี แบบน าส่งภาษี และแบบขอเสียอากรเป็นตัวเงิน ส าหรับภาษี
อากรทุกประเภทตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 



๓ 

 

ให้ครบถ้วน ส าหรับการยื่นแบบตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
เว้นแต่มีเหตุอันสมควรตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด แต่กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้หมดสิทธิได้รับยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิมตามมาตรา ๔ และ 
ให้กรมสรรพากรด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องต่อไป (ร่างมาตรา ๗) 

๑.๓.๕ ก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิม
ตามมาตรา ๔ เมื่อได้ด าเนินการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖ แล้ว ให้พ้นจากความรับผิดทางอาญา 
ตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้อง (ร่างมาตรา ๘) 

๑.๔  ข้อดีของร่างพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพ่ิมภาษีอากร และความรับผิด 
ทางอาญา เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. …. มีดังนี ้

๑.๔.๑ เพ่ือยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพ่ิมภาษีอากร และความรับผิดทางอาญาให้แก่บริษัท 
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  อันจะเป็นการบรรเทาภาระ 
ภาษีอากรและช่วยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดการพัฒนาระบบฐานภาษีและการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรที่ยั่งยืน 

๑.๔.๒ เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถจัดท าบัญชีและงบการเงิน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ 

๑.๔.๓ เพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในด้านของการขยายโอกาสในการท าธุรกรรม
ทางการเงินและการขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน อันจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  
ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งช่วยให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้เพ่ิมมากขึ้นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ  
และสังคมของประเทศในภาพรวม 

๑.๔.๔ เพ่ือให้มีข้อมูลของผู้เสียภาษีที่ครบถ้วนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยจะเป็นประโยชน์ 
ต่อภาครัฐในการน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือออกมาตรการสนับสนุนผู้เสียภาษีในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 


