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คํานํา 

กรมสรรพากรเป็นองค์กรท่ีก้าวเดินพร้อมกับทุกคน มีภารกิจในการจัดเก็บภาษีอากรและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนผู้เสียภาษี ซึ่งเป็นบุคคลสําคัญของกรมสรรพากร จึงมุ่งหวังท่ี
จะสรรสร้างรูปแบบการให้บริการท่ีดียิ่งข้ึน ด้วยการจัดทําหนังสือ “คู่มือประชาชน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือแนะนําให้ประชาชนไดรู้้ เข้าใจ และสามารถเข้าถึงการบริการของกรมสรรพากรได้อย่าง
สะดวกยิ่งข้ึน  

อย่างไรก็ดี การจัดทําคู่มือประชาชนนี้ ได้แสดงข้อมูลเพ่ือการบริการได้เพียงระดับหนึ่ง 
รายละเอียดนอกเหนือจากนี้ ประชาชนสามารถสอบถามได้จากหน่วยงานของกรมสรรพากรท่ัวประเทศ 
ท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้เสียภาษีทุกท่านท่ีทําหน้าท่ีในการเสียภาษีให้แก่ประเทศชาติเป็นแบบอย่างท่ีด ี 
ให้แก่คนในสังคมตลอดมา 

 

 

     กรมสรรพากร 

           กันยายน 2554 
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แนะนํากรมสรรพากร 

ภารกิจหลักตามท่ีกฎหมายกําหนด  

กรมสรรพากร มีภารกิจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี การเสนอแนะและการใช้นโยบายทางภาษี
อากร เพ่ือให้ได้ภาษีตามเปา้หมายอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
และเกิดความสมัครใจในการเสียภาษี โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี ้

1. จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
2. เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีต่อกระทรวงการคลัง 
3. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของกรม หรือตามท่ีกระทรวง

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

วิสัยทัศน ์

 “ระบบงานมาตรฐานสากล เพ่ือบริการประชาชน และเก็บภาษีท่ัวถึงเป็นธรรม” 

พันธกิจ 

1. จัดเก็บภาษีให้ได้ตามประมาณการ 
2. ให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี 
3. เสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษีอากรอย่างท่ัวถึงเป็นธรรม สามารถใช้เป็นกลไกในการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันของประเทศต่อกระทรวงการคลัง 

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน กรมสรรพากรมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน ด้านการ
ให้บริการผู้เสียภาษีและประชาชนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการบริหารการจัดเก็บภาษี     
ให้เกิดความเป็นธรรม และโปร่งใส ภายใต้หลักการท่ีคํานึงถึงประชาชนเป็นเป้าหมายหลักในการทํางาน 
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หน้าที่และสิทธิผู้เสียภาษ ี

 ผู้มีสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมาย ได้แก่ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล หรือผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากรท่ีกฎหมายกําหนด 

ความหมายของภาษีอากร 
แบ่งได้เป็น 2 แนว 

 แนวท่ีหนึ่ง อธิบายว่า ภาษีอากร คือ สิ่งท่ีรัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร และนําไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยมิได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษีอากร  

 แนวท่ีสอง อธิบายว่า ภาษีอากร คือ เงินได้หรือทรัพยากรท่ีเคลื่อนย้ายจากภาคเอกชน           
ไปสู่ภาครัฐบาล แต่ไม่รวมถึงการกู้ยืม หรือขายสินค้า หรือให้บริการในราคาทุนโดยรัฐบาล  

หน้าท่ีผู้เสียภาษี 

ผูมี้หน้าท่ีต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทย กฎหมายกําหนดมาตรการไว้ 2 อย่าง คือ  

มาตรการแรก แหล่งเงินได้เกิดในประเทศไทย 
มาตรการสอง แหล่งเงินได้เกิดนอกประเทศไทย 

1. บุคคลใดก็ตามไม่จํากัดเชื้อชาติหรือสัญชาติใด หากมีเงินได้ท่ีต้องเสียภาษีอันเกิดจาก    
แหล่งเงินได้ในประเทศไทย ต้องมีหน้าท่ีเสียภาษีในประเทศไทยท้ังสิ้น ไม่ว่าผู้มีเงินได้นั้นจะเป็นผู้อยู ่   
ในประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม 

2. บุคคลผู้อยู่ในประเทศไทยถึง 180 วันในปีภาษีใด (ปีประดิทิน) กฎหมายถือว่าเป็นผู้อยู ่    
ในประเทศไทยในปีภาษีนั้น  

นอกจากมีหน้าท่ีจะต้องเสียภาษีเงินได้จากแหล่งเงินได้ท่ีเกิดในประเทศไทยตามมาตรการ    
แรกแล้ว หากมีเงินได้เกิดจากแหล่งเงินได้นอกประเทศไทย ถ้าได้นําเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยก็มี
หน้าท่ีต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทย สําหรับเงินได้ท่ีนําเข้ามาในปีภาษีท่ีอยู่ในประเทศไทย 

สิทธผิู้เสียภาษี 

“สิทธิท่ีจะได้รู้ของประชาชน” 

 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ.2540 
เป็นต้นมา ได้กําหนดสิทธิท่ีจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการรับรู้ สิทธิในการ
ตรวจดู สิทธิในการขอสําเนา สิทธิในการท่ีจะได้รับคําแนะนํา สิทธิในการร้องเรียน สิทธิในการอุทธรณ์ 
และสิทธิในการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล  

ท้ังนี้ ราชการต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบ หรือรับรู้
ข่าวสารท่ีอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานได้ เนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับการทํางานของหน่วยงานของรัฐ และยังเป็นกลไกสําคัญท่ีขับเคลื่อนให้
ระบบการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ มีมาตรฐานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพราะประชาชน
สามารถแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบ วิพากษ์วิจารณ์ รวมท้ังเสนอแนะนโยบายการดําเนินงาน        
จึงเป็นหลักประกันว่า “รัฐรู้อย่างไร ประชาชนรู้อย่างนั้น” หรือ “รัฐทําอะไร รัฐรู้อะไร ประชาชน    
ต้องได้รับรู้อย่างนั้น” 

ดังนั้น นโยบายการดําเนินงานของกรมสรรพากร จึงมุ่งม่ันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
กรมสรรพากรอย่างย่ังยืน เพื่อสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี 
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ทุกเร่ืองราว  ทุกปัญหา  สอบถาม 
ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร: RD Call Center : 1161 : “บริการด้วยใจ  ใส่ใจทุกคําถาม” 

ผู้เสียภาษี ผู้ประกอบการ และประชาชนสามารถสอบถามปัญหาภาษีอากร หรือร้องเรียน  
หรือให้คําแนะนํา ท่ีเก่ียวข้องกับกรมสรรพากร  ได้แก่ 

- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
- ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
- อากรแสตมป์ 
- อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกรมสรรพากร เช่น การขอมีเลขประจําตัวผู้เสียภาษี , การยื่นแบบ

ผ่านอินเทอร์เน็ต , ติดตามผลการขอคืนภาษี  เป็นต้น 

การใช้บริการ RD Call Center 

  สามารถใช้บริการของ RD Call Center ผ่านช่องทางการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้ 

    1. โทรศัพท์ติดต่อ RD Call Center ด้วยหมายเลข 1161 ฟังข้อความจากระบบอัตโนมัต ิ       
เพ่ือเลือกรับบริการจาก RD Call Center  4  เมนูหลัก  คือ  

(1)  กด 1  ฟังข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ     
(2)  กด 2  รับเอกสารทางโทรสาร (ใช้เครื่องโทรสารในการติดต่อ) 
(3)  กด 3  ข่าวประชาสัมพันธ ์            
(4)  กด 4  ติดต่อเจ้าหน้าท่ี 
• บริการ เวลา 08.30 - 18.00 น. เวน้วันหยุดราชการ 
• รับฟังข้อความจากระบบอัตโนมัต ิรับเอกสารทางโทรสารและข่าวประชาสัมพันธ ์     

ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง  

2. Web collaboration โดยเข้าไปใช้บริการท่ี website www.rd.go.th > สรรพากร          
Call Center > ติดต่อเจ้าหน้าท่ีผ่าน Web collaboration ซึ่งชอ่งทางการให้บริการดังกล่าว 
ผู้ใช้บริการจะอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีเห็นหน้าจอการยื่นแบบของผู้ใช้บริการขณะกําลังทํารายการ        
โดยเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถทํางานบนหน้าจอแทนผู้ใช้บริการได ้เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการ
ในขณะกําลังทํารายการยื่นแบบ   

• บริการ  เวลา 08.30 - 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ 

3.  Web Chat โดยเข้าใช้บริการผ่าน website www.rd.go.th > สรรพากร RD Call Center > 
ติดต่อเจ้าหน้าท่ีผ่านทาง Web Chat ผู้ใช้บริการสามารถ Chat กับเจ้าหน้าท่ีผ่านทางหน้าจอ Internet   

• บริการ เวลา 8.30. - 16.00 น. ทุกวันทําการ  เว้นวนัหยุดราชการ 

4. Contact Us  ผ่าน website www.rd.go.th > ติดต่อกรมสรรพากร  
•••• บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกรมสรรพากรจะตอบคําถามภายใน  3  วันทําการ                   

นับจากวันท่ีได้รับคําถาม 
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หมายเหตุ  กรมสรรพากรจะมีการขยายเวลาให้บริการในช่วงระยะเวลาท่ีมีการยื่นแบบภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา หรือในวันสุดท้ายของการยื่นแบบแต่ละประเภทภาษี หรือขยายเวลาในการให้บริการ
ตามท่ีกรมสรรพากรประชาสัมพันธ ์  
 
***  ค่าโทรครั้งละ 3 บาท ท่ัวไทย เฉพาะผู้ท่ีใช้หมายเลขโทรศัพท์พ้ืนฐาน ของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) หากใช้โทรศัพท์ของระบบอ่ืนๆ  มีคา่โทรคิดตามอัตราของระบบนั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -11- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขอข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
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การขอข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพากร 

  ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการไม่ว่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ก็ตาม 
เช่น  ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือหรือคําสั่ง
เก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เฉพาะท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีของเอกชน เป็นต้น 
 
วิธีการ  ลงชื่อในสมุดทะเบียนเพ่ือขอดูข้อมูลข่าวสารท่ีสถานท่ีให้บริการข้อมูลข่าวสาร หรือ 

ยื่นคําร้องเพ่ือขอข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ   
กรมสรรพากร 

 
สถานท่ีบริการข้อมูลข่าวสารหรือสถานท่ีติดต่อ 

(1) ส่วนประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารกลาง ชั้น 5 อาคารกรมสรรพากร 
(2) ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสรรพากรภาค (ทุกภาค) 
(3) ส่วนบรหิารงานท่ัวไป สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี (ทุกพ้ืนท่ี) 
(4) ฝ่ายหรืองานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา (ทุกพ้ืนท่ีสาขา) 

 
ระยะเวลาการให้บริการ 

  ภายใน 15 วัน  นับแต่วันท่ีได้รับคําร้องขอข้อมูลข่าวสาร 
 
ค่าธรรมเนียม 

  การคัดถ่ายสําเนา กระดาษขนาด A 4 หน้าละ 1 บาท 
  การรับรองเอกสาร คํารับรองละ 5 บาท 
 
หมายเหต ุ สามารถ Download คําร้องขอข้อมูลข่าวสารได้จาก www.rd.go.th > บริการ  
                     อิเล็กทรอนิกส์ > Download > แบบแสดงรายการภาษี แบบคําร้อง/คําขอต่างๆ >     
                     อ่ืนๆ > แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมสรรพากร 
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การขอเลขประจาํตัวผู้เสียภาษ ี
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การให้เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 

          ตามมาตรา ๓ เอกาทศ แห่งประมวลรัษฎากรกําหนดไว้ว่า  เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี
อากร อธิบดีมีอํานาจกําหนดให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีอากร และผู้มีหน้าท่ีจ่ายเงินได้มีและใช้เลขประจําตัว
ในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีกําหนด ดังนั้น จึงได้จัดทํา
คู่มือข้ึน เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจเข้าใจเก่ียวกับการให้เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร  รายละเอียดปรากฏตาม
ตาราง 
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การขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 

 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา 
การเตรียมเอกสาร 

เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของเจ้าหน้าที่ 

ชั้นตอน 
การขอรับบริการ 

หมายเหตุ 

การขอมีเลขประจําตัว             
ผู้เสียภาษีอากร 

     

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา  
๑.๑. กรณีบุคคลธรรมดาไทย

ที่มีและใช้เลขประจําตัว
ประชาชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎร สามารถใช้เลข
ประจําตัวประชาชน   
ในการยื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดา  โดย   
ไม่ต้องยื่นคําร้องขอ     
มีเลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีอากร   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน ๖0 วันนับแต่กรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังนี้  
 -  วันที่มีเงินได้พึงประเมิน 
 -  วันที่มีการเปลี่ยนชื่อ และ

หรือนามสกุล หรือย้าย  
ที่อยู่ หรือสถานที่ทํางาน  
(กรณีใช้สถานที่ทํางาน
เป็นที่อยู่ของบัตรฯ) 

 -  วันที่บัตรฯ ชํารุด หรือ 
     สูญหาย 
 -  วันที่ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

หรือคณะบุคคล ที่มิใช ่ 
นิติบุคคล เลิกหรอืโอน
กิจการทั้งหมด 

 

ประเภทบุคคลธรรมดา 
1. กรณีขอมีเลขและบัตร
ประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
๑.๑. กรณีบุคคลธรรมดา (ไทย) 
       - ภาพถ่ายบัตรประจําตัว    
         ประชาชน และภาพถ่าย   
         ทะเบียนบ้าน 
๑.๒. กรณีบุคคลธรรมดา  
      (ต่างด้าว) 
       - ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง  
๑.๓. กรณีกองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง 
       - ภาพถ่ายทะเบียนบ้านของ 
         ผู้จัดการมรดก และ  
         ภาพถ่ายคําสั่งศาลแต่งตั้ง  
         ผู้จัดการมรดก 

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา  
๑.๑. ผู้เสียภาษีกรอกรายละเอียดใน  
      แบบคําร้องขอมีเลขประจําตัว     
      ผู้เสียภาษี 
      - สําหรับบุคคลธรรมดาไทย /   
        บุคคลธรรมดาต่างด้าว / กอง 
        มรดกที่ยังมิได้แบ่ง ใช้แบบ  
        ล.ป.๑๐.๑ 
      - สําหรบัห้างหุ้นส่วนสามัญ และ 
        คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล     
        ใช้แบบ ล.ป.10.2 
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การขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 

 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา 
การเตรียมเอกสาร 

เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของเจ้าหน้าที่ 

ชั้นตอน 
การขอรับบริการ 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒. บุคคลธรรมดาไทย      
ที่ประสงค์จะจดทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษี
ธุรกิจเฉพาะยังคงต้องมี 
หน้าที่ยื่นคําร้องขอมีเลข
ประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร 

๑.๓. กรณีบุคคลธรรมดา   
ต่างด้าว  หรือกองมรดก
ที่ยังมิได้แบ่ง 

๑.๔. กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญ 
หรือคณะบุคคลที่มิใช ่ 
นิติบุคคล 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ตาม ๑.๒. 
และ ๑.๓. 
ให้ยื่นคําร้องฯ ล.ป.๑0.๑ 

ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ 
หรือสํานักงานสรรพากรพื้นที่
สาขาแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้ 
 
ผู้มีหนา้ที่เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ตาม ๑.๔. 
ให้ยื่นคําร้องฯ ล.ป.๑0.๒ 

ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ 
หรือสํานักงานสรรพากรพื้นที่
สาขาที่สถานประกอบการ
ตั้งอยู่ 

 -  วันที่กองมรดกที่ยังมิได้
แบ่งพ้นสภาพการเป็น
กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง 

2. กรณีขอแก้ไขรายละเอียด        
ผู้เสียภาษีอากร  
๒.๑. ภาพถ่ายหลักฐานการเปลี่ยน 
      ชื่อ นามสกุล 
๒.๒. ภาพถ่ายหลักฐานการเปลี่ยน 
       ที่อยู่ (ถ้ามี) 
๒.3. บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี 
       อากรฉบับเดิม (ถ้ามี) 
 
3. กรณีบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี 
อากรชํารุดหรือสูญหาย 
    - บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี   
      อากรฉบับเดิม (ถ้ามี) 
 
 
 
 

๑.๒. แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามการ 
      เตรียมเอกสาร เพื่อประกอบการ 
      พิจารณาของเจ้าหน้าที่ มาพร้อม 
       กับแบบคําร้องขอมีเลขประจําตัว   
       ผู้เสยีภาษีอากร 
๑.๓. ยื่นคําร้องฯ พร้อมเอกสารแนบ  
      ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่  
      หรือสํานักงานสรรพากรพื้นที่ 
      สาขา ตามที่อยู่ที่ติดต่อได้ หรือ 
      สถานประกอบการตั้งอยู่ แล้วแต ่
      กรณี 
๑.๔. เจ้าหน้าที่พิจารณาคําร้องฯ  
      พร้อมเอกสารแนบแล้วเสร็จ  
      ดําเนินการออกบัตรประจําตัว     
      ผู้เสียภาษีอากร 
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การขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 

 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา 
การเตรียมเอกสาร 

เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของเจ้าหน้าที่ 

ชั้นตอน 
การขอรับบริการ 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. กรณีขอคืนบัตรประจําตัว      
ผู้เสียภาษีอากร  
๔.๑. ภาพถ่ายใบมรณบัตร ของ     
      ผู้เสียภาษี / เอกสารแจ้งการ 
      เปลี่ยนสภาพการเป็นกอง  
      มรดกที่ยังมิได้แบ่ง 
๔.๒. บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี 
       อากรที่คืน 
ประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญ และ
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
1. กรณีขอมีเลขและบัตร    
ประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
๑.๑. ภาพถ่ายบัตรประจําตัว 
       ประชาชน / ใบสําคัญคน     
       ต่างด้าว / หนังสือเดินทาง  
       ของผู้มีอํานาจจัดการและ 
       ผู้ร่วมคณะทุกคน 

1.5. ผู้เสียภาษีรับบัตรประจําตัว 
      ผู้เสียภาษีอากร พร้อมตรวจสอบ 
      ความถูกต้องของบัตรฯ 



 -18- 

การขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 

 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา 
การเตรียมเอกสาร 

เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของเจ้าหน้าที่ 

ชั้นตอน 
การขอรับบริการ 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒. ภาพถ่ายทะเบยีนบ้านของ 
       ที่ตั้งสถานประกอบการ 
๑.๓. ภาพถ่ายสัญญาจัดตั้ง       
       ห้างหุ้นสว่นสามัญ หรือ 
       คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
 
2. กรณีขอแก้ไขรายละเอียด        
ผู้เสียภาษีอากร 
๒.๑. ภาพถ่ายหลักฐานการเปลี่ยน 
       ชื่อ ที่อยู ่ของห้างหุ้นส่วน  
       สามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่ 
       นิติบุคคล 
๒.๒. บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี 
       อากรฉบับเดิม  
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การขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 

 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา 
การเตรียมเอกสาร 

เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของเจ้าหน้าที่ 

ชั้นตอน 
การขอรับบริการ 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. กรณีบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากรชํารุดหรือสูญหาย  
๓.๑. ภาพถ่ายบัตรประจําตัว  
      ประชาชน / ใบสําคัญคน 
      ต่างด้าว / หนังสือเดินทาง  
      ของผู้มีอํานาจจัดการ  
๓.๒. บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี 
       อากรฉบับเดิม (ถ้ามี) 
 
4. กรณีขอคืนบัตรประจําตัว           
ผู้เสียภาษีอากร  

 - บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี  
   อากรที่คืน  
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การขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 

 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา 
การเตรียมเอกสาร 

เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของเจ้าหน้าที่ 

ชั้นตอน 
การขอรับบริการ 

หมายเหตุ 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได ้        
นิติบุคคล  
    บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน             
นิติบุคคล ตามมาตรา ๓๙ 
แห่งประมวลรัษฎากร  

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได ้          
นิตบิุคคล  
   ให้ยื่นคําร้องฯ ล.ป.๑0.๓ 
ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ 
หรือสํานักงานสรรพากรพื้นที่
สาขา ในท้องที่ที่สํานักงาน
ใหญ ่ตั้งอยู่ 
 - กรณีเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี
เงินได้นิติบุคคลที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของ
สํานักบริหารภาษีธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ต้องการแก้ไข
รายละเอียดของผู้เสียภาษี
อากรสามารถยื่นคําร้อง  
ณ สํานักบริหารภาษีธุรกิจ
ขนาดใหญ่ได้ 

 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได ้         
นิติบุคคล  

 ภายใน ๖0 วัน นับแต่
กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  
 -  วันที่ได้จดทะเบียนเป็น 

นิติบุคคลไทย หรือวันที่
นิติบุคคลต่างประเทศ 
เริ่มประกอบกิจการใน
ประเทศไทย 

 -  วันที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือ
ย้ายที่ตั้งสํานักงานใหญ่ 

 -  วันที่บัตรฯ ชํารุด หรือ 
สูญหาย 

 -  วันที่บริษัทหรือห้าง
หุน้ส่วนนิติบุคคล ได้มี 
การเลิก  

    (วันที่เสร็จการชําระบัญช)ี 

ประเภทนิติบุคคล  
๑. กรณีขอมีเลขและบัตร
ประจําตัวผู้เสียภาษีอากร  
๑.๑. ภาพถ่ายทะเบียนบ้านที่ใช ้
      เป็นสถานประกอบการของ 
      สํานักงานใหญ ่
๑.๒. ภาพถ่ายหนังสือรับรองการ 
      จดทะเบียนนิติบุคคล /  
      ภาพถ่ายหนังสือรับรองการ  
      ประกอบกิจการในประเทศ 
      ไทย / ภาพถ่ายหนังสือ 
      สัญญาประกอบกิจการ 
      รว่มกัน / ภาพถ่ายหนังสือ  
      สัญญาแต่งตั้งลูกจ้าง หรือ 
      ผู้ทําการแทนฯ ในประเทศ 
      ไทย 
 

๒. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
๒.๑. กรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน  
       หรือผู้จัดการของบริษัท หรือ 
       ห้างหุ้นสว่นนิติบุคคล หรือ           
       ผู้มีอํานาจจดัการ หรือลูกจ้าง 
       ผู้ทําการแทนฯ ในประเทศไทย  
       กรอกรายละเอียดคําร้องขอมี 
       เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร  
       แบบ ล.ป.๑0.๓ 
๒.๒. แนบหนังสือมอบอํานาจกรณี 
      เป็นผู้ทําการแทน 
๒.๓. แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามการ    
      เตรียมเอกสาร เพื่อประกอบการ 
      พิจารณาของเจ้าหน้าที่ มาพร้อม  
      กับคําร้องขอมีเลขประจําตัว        
      ผู้เสียภาษีอากร แบบ ล.ป.๑0.๓ 
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การขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 

 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา 
การเตรียมเอกสาร 

เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของเจ้าหน้าที่ 

ชั้นตอน 
การขอรับบริการ 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - กรณีผู้เสียภาษีที่เริ่มตน้
ประกอบธุรกิจ ไปยื่น          
คําร้องขอจดทะเบียนนิต ิ        
บุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า หรือสํานักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด  
กระทรวงพาณิชย์ ผูเ้สีย
ภาษีสามารถยื่นคําร้อง   
ขอมีเลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีอากรกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า หรอืสํานัก 
งานพัฒนาธุรกิจการค้า
จังหวัด กระทรวงพาณิชย์
ได้ โดยใช้แบบคําร้องฯ 
และเอกสารประกอบการ
พิจารณาชุดเดียวกับที่ยื่น
ขอจดทะเบียนนิติบุคคล 

 - วันที่นิติบุคคลใหม่       
ควบเข้ากัน 

๑.๓. ภาพถ่ายบัตรประจําตัว 
      ประชาชน / ใบสําคัญคน   
      ต่างด้าว / หนังสือเดินทาง 
      ของกรรมการผู้จัดการ หรือ 
      หุ้นสว่นผู้จัดการผู้มีอํานาจ 
      จัดการ หรือลูกจ้างผู้ทําการ   
       แทนฯ ในประเทศไทย 
๑.๔. ภาพถ่ายหนังสือยินยอมให้ใช ้
      สถานที่ (กรณีที่ใช้สถานที่ 
      ของบุคคลอื่นเป็นสถาน 
      ประกอบการ) หรือสัญญาเช่า 
๑.๕. ภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสีย 
      ภาษีอากรของผู้มีอํานาจ 
      จัดการ / ลูกจ้างผู้ทําการ 
      แทนในประเทศไทย      
      (กรณีเป็นผู้ไม่มีเลขประจําตัว 
      ประชาชน) 

๒.๔. ยื่นคําร้องฯ พร้อมเอกสารแนบ  
      ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่  
      หรือสํานักงานสรรพากรพื้นที่ 
      สาขา ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ 
๒.๕. เจา้หน้าที่พิจารณาคําร้องฯ  
      พร้อมเอกสารแนบแล้วเสร็จ  
      ดําเนินการออกบัตรประจําตัว    
      ผู้เสียภาษีอากร 
๒.๖. ผู้เสียภาษีรับบัตรประจําตัว 
      ผู้เสียภาษีอากร พร้อมตรวจสอบ  
      ความถูกต้องของบัตรฯ 
๒.๗. กรณีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
      ได้ดําเนินการออกเลขประจําตัว 
      ผู้เสียภาษีอากรให้กรมสรรพากร          
      จะดําเนินการจัดส่งบัตร 
      ประจําตัวผู้เสียภาษีอากรให้ทาง 
      ไปรษณีย์ภายใน ๗ วันทําการ      
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การขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 

 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา 
การเตรียมเอกสาร 

เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของเจ้าหน้าที่ 

ชั้นตอน 
การขอรับบริการ 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

๒. กรณีขอแก้ไขรายละเอียด             
ผู้เสียภาษีอากร  
๒.๑. ภาพถ่ายหลักฐานการเปลี่ยน 
      ชื่อ ที่ตั้ง นิติบุคคล 
๒.๒. บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี 
       อากรฉบับเดิม  

 
๓. กรณีบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากรชํารุดหรือสูญหาย  
๓.๑. ภาพถ่ายบัตรประจําตัว 
       ประชาชน / ใบสําคัญคน 
       ต่างด้าว / หนังสือเดินทาง 
       ของกรรมการผู้จัดการ  
๓.๒. บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี 
       อากรฉบับเดิม (ถ้ามี) 
 
 

      นับจากวันที่ยื่นคําร้องฯ และ  
      กรณีต้องการไปรับบัตรด้วย 
      ตนเอง หรือกรณีที่ไม่ได้รับบัตร 
      ประจําตัวผู้เสียภาษีอากรตาม 
      เวลาที่กําหนด ให้ติดต่อ 
      สํานักงานสรรพากรพื้นที่      
      ตามสถานประกอบการตั้งอยู่ 
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การขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 

 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา 
การเตรียมเอกสาร 

เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของเจ้าหน้าที่ 

ชั้นตอน 
การขอรับบริการ 

หมายเหตุ 

๔. กรณีขอคืนบัตรประจําตัว                
ผู้เสียภาษีอากร  
๔.๑. ภาพถ่ายหนังสือจดทะเบียน 
       เลิกประกอบกิจการ / ควบ 
       กิจการ / โอนกิจการทั้งหมด 
๔.๒. บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี 
       อากรที่คืน 
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การขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 

 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา 
การเตรียมเอกสาร 

เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของเจ้าหน้าที่ 

ชั้นตอน 
การขอรับบริการ 

หมายเหตุ 

3 ผู้จ่ายเงินได้   
๓.๑. ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ             

ที่จ่ายตามประมวล
รัษฎากร  เฉพาะบุคคล
ธรรมดาไทยที่มีและใช้
เลขประจําตวัประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎร 
สามารถใชเ้ลขประจําตัว 

      ประชาชนในการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีหัก  
ณ ที่จ่ายโดยไม่ต้องยื่น             
คําร้องขอมีเลขประจําตัว
ผู้เสียภาษีอากร 

 
 
 

ผู้จ่ายเงินได้   
   - ให้ยื่นคําร้อง ล.ป.๑0.๔  
     ณ สํานักงานสรรพากร  
     พื้นที่ หรือสํานักงาน 
     สรรพากรพื้นที่สาขา      
     ที่สํานักงานของผู้จ่าย 
     เงินได้ตั้งอยู่ 

ผู้จ่ายเงินได้   
    ให้ยื่นคําร้องฯ ก่อนวันที่
จ่ายเงินได้  หรือภายใน ๖0 
วัน แล้วแต่กรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังนี ้  
- นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนชื่อ 
  ผู้จ่ายเงินได้หรือย้ายที่อยู่ 
- นับแต่วันที่บัตรฯ ชํารุด  
  หรือสูญหาย 
- นับแต่วันเลิก หรือควบ     
  เข้ากัน (กรณีผู้จ่ายเงินได้ 
  เป็นนิติบุคคล) 
 

ประเภทผู้จ่ายเงินได้   
๑. กรณีขอมีเลขและบัตรประจําตัว 
ผู้เสียภาษีอากร  
๑.๑. ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน          
       ที่ใช้เป็นที่ตั้งสํานักงาน 
๑.๒. ภาพถ่ายหนังสือรับรองการ 
       จดทะเบียนนิติบุคคล /  
       ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน 
       ราษฎร 
๑.๓. ภาพถ่ายบัตรประจําตัว 
      ประชาชน / ใบสําคัญคน   
      ต่างด้าว / หนังสือเดินทาง 
      ของผู้จัดการ หรือผูม้ีอํานาจ 
      จัดการ 
 
 
 

๓. ผู้จ่ายเงินได้   
๓.๑. หวัหน้าหน่วยงานที่จ่ายเงินได้   
      กรอกรายละเอียดคําร้องขอมี 
      เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร  
      แบบ ล.ป.๑0.๔ 
๓.๒. แนบหนังสือมอบอํานาจกรณี 
      เป็นผู้ทําการแทน 
๓.๓. แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องตาม 
      การเตรียมเอกสาร เพื่อประกอบ  
      การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ มา 
      พร้อมกับคําร้องขอมีเลข 
      ประจําตัวผู้เสียภาษีอากร  
      แบบ ล.ป.๑0.๔ 
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การขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 

 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา 
การเตรียมเอกสาร 

เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของเจ้าหน้าที่ 

ชั้นตอน 
การขอรับบริการ 

หมายเหตุ 

๓.๒. ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ              
ที่จ่ายตามประมวล
รัษฎากร แต่ไม่มีหนา้ที่
ต้องเสียภาษีเงินได้ หรือ
มีหน้าที่เสียภาษีอากร 
แต่ได้รับยกเว้นการเสีย
ภาษีอากรบางกรณี 

๒. กรณีขอแก้ไขรายละเอียด                
ผู้จ่ายเงินได้  
๒.๑. ภาพถ่ายหลักฐานการเปลี่ยน 
       ชื่อ ที่ตั้งสํานักงาน 
๒.๒. บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี 
       อากรฉบับเดิม 
 
๓. กรณีบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี     
อากรชํารุดหรือสูญหาย  
๓.๑. ภาพถ่ายบัตรประจําตัว 
      ประชาชน / ใบสําคัญ 
      คนต่างด้าว / หนังสือเดินทาง 
      ของผู้จัดการ หรือผูม้ีอํานาจ 
      จัดการ 
๓.๒. บตัรประจําตัวผู้เสียภาษี 
       อากรฉบับเดิม (ถ้ามี) 
 

๓.๔. ยื่นคําร้องฯ พรอ้มเอกสารแนบ  
       ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่  
       หรือสํานักงานสรรพากรพื้นที่ 
       สาขา ที่สํานักงานของผู้จ่าย    
       เงินได้ตั้งอยู ่
๓.๕. เจ้าหน้าที่พิจารณาคําร้องฯ  
      พร้อมเอกสารแนบแล้วเสร็จ  
      ดําเนินการออกบัตรประจําตัว    
      ผู้เสียภาษีอากร 
๓.๖. ผู้เสียภาษีอากรรับบัตร 
      ประจําตัวผู้เสียภาษีอากร    
      พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 
      ของบัตรฯ 
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การขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 

 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา 
การเตรียมเอกสาร 

เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของเจ้าหน้าที่ 

ชั้นตอน 
การขอรับบริการ 

หมายเหตุ 

๔. กรณีขอคืนบัตรประจําตัว              
ผู้เสียภาษีอากร  
๔.๑. ภาพถ่ายหนังสือจดทะเบียน 
      เลิกประกอบกิจการ / ควบ 
      กิจการ / โอนกิจการทั้งหมด 
๔.๒. บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี 
       อากรที่คืน 
   

 
 
หมายเหตุ : สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th > ความรู้เรื่องภาษี > เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 
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การขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th  

          ตามท่ีผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีอากร และผู้มีหน้าท่ีจ่ายเงินได้ต้องมีและใช้เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร ดังนั้น เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีอากร มิต้องเดินทางไปติดต่อขอเลข
ประจําตัวผู้ เสียภาษีอากร ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี หรือสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา 
กรมสรรพากรจึงเพ่ิมช่องทางให้ผู้เสียภาษีอากรสามารถขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th  โดยผู้ท่ีสนใจสามารถดูรายละเอียด การ
ให้บริการและข้ันตอนต่างๆ จากคู่มือท่ีปรากฏ ดังนี ้
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การขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th  

 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา 
การเตรียมเอกสาร 

เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของเจ้าหน้าที่ 

ชั้นตอน 
การขอรับบริการ 

หมายเหตุ 

การขอมีเลขประจําตัวผู้เสียภาษี
อากรผ่านระบบฯ 

     

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา  
 ๑.๑. กรณีบุคคลธรรมดาไทย 

ที่มีและใช้เลขประจําตัว
ประชาชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎร สามารถใช้เลข
ประจําตัวประชาชน   
ในการยื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา โดยไม่
ต้องยื่นคําร้องขอมีเลข
ประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร เว้นแต่บุคคล
ธรรมดาไทย ที่ประสงค์

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 
     ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต ์  
ของกรมสรรพากรที่ 
www.rd.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 
     ภายใน ๖0 วับ นับแต่
วันที่มีเงินได้พึงประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทบุคคลธรรมดา 
กรณีขอมีเลขประจําตัวผู้เสีย

ภาษีอากร ต้องมีข้อมูลเพื่อใช้ใน
การบันทึกบนระบบอย่างใด  
อย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ดังนี้ 
-  หนังสือเดินทาง ซึ่งใช้เป็น   
   เอกสารสําคัญในการเดนิทาง  
   เข้ามาในประเทศไทย 
-  คําสั่งศาลจัดตั้งกองมรดก 
   
   
   
   
   
   

๑. การขอมีเลขประจําตัวผู้เสียภาษี 
อากร  
๑.๑. เข้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่  
       www.rd.go.th 
๑.๒. เลือกบริการอิเล็กทรอนิกส ์
๑.๓. เลือกขอมีเลขประจําตัวผู้เสียภาษี 
      อากรทุกประเภท 
๑.๔. เลือกบริการขอมีเลขประจําตัว 
      ผู้เสียภาษีอากร 
๑.๕. เลือกประเภทผู้เสียภาษีที่ต้องการ 
๑.๖. บันทึกข้อมูลตามที่ระบบระบุบน 
       หน้าจอ 
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การขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th  

 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา 
การเตรียมเอกสาร 

เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของเจ้าหน้าที่ 

ชั้นตอน 
การขอรับบริการ 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะจดทะเบียนเปน็
ผู้ประกอบการภาษี 
มูลค่าเพิ่ม หรือภาษี   
ธรุกิจเฉพาะ ยังคงต้อง 
มีหน้าที่ยื่นคําร้องฯ     
ขอมีเลขประจําตัว       
ผู้เสียภาษีอากร 

๑.๒. กรณีบุคคลธรรมดา   
ต่างด้าว และกองมรดก
ที่ยังมิได้แบ่ง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๗. เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว    
       เลือกปุ่ม "ตกลง" กรณีที่ต้องการ 
       ยกเลิกการขอมีเลขประจําตัวผู้เสีย 
       ภาษีอากร ให้เลือกปุ่ม "ยกเลิก" 
๑.๘. กรณีข้อมูลที่บันทึกไว้ถูกต้องให้ 
       เลือกปุ่ม "ยืนยัน" ระบบจะปรากฏ 
       ข้อความตอบรับ พร้อมแสดงเลข 
       ประจําตัวผู้เสียภาษีอากร สําหรับ   
       กรณีที่ข้อมูลที่บันทึกไม่ถูกต้อง   
       ให้เลือกปุ่ม "แก้ไข" 
๑.๙. กรมสรรพากรจะดําเนินการจัดส่ง 
      บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ให้ 
      ทางไปรษณีย์ภายใน ๗ วันทําการ 
      นับแต่วันยื่นคําร้อง 
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การขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th  

 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา 
การเตรียมเอกสาร 

เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของเจ้าหน้าที่ 

ชั้นตอน 
การขอรับบริการ 

หมายเหตุ 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูม้ีหน้าที่เสียภาษีเงินได ้
นิติบุคคล  

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคล  ตามมาตรา ๓๙ 
แห่งประมวลรัษฎากร  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได ้
นิติบุคคล 
     ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต ์  
ของกรมสรรพากรที่ 
www.rd.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได ้
นิติบุคคล 

ภายใน ๖0 วัน นับแต่
วันที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลไทย หรือวนัที่นิติบุคคล
ต่างประเทศ เริ่มประกอบ 
กิจการในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทนิติบุคคล  
กรณีขอมีเลขประจําตัว       

ผู้เสียภาษีอากร ต้องมีข้อมูล             
เพื่อ ใช้ในการบันทึกบนระบบ 
อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี 
ดังนี ้
-  หนังสือรับรองการจดทะเบียน 
   นิติบุคคล 
-  หนังสือสัญญาประกอบกิจการ 
   ร่วมค้า 
-  หนังสือจัดตั้งมูลนิธ ิหรือสมาคม 
-  ใบอนุญาตสมาคมการค้า หรือ  
   หอการค้า 
-  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ 
   คนต่างด้าว หรือหนังสือรับรอง 
   การประกอบธุรกิจของ            
   คนต่างด้าว 

๑.๑0. กรณีต้องการไปรับบัตรฯ ด้วย 
         ตนเอง ณ สํานักงานสรรพากร 
         พื้นที่ หรือกรณีที่ไม่ได้รับบัตร 
         ประจําตัวผู้เสียภาษีอากรตาม 
         เวลาที่กําหนด ให้ติดต่อ 
         สํานักงานสรรพากรพื้นที่    
         ตามที่อยู่ที่ติดต่อได้ หรือ     
         สถานประกอบการตัง้อยู่ 
๑.๑๑. กรณีที่กรมสรรพากรตรวจพบ 
         ความผิดปกติเกี่ยวกับการขอมี 
         เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร   
         กรมสรรพากรจะดําเนินการ 
         ยกเลิกการขอมีเลขประจําตัว    
         ผู้เสียภาษีอากรดังกล่าว      
         พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบทาง 
      e-mail และหรือทางโทรศัพท์ 
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การขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th  

 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา 
การเตรียมเอกสาร 

เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของเจ้าหน้าที่ 

ชั้นตอน 
การขอรับบริการ 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หนังสือรับรองการจดทะเบียน 
  นิติบุคคลตามกฎหมายต่าง  
  ประเทศ หรือหนังสือสัญญา 
  แต่งตั้งลูกจ้าง หรือผู้ทําการแทน 
  ในประเทศไทย 
-  หนังสือรับรองจากสถานทูต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. กรณีต้องการแก้ไขรายละเอียด 
ผู้เสียภาษีทุกประเภท  

 ให้ยื่นคําร้องขอแก้ไข ณ สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ หรอืสํานักงานสรรพากร 
พื้นที่สาขา ภายใน ๖๐ วันนบัแต่วันที่   
มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมแนบเอกสาร 
ดังนี ้
๒.๑. ประเภทบุคคลธรรมดา 
       - ภาพถ่ายหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  
         นามสกุล 
      - ภาพถ่ายหลักฐานการเปลี่ยนที่อยู่  
        (ถ้ามี) 
      - บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
        ฉบับเดิม  
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การขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th  

 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา 
การเตรียมเอกสาร 

เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของเจ้าหน้าที่ 

ชั้นตอน 
การขอรับบริการ 

หมายเหตุ 

๓ ผู้จ่ายเงินได้   
๓.๑. ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ     

ที่จ่ายตามประมวล
รัษฎากร  เฉพาะบุคคล
ธรรมดาไทยที่มีและใช้
เลขประจําตัวประชาชน
ตามกฎหมาย ว่าด้วย
การทะเบียนราษฎร
สามารถใช้เลขประจําตัว
ประชาชนในการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีหัก  
ณ ที่จ่าย โดยไม่ต้องยื่น
คําร้องขอมีเลขประจําตัว
ผู้เสียภาษีอากร 

 
 
 

ผู้จ่ายเงินได ้
- ผ่านระบบเครือข่าย 
  อินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต ์     
  ของกรมสรรพากรที่ 
  www.rd.go.th 
 
 

ผู้จ่ายเงินได ้
- ให้ยื่นคําร้องฯ ก่อนวันที่ 
  จ่ายเงินได้ 

ประเภทผู้จ่ายเงินได้   
 กรณีขอมีเลขประจําตัว 

ผู้เสียภาษีอากรต้องมีข้อมูลเพื่อใช้
ในการบันทึกบนระบบอย่างใด
อย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณีดังนี้ 
- ใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ 
- ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนราษฎร ์
- พ.ร.บ. หรือพระราชกฤษฎีกา 
  จัดตั้งส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ   
  หรือหนังสือรับรองจากสถานทูต 

๒.๒. ประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญ และ 
       คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
       - ภาพถ่ายหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ   
         ที่อยู่ของคณะบุคคล 
       - บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
         ฉบับเดิม  
๒.๓. ประเภทนิติบุคคล 
       - ภาพถ่ายหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  
         ที่ตั้งนิติบุคคล 
       - บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
         ฉบับเดิม  
๒.๔. ประเภทผู้จ่ายเงินได ้
       - ภาพถ่ายหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  
         ที่ตั้งสํานักงาน 
       - บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
         ฉบับเดิม  
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รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา 
การเตรียมเอกสาร 

เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของเจ้าหน้าที่ 

ชั้นตอน 
การขอรับบริการ 

หมายเหตุ 

๓.๒. ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ    
ที่จ่ายตามประมวล
รัษฎากร แต่ไม่มีหน้าที่
ต้องเสียภาษีเงินได้   

      หรือมีหน้าที่เสียภาษี
อากร แต่ได้รบัยกเว้น
การเสียภาษีอากร 

      บางกรณี 

๓. กรณีบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
ชํารุดหรอืสูญหาย  
             ให้ยื่นคําร้องฯ ณ สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ หรือสํานักงานสรรพากร
พื้นที่สาขา ตามที่อยู่ที่ติดตอ่ได้ หรือ
สถานประกอบการตั้งอยู่ ภายใน ๖0วัน 
นับแต่วันที่บัตรฯ ชํารุดหรือสูญหาย  
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 
๓.๑. ประเภทบุคคลธรรมดา 
       - บัตรประจําตัวผูเ้สียภาษีอากร 
         ฉบับเดิม (ถ้ามี) 
๓.๒. ประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญ และ  
       คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
       - ภาพถ่ายบัตรประจําตัว 
         ประชาชน / ใบสําคัญคนต่าง- 
         ด้าว / หนังสือเดินทางของผู้มี 
         อํานาจจัดการ 
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การขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th  

 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา 
การเตรียมเอกสาร 

เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของเจ้าหน้าที่ 

ชั้นตอน 
การขอรับบริการ 

หมายเหตุ 

      - บัตรประจําตัวผู้เสยีภาษีอากร 
        ฉบับเดิม (ถ้ามี) 
๓.๓. ประเภทนิติบุคคล 
       - ภาพถ่ายบัตรประจําตัว 
         ประชาชน / ใบสําคัญคน 
         ต่างด้าว / หนังสือเดินทาง 
         ของกรรมการผู้จัดการ หรือ  
         หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอํานาจ 
         จัดการ หรือลูกจ้างผู้ทําการ 
         แทนฯ ในประเทศไทย 
       - บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
         ฉบับเดิม (ถ้ามี) 
๓.๔. ประเภทผู้จ่ายเงินได ้
       - ภาพถ่ายบัตรประจําตัว 
         ประชาชน / ใบสําคัญคน       
         ต่างด้าว / หนังสือเดินทางของ 
         ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจจัดการ 
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การขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th  

 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา 
การเตรียมเอกสาร 

เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของเจ้าหน้าที่ 

ชั้นตอน 
การขอรับบริการ 

หมายเหตุ 

     - บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
       ฉบับเดิม (ถ้ามี) 
๔.  กรณีขอคืนบัตรประจําตัวผู้เสีย 
ภาษีอากร  

ให้ยื่นคําร้องฯ และหรือคืนบัตรฯ   
ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ตามที่อยู่
ที่ติดต่อได้ หรือสถานประกอบการตั้งอยู ่
ภายใน ๖0 วัน พร้อมทั้งแนบเอกสาร 
ดังนี ้
๔.๑. ประเภทบุคคลธรรมดา 
       - ภาพถ่ายใบมรณบัตรของผู้เสีย 
         ภาษี / เอกสารแจ้งการเปลี่ยน 
         สภาพการเป็นกองมรดกที่ยัง 
         มิได้แบ่ง 
       - บัตรจําตัวผู้เสียภาษีอากรที่คืน 
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การขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th  

 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา 
การเตรียมเอกสาร 

เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของเจ้าหน้าที่ 

ชั้นตอน 
การขอรับบริการ 

หมายเหตุ 

๔.๒. ประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญ และ 
       คณะบุคคลที่มิใชน่ิติบุคคล 
       - บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร    
         ที่คืน 
๔.๓. ประเภทนิติบุคคล 
       - ภาพถ่ายหนังสือจดทะเบียนเลิก 
         ประกอบกิจการ / ควบกิจการ /  
          โอนกิจการทั้งหมด 
        - บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร   
          ที่คืน 
๔.๔. ประเภทผู้จ่ายเงินได ้
       - ภาพถ่ายหนังสือจดทะเบียนเลิก 
         ประกอบกิจการ / ควบกิจการ /   
         โอนกิจการทั้งหมด 
       - บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
         ที่คืน 
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การจดทะเบียนต่าง ๆ เก่ียวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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การจดทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax - VAT) เป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งท่ีเรียกเก็บจาก
บุคคลท่ีซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละข้ันตอนของการผลิต 
การจําหน่ายหรือการให้บริการ ปัจจุบันจัดเก็บในอัตราร้อยละ 7  ภาษีมูลค่าเพ่ิมบางกิจการได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เพราะเป็นการเพ่ิมภาระให้กับประชาชน เช่น กิจการเก่ียวกับ
การขนส่ง กิจการค้าพืชผลทางการเกษตร แต่บางครั้งผู้ประกอบการไม่ทราบว่าต้องจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมหรอืไม่ อย่างไร 

          ดังนั้นจะพิจารณาว่า จะจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิมดีหรือไม่ ให้พิจารณาจาก  

� ต้องออกใบกํากับภาษีให้กับลูกค้าหรือไม่  

� มีรายได้ถึง 1,800,000.00 บาทหรือไม่ 

� กิจการได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจดภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือไม่  
 

๑. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิม่ 

ผู้ประกอบการท่ีขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระ   
ไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญท่ีมิใช่นิติบุคคล  
หรือนิติบุคคลใด ๆ  หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าท่ี
ต้องยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ือเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน โดยคํานวณภาษีท่ีต้องเสีย
จากภาษีขายหักด้วยภาษีซ้ือ 

 

๒. ผู้ประกอบการท่ีไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

2.1  ผู้ประกอบการท่ีมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ                     
       ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี 
2.2  ผู้ประกอบการท่ีขายสินค้าหรือให้บริการท่ีได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม      
       ตามกฎหมาย 
2.3  ผู้ประกอบการท่ีให้บริการจากต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้น       
       ในราชอาณาจักร 
2.4  ผู้ประกอบการท่ีอยู่นอกราชอาณาจักรและเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้า 
       หรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตาม 
       หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ท่ีกําหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
       เก่ียวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับท่ี 43) ลงวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2536 

๓. ผู้ประกอบการอ่ืนตามท่ีอธิบดีจะประกาศกําหนดเม่ือมีเหตุ อันสมควร
ผู้ประกอบการท่ีได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่สามารถขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มได ้
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3.๑ ผู้ประกอบกิจการ ขายพืชผลทางการเกษตร สัตว์ ไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
ปุ๋ย ปลาป่น อาหารสัตว์ ยา หรือเคมีภัณฑ์ท่ีใช้สําหรับพืชหรือสัตว์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือ       
ตําราเรียน ฯลฯ  

3.๒ ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม
ตามกฎหมาย และมีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี  

3.๓ การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร โดยอากาศยาน 
3.๔ การส่งออกของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออก ตามกฎหมายว่า

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
3.๕ การให้บริการขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงทางท่อในราชอาณาจักร 

๔. ระยะเวลาการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

4.๑ กรณีจะเริ่มประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ผู้ประกอบการมีสิทธิ
ยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ภายในกําหนด 6 เดือนก่อนวันเริ่มประกอบกิจการ 

4.๒ กรณีผู้ประกอบการไม่มีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม แต่
ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมเม่ือเริ่ม
ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ 

4.๓ กรณีประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการแล้ว มีรายรับจากการขาย
สินค้าหรือให้บริการเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมภายใน 30 วัน  
นับแต่วันท่ีมีรายรับเกิน 1.8 ล้านบาทต่อป ี

๕. เอกสารประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ผู้ประกอบการท่ีมีหน้าท่ีต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ต้องยื่นแบบคําขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.01)  พร้อมเอกสารประกอบ  ดังนี ้

5.๑  สําเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานแสดงการอยู่อาศัยจริง  พร้อมภาพถ่าย
สําเนาดังกล่าว  

5.๒  บัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจําตัวผู้ เสียภาษีอากร พร้อม
ภาพถ่ายบัตรดังกล่าว  

5.๓  สัญญาเช่าอาคารอันเป็นท่ีตั้งสถานประกอบการ (กรณีเช่า) หรือหนังสือ
ยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ และหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น เป็นเจ้าบ้าน, สัญญาซื้อขาย, คําขอ
หมายเลขบ้าน, ใบโอนกรรมสิทธิ์ , สัญญาเช่าช่วง พร้อมสําเนาทะเบียนบ้านอันเป็นท่ีตั้ง              
สถานประกอบการ และภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว 

5.๔  หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วน พร้อมภาพถ่ายหนังสือดังกล่าว (กรณีเป็นห้าง
หุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล) 

5.๕  หนังสือรับรองของนายทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ 
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ  และใบทะเบียนพาณิชย์พร้อมภาพถ่ายหนังสือดังกล่าว (กรณีเป็นนิติ
บุคคล) 
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5.๖  บัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ และ
สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว 

5.๗  แผนท่ีซึ่งแสดงท่ีตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป และภาพถ่าย   
สถานประกอบการจํานวน 2 ชุด 

5.๘  กรณีมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนทําการแทน ต้องมีหนังสือมอบอํานาจปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท บัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ พร้อมภาพถ่ายบัตร
ดังกล่าว โดยผู้รับมอบอํานาจต้องมีอายุ 20 ปีข้ึนไป 

                        ผู้ประกอบการท่ีได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามกฎหมายสามารถขอจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ โดยยื่นคําขอแจ้งขอใช้สิทธิเพ่ือขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.01.1) 
และยื่นแบบคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.01) พร้อมเอกสารประกอบ ภายใน 30 วัน            
นับแต่วันท่ีได้ยื่น ภ.พ.01.1 

๖. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการช่ัวคราว 

ผู้ประกอบการท่ีอยู่นอกราชอาณาจักร (บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึน
ตามกฎหมายของต่างประเทศ และมิได้มีสํานักงานสาขาตั้งอยู่เป็นการถาวรในประเทศไทย) และเข้ามา
ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว มีกําหนดเวลาในการประกอบ
กิจการในราชอาณาจักรเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี  ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ท่ีกําหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับท่ี 43) มีสิทธิขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นการชั่วคราว โดยยื่นแบบคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.01.2) พร้อมเอกสาร
ประกอบ ดังนี ้

6.๑  ภาพถ่ายหนังสือตั้ งตัวแทนเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่ ง มีการรับรอง         
โดยสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมสรรพากร (กรณี         
ผู้ประกอบกิจการท่ีอยู่นอกราชอาณาจักร มีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักรเป็นผู้ยื่นคําขอฯ แทน)  

6.๒  กรณีมอบอํานาจ ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ และ
ผูร้ับมอบอํานาจ พร้อมหนังสือมอบอํานาจ 

6.๓  ภาพถ่ายเอกสารการดําเนินกิจการร่วมค้า (ถ้ามี) 
6.๔  ภาพถ่ายสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ (กรณีเช่า) หรือภาพถ่ายหนังสือ

ยินยอมให้ใช้เป็นท่ีตั้งสถานประกอบการ (กรณีเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้ใช้อสังหารมิทรัพย์นั้น โดยไม่มี
ค่าตอบแทน) 

6.๕  แผนท่ี ซึ่งแสดงท่ีตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป พร้อมภาพถ่าย
สถานประกอบการนั้น 

6.๖  ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (กรณีเป็นนิติบุคคลตั้งข้ึนตามกฎหมาย
ต่างประเทศได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย) 

6.๗  ภาพถ่ายสัญญาหรือโครงการท่ีแสดงถึงคู่สัญญา มูลค่าของสัญญา 
ระยะเวลาของสัญญา หรือโครงการท่ีเริ่มต้นและสิ้นสุด 
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๗. สถานท่ีย่ืนคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และคําขอแจ้งขอใช้สิทธิ เพื่อขอ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

กรณีเป็นผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สํานักงานสรรพากร
พ้ืนท่ี หรือสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา (เขต/อําเภอ) ท่ีสถานประกอบการการ หรือสถาน
ประกอบการท่ีเป็นสํานักงานใหญ่ (กรณีมีสถานประกอบการหลายแห่ง) ตั้งอยู ่

กรณีเป็นผู้ประกอบการนอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สํานักงานสรรพากร
พ้ืนท่ีสาขา (เขต/อําเภอ) ท่ีสถานประกอบการการ หรือสถานประกอบการท่ีเป็นสํานักงานใหญ่ (กรณี   
มีสถานประกอบการหลายแห่ง) ตั้งอยู ่

กรณีสถานประกอบการตั้ งอยู่ ใน ท้อง ท่ี อํา เภอ หรือ ก่ิง อํา เภอตั้ ง ใหม่ ท่ี           
กรมสรรพากรมิได้จัดอัตรากําลังไว้ ให้ยื่น ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา ท่ีเคยควบคุมท้องท่ี      
ของอําเภอหรือก่ิงอําเภอนั้น 

กรณีผู้ประกอบการอยู่ในการกํากับดูแลของสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่  
ให้ยื่น ณ สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่  สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี  หรือสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
สาขา ท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่

๘. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

เม่ือเจ้าพนักงานได้รับคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามแบบ ภ.พ.01   
พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้องครบถ้วนแล้ว จะมีการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (แบบ ภ.พ.20) ให้     
ซึ่งจะมีผลให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนตามกฎหมาย ตั้งแต่วันท่ีระบุไว้ในใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นต้นไป 

กรณีท่ีผู้ประกอบการมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ยื่นคําขอจดทะเบียน
ภาษี มูล ค่า เ พ่ิม  ณ ท้อง ท่ี ท่ีสถานประกอบการ ท่ี เป็นสํ านักงานใหญ่ตั้ งอยู่ เ พียงแห่ ง เดี ยว                  
แต่กรมสรรพากรจะออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) ให้แก่สถานประกอบการทุกแห่ง         
โดยผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องนําใบทะเบียนดังกล่าว ไปแสดงไว้ ณ สถานประกอบการ         
แต่ละแห่งในสถานท่ีท่ีเห็นได้ง่ายและเปิดเผย 

กรณีท่ีใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ  
ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องยื่นคําขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ สถานท่ีท่ีได ้        
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีทราบถึง การสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด    
ซึ่งใบแทนดังกล่าว ถือเป็นใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

๙. หน้าท่ีของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
9.๑  เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ซ้ือสินค้าหรือผู้รับบริการ และออกใบกํากับ   

ภาษี เพ่ือเป็นหลักฐานในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม 
9.๒  จัดทํารายงานตามท่ีกฎหมายกําหนด  ซึ่งได้แก่  

9.2.๑  รายงานภาษีซ้ือ 
9.2.๒  รายงานภาษีขาย 
9.2.๓  รายงานสินค้าและวัตถุดิบ  

9.๓  ยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีตามแบบ ภ.พ.30 
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๑๐. การเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ผู้ท่ีจะยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.09) ได้แก่ 
ผู้ประกอบการจดทะเบียน ซึ่งมีรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี ้

10.๑  แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการท่ีได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมในสาระสําคัญ 
เช่น ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อสถานประกอบการ ท่ีตั้งสถานประกอบการ (รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของท่ีตั้งสถานประกอบการตามประกาศของทางราชการ) ประเภทกิจการท่ีกระทําเป็นปกติ  
ประเภทสินค้า หรือบริการท่ีกระทําเป็นส่วนใหญ ่และเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 

10.๒  เปิดสถานประกอบการเพ่ิมเติม 
10.๓  ปิดสถานประกอบการบางแห่ง  
10.๔  ย้ายสถานประกอบการ  
10.๕  หยุดประกอบกิจการชั่วคราวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน  
10.๖  โอนกิจการบางส่วนหรือท้ังหมด  
10.๗  ควบเข้ากันของนิติบุคคล 
10.๘  เลิกประกอบกิจการ  
10.๙  ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตาย 

ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าท่ีต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้น ภายใน 15 วัน 
นับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน  

สําหรับกรณี การย้ายสถานประกอบการ, การรับโอนกิจการ, การเพ่ิมสาขา 
จะต้องแจ้งก่อนมีการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยกรอกแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามแบบ ภ.พ.09 พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ณ สถานท่ีท่ีได้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมไว ้ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการพิจารณา 

o แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.09)           
จํานวน 4 ฉบับ 

o ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) ฉบับจริง พร้อมภาพถ่ายเอกสาร
ดังกล่าว 

o สําเนาแบบคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมเดิม (ภ.พ.01) หรือ                           
สําเนาแบบคําขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการ (ภ.พ.09) ครั้งสุดท้าย 

o บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากรพร้อมภาพถ่ายบัตรดังกล่าว 

o หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล)                            
พร้อมภาพถ่ายหนังสือดังกล่าว 

o ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมของสถานประกอบการ แห่งท่ีต้องการย้ายออก 

o ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมของนิติบุคคลท่ีจะควบเข้ากัน 
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o ภาพถ่ายสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ (เช่น ตึกแถว บ้าน อาคาร อาคารชุด                            
พ้ืนท่ีในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น) หรือ ภาพถ่ายหนังสือยินยอมให้ใช ้                               
อสังหารมิทรัพย์เป็นท่ีตั้งสถานประกอบการ 

o แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป พร้อมภาพถ่ายสถาน                                
ประกอบการแห่งใหม่ 

o ภาพถ่ายหนังสือเลิกนิติบุคคล (กรณีแจ้งเลิกนิติบุคคล)ภาพถ่ายใบมรณบัตร 
(กรณีผู้ประกอบการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตาย) 

o หนั งสือแสดงการ เปลี่ ยนชื่ อ  ชื่ อส กุล  (กรณี เป็นบุคคลธรรมดา )                             
พร้อมภาพถ่ายหนังสือดังกล่าว  

o บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ หรือกรรมการ                         
ผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว  

o กรณีมอบอํานาจให้ ผู้ อ่ื น ทํ าการแทน ต้อง มีหนั งสื อมอบ อํานาจ                             
ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท บัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ                             
และผู้รับมอบอํานาจ พร้อมภาพถ่ายบัตรดังกล่าว โดยผู้รับมอบอํานาจ                              
ต้องมีอายุ 20 ปีข้ึนไป  

o กรณีหยุดกิจการชั่วคราว ต้องมีหนังสือจากผู้ประกอบการชี้แจงเหตุผล                             
ในการหยุดกิจการ พร้อมประทับตรานิติบุคคล และลงนามโดยกรรมการ                           
ผู้มีอํานาจลงนาม 

๑๑. ใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 กรณีท่ีใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ   
ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นคําขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
สาขา หรือสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู่ หรือสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
แล้วแต่กรณี ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีทราบถึง การชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลาย  

 เอกสารท่ีใช้ในการยื่นคําขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  

o แบบคําขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.04)  จํานวน 3 ฉบับ  

o ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) ท่ีชํารุด (ถ้ามี)  
                                 พร้อมภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว  

o ใบแจ้งความกรณีสูญหาย  

o หนังสือมอบอํานาจ กรณีให้ผู้อ่ืนทําการแทน ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท  

o บัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผูร้ับมอบอํานาจ  
                                 พร้อมภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว 
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๑๒. การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 แบบแสดงรายการท่ีใช้ 

12.๑  แบบ ภ.พ.01 แบบคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

12.๒  แบบ ภ.พ.02 แบบคําขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมกัน 

12.๓  แบบ ภ.พ.02.1 แบบคําขอยกเลิกการยื่นแบบแสดงรายการภาษี      
มูลค่าเพ่ิมรวมกัน 

12.๔  แบบ ภ.พ.04 แบบคําขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                   

12.๕  แบบ ภ.พ.08 แบบคําขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

12.๖  แบบ ภ.พ.09 แบบคําขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

12.๗  แบบ ภ.พ. 30 ใช้สําหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม                          
โดยคํานวณภาษีมูลค่าเพ่ิมจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือน
ภาษี กรณีเดือนภาษีใดมีจํานวนภาษีซ้ือมากกว่าภาษีขาย ผู้ประกอบการ
จะได้รับคืนภาษี และสามารถใช้แบบ ภ.พ.30 นี้  เป็นคําขอคืน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม     

12.๘  แบบ ภ.พ.30.2 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม ในกรณีปรับปรุง  
ภาษีซ้ือท่ีเฉลี่ยตามส่วน ของรายได ้

12.๙  แบบ ภ.พ.30.3 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม ในกรณีปรับปรุงภาษี
ซื้อท่ีเฉลี่ยตามส่วน ของการใช้พ้ืนท่ีอาคาร 

12.๑๐  แบบใบขนสินค้าขาเข้า ใช้สําหรับผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเป็น                                   
ผู้นําเข้า ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ผู้นําเข้า                               
ต้องชําระภาษีพร้อมกับการชําระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วย                                   
ศุลกากร 

12.๑๑  แบบ ภ.พ.36 ใช้สําหรับผู้มีหน้าท่ีนําส่งภาษีมูลค่าเพ่ิม กรณีดังต่อไปนี ้

                 (ก) ผู้จ่ายเงินท่ีจ่ายค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่  
                      -  ผู้ประกอบการท่ีอยู่นอกราชอาณาจักร ซึ่งได้เข้ามาประกอบ

กิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
เป็นการชั่วคราว  หรือ 

                      -  ผู้ประกอบการท่ีได้ให้บริการในต่างประเทศ และได้มีการใช้
บริการนั้นในราชอาณาจักร 

                 (ข) ผู้รับโอนสินค้าหรือผู้รับโอนสิทธิในบริการท่ีได้เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม  
ไปแล้วในอัตราร้อยละ 0 ได้แก่ การรับโอนสินค้า หรือรับโอนสิทธิในบริการท่ีได้ มีการขาย            
หรือให้บริการกับองค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต 
สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล  ท้ังนี้เฉพาะการขายสินค้าหรือการให้บริการ ท่ีเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ท่ีอธิบดีกําหนด  

                 (ค) ผู้ทอดตลาดซึ่งขายทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียน 
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๑๓. ข้ันตอนการขอรับบริการ 

 
 

ผู้ประกอบการ 
 

สถานท่ีจดทะเบียน 
 

ประมวลผล 

 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

เตรียมเอกสารประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ภ.พ.๐๑ และหรือ 
ภ.พ.๐๑.๑ 

 

รับและตรวจ
เอกสาร 

 

ยื่นแบบ ภ.พ. ๐๑ และ
หรือ ภ.พ.๐๑.๑ 

 พร้อมเอกสารประกอบ 

แก้ไข 

ออกเลขทะเบียนคมุ
เอกสาร DLN และ UID 

จากระบบ TCL 

ภ.พ. ๐๑  
 

เก็บข้อมูล
ผู้ประกอบการ
ภาษีมูลคา่เพ่ิม 

ไม่ถูกต้องครบถ้วน 

3 
2 1 

3 
2 1 

ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
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              การชําระภาษีอากรทุกประเภทภาษ ี

• ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

• ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

• ภาษีมูลค่าเพิม่ 

• ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

• อากรแสตมป์ 
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การชําระภาษีอากรทุกประเภทภาษ ี
 

          เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึงวิธีการชําระภาษีประเภทต่างๆ  โดยกรมสรรพากรเปิดให้บริการ
ในหลายๆ ช่องทาง  ได้แก่  สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา  ธนาคารพาณิชย์ไทย  ธนาคารกรุงไทย  
ชําระผ่านทางไปรษณีย์  และทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ในแต่ละช่องทางได้กําหนดวิธีการชําระ
ไว้หลากหลายวิธี  เช่น  เงินสด  เช็ค  บัตรภาษี  รวมถึงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคู่มือประชาชนนี ้        
ได้กล่าวถึงสถานท่ีติดต่อ  กําหนดเวลา  การเตรียมเอกสาร  รวมถึงข้ันตอนการชําระเงินของแต่ละ
ประเภทภาษีไว้อย่างชัดเจน ประชาชนท่ัวไปสามารถศึกษารายละเอียดจากคู่มือนี้ เพ่ือประโยชน์ในการ
ชําระภาษีอากรได้ถูกต้อง  สะดวก รวดเร็ว  และประหยัดเวลา  
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
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การชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา การเตรียมเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ 
   เพื่อประกอบการพิจารณาของ

เจ้าหน้าที่ 
การขอรับบริการ  

1.ภาษีเงินได้บุคคล   
ธรรมดา 

กรณียื่นแบบฯ กระดาษ         

ภ.ง.ด.1 1. สํานักงานสรรพากรพื้นที่
สาขา 
- สถานประกอบการของผู้มี
หน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตั้งอยู ่

ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือน 
ของเดือนที่จ่ายเงินได้ 

1. แบบแสดงรายการ 
2. ใบแนบรายละเอียดผู้ถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย หรือสื่อบันทึกใน
ระบบคอมพิวเตอร์ 

  1. บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท 
สมาคม หรือ คณะบุคคล เป็น  
ผู้จ่ายเงินได้ประเภท เงินเดือน 
ค่าจ้าง ค่านายหน้า บําเหน็จ ฯ 

ภ.ง.ด.2   ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่จ่ายเงินได้ 

1. แบบแสดงรายการ 
2. ใบแนบรายละเอียดผู้ถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย หรือสื่อบันทึกใน
ระบบคอมพิวเตอร์ 

  1. บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท 
สมาคม หรือ คณะบุคคล เป็น  
ผู้จ่ายเงินได้ประเภท ค่าสิทธิ 
ดอกเบี้ย เงินปันผล ฯ 

ภ.ง.ด.3   ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือน 
ของเดือนที่จ่ายเงินได้ 

1. แบบแสดงรายการ 
2. ใบแนบรายละเอียดผู้ถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย หรือสื่อบันทึกใน
ระบบคอมพิวเตอร์ 

  1. บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท 
สมาคม หรือ คณะบุคคล เป็น 
ผู้จ่ายเงินได้ประเภท ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าจ้างทําของ วิชาชีพ 
อิสระ การรับเหมา 
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การชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา การเตรียมเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ 
   เพื่อประกอบการพิจารณาของ

เจ้าหน้าที่ 
การขอรับบริการ  

1.ภาษีเงินได้บุคคล   
ธรรมดา 

กรณียื่นแบบฯ กระดาษ         

ภ.ง.ด.90  
ภ.ง.ด.91 

1. สํานักงานสรรพากรพื้นที่
สาขาทุกแห่ง 

1 ม.ค. - 31 มี.ค. ของปีถัดไป 1. แบบแสดงรายการ 
2. ใบแนบ (ถ้ามี) 
3. หนังสือรับรองการหักภาษี 
ณ ที่จ่าย 
4. หลักฐานการยกเว้นเงินได้
และการขอหักค่าลดหย่อนทุก
รายการที่ยื่น 
5. หลักฐานการออกจากงาน 
(ถ้ามี) 

1. ชําระด้วยเงินสด 
2. บัตรภาษี 
3. ชําระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์   
ได้แก่ บัตรเครดิตกรุงไทย KTC 
และบัตร Tax Smart Card  
4. ชําระด้วยเช็ค หรือดราฟต์ 
เช็คที่ชําระต้องเป็นเช็ค  
4 ประเภท  
    4.1 เช็คธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (เช็คประเภท ก.) 
    4.2 เช็คที่มีธนาคารค้ํา
ประกัน (เช็คประเภท ข.) 
    4.3 เช็คที่ธนาคารเซ็น    
สั่งจ่าย (เช็คประเภท ค.) 
 
 

 - กรณีภาษีที่ต้องชําระมี
จํานวน  ตั้งแต่ 3,000 บาท 
ขึ้นไป จะขอชําระเป็น 3 งวด ๆ 
ละเท่าๆ กันได้ 
 - ต้องชําระภาษีทั้งจํานวน 
ในคราวเดียว    
 - กรณีเป็นบัตรเครดิต ผูใ้ช้บัตร
ชําระภาษี ต้องเป็นเจ้าของบัตร
และเป็นผู้ชําระค่าธรรมเนียม 
 - ใช้ได้เฉพาะที่ สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขาในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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การชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา การเตรียมเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ 
   เพื่อประกอบการพิจารณาของ

เจ้าหน้าที่ 
การขอรับบริการ  

1.ภาษีเงินได้บุคคล   
ธรรมดา 

กรณียื่นแบบฯ กระดาษ         

   4.4  เชค็ที่ผู้มีหน้าที่ชําระ
เงินภาษีอากรเป็นผู้เซ็นสั่งจ่าย 
และใช้ชําระโดยตรง  
(เช็คประเภท ง.) 
การใช้เช็คประเภท ง. ให้
ปฏิบัติดังนี ้
     (ก) กรณีใช้ชําระภาษีใน 
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร (เฉพาะอําเภอเมือง
สมุทรสาคร และอําเภอกระทุ่ม
แบน) นครปฐม (เฉพาะอําเภอ
สามพราน) และพระนครศร ี
อยุธยา (เฉพาะอําเภอบาง     
ปะอิน)  
     

 - วันที่ที่ระบุในเช็คต้องเป็น 
วันเดียวกับวันที่ยื่นแบบฯ   
หรือก่อนวันที่ยื่นแบบฯ         
ไม่เกิน 15 วัน สําหรับเช็ค
ประเภท ก. ข. ค. และก่อน 
วันที่ยื่นแบบฯ  ไม่เกิน 7 วัน 
สําหรับเช็คประเภท ง. 
- การสั่งจ่ายเช็คหรือดราฟต์    
ให้ขีดคร่อมและสั่งจ่าย ดังนี้ 
1. ในเขตกรุงเทพมหานคร   
สั่งจ่าย "กรมสรรพากร" และ 
ขีดฆ่า ผู้ถือ และหรือ  
"ตามคําสั่ง" ออก 
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การชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา การเตรียมเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ 
   เพื่อประกอบการพิจารณาของ

เจ้าหน้าที่ 
การขอรับบริการ  

1.ภาษีเงินได้บุคคล   
ธรรมดา 

กรณียื่นแบบฯ กระดาษ         

ต้องเป็นเช็คของธนาคารหรือ
สาขาธนาคาร ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่
ใดท้องที่หนึ่งข้างต้น หรืออยู่ใน
สํานักหักบัญชีเดียวกัน 
    (ข) กรณีใช้ชําระภาษี ใน
จังหวัดอื่นนอกจาก (ก) ใช้ได้
เฉพาะกรณีที่เปิดบัญชีเงินฝาก
ไว้กับธนาคาร ซึ่งตั้งอยู่ใน
จังหวัดท้องที่ อันเป็นภูมิลําเนา 
หรืออยู่ในสํานักหักบัญชี
เดียวกัน 
 

2. ต่างจังหวัด 
   2.1 ยื่นแบบฯ ที่สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขา ให้ติดต่อ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
ท้องที่ ที่ยื่นแบบฯ ก่อนสั่งจ่าย
เช็ค 
   2.2 ยื่นแบบฯ ที่ธนาคาร 
กรุงไทย พร้อมชําระภาษี      
สั่งจ่ายเช็คเหมือนข้อ 1. 
   2.3 ยื่นแบบฯ ที่ธนาคาร
พาณิชย์ไทย ให้สั่งจ่าย 
“ สรรพากรพื้นที่สาขา....   
(ระบุชื่อพื้นที่สาขานั้น) ” กับขีด
ฆ่าคําว่า “ผู้ถือ” และหรือ    
“ตามคําสั่ง” ออก 
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การชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา การเตรียมเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ 
   เพื่อประกอบการพิจารณาของ

เจ้าหน้าที่ 
การขอรับบริการ  

1.ภาษีเงินได้บุคคล   
ธรรมดา 

กรณียื่นแบบฯ กระดาษ         

  2. ธนาคารพาณิชย์ไทย                 
(ยกเว้นธนาคารกรุงไทย) 

    1. ชําระด้วยเงินสด 
2. เช็คประเภท ง. 

1. มีเงินภาษีต้องชําระพร้อม
การยื่นแบบฯ 
2. ใช้แบบฯ ที่ติดแถบพิมพ์ชื่อ 
ที่อยู่ ฯลฯ ที่กรมสรรพากร
จัดทําขึ้นและจัดส่งให้ 

  3. ธนาคารกรุงไทย     1. ชําระด้วยเงินสด 
2. เช็คประเภท ง. 
3. การโอนเงินระหว่างบัญชี
ของผู้เสียภาษี 

1. มีเงินภาษีต้องชําระ โดยต้อง
ชําระทั้งจํานวน 
2. ไม่มีเงินภาษีต้องชําระ หรือ
ขอคืนภาษี 

  4. ที่ทําการไปรษณีย์     1. เฉพาะผู้มีเงินได้ที่มีภูมิลําเนา
อยู่ในกรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 

      กรณีแนบเช็ค 
- ให้สั่งจ่ายตามเงื่อนไขการ
ชําระด้วยเช็ค 
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การชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา การเตรียมเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ 
   เพื่อประกอบการพิจารณาของ

เจ้าหน้าที่ 
การขอรับบริการ  

1.ภาษีเงินได้บุคคล   
ธรรมดา 

กรณียื่นแบบฯ กระดาษ         

2. ยื่นแบบฯ โดยส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อม
แนบเช็ค (ประเภท ข. ค. หรือ 
ง.) หรือธนาณัติ ตามจํานวนเงิน
ภาษีที่ต้องชําระทั้งจํานวน 
(ห้ามหักค่าธรรมเนียมในการส่ง
ธนาณัติ)   

 
ส่งไปยัง 

สํานักบริหารการคลังและรายได้ 
กรมสรรพากร  
อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 
ซอยพหลโยธิน 7  
ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 
 

      กรณีแนบธนาณัติ 
- ให้สั่งจ่าย 
“ผู้อํานวยการสํานักบริหารการ
คลังและรายได้กรมสรรพากร”  
ปท.กระทรวงการคลัง 
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การชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา การเตรียมเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ 
   เพื่อประกอบการพิจารณาของ

เจ้าหน้าที่ 
การขอรับบริการ  

1.ภาษีเงินได้บุคคล   
ธรรมดา 

กรณียื่นแบบฯ กระดาษ         

ภ.ง.ด.92 
 
 

สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
ทุกแห่ง    
 

1 ม.ค. - 31 มี.ค. ของปีถัดไป 
 
 

1. แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.92 
2. แผ่นดิสเก็ตที่บันทึกข้อมูล
รายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา 
3. ใบรับรองยื่นแบบด้วยสื่อฯ 
ภ.ง.ด.92 ที่ผู้จ่ายเงินได้พิมพ์
จากโปรแกรมที่สรรพากรแจกให ้
4. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่
ผู้รับมอบอํานาจเป็นผู้ลงนาม) 
จะต้องมีข้อความตามที่
กรมสรรพากรกําหนด  
ไม่ต้องติดอากรแสตมป์ 
 
 
 
 

1. ชําระด้วยเงินสด 
2.แคชเชียร์เช็ค 

เพื่อความสะดวก กรณีต้องการ
แก้ไขข้อมูล หรือ เอกสารที่ต้อง
ยื่นแบบฯ พร้อมสื่อบันทึกข้อมูล 
ควรยื่นก่อนวันสิ้นสุดการยื่น
แบบฯ 
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การชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา การเตรียมเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ 
   เพื่อประกอบการพิจารณาของ

เจ้าหน้าที่ 
การขอรับบริการ  

1.ภาษีเงินได้บุคคล   
ธรรมดา 

กรณียื่นแบบฯ กระดาษ         

ภ.ง.ด.93 
 
 
 
ภ.ง.ด.94 
 
 
ภ.ง.ด.95 

สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
ทุกแห่ง    
 
 
ภายในเดือนกันยายนของทุกป ี
 
 
1. สํานักงานสรรพากรพื้นที่
สาขาที่สํานักงานปฏิบัติการ
ภูมิภาคตั้งอยู่ 

ก่อนถึงกําหนดเวลาการยื่นแบบ
ตามปกติ 
 
 
กรกฎาคม - กันยายน ของปี
ภาษีนั้น 
 
1 ม.ค. - 31 มี.ค. ของปีถัดไป 

1. แบบแสดงรายการ  
2. เอกสารหลักฐานการมี    
เงินได้รับล่วงหน้า 
 
1. แบบแสดงรายการ 
 
 
1. แบบแสดงรายการ  
2. หนังสือรับรองการหักภาษี 
ณ ที่จ่าย 

1. ชําระด้วยเงินสด 
2. บัตรภาษี 
3. ชําระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้แก่ บัตรเครดิตกรุงไทย KTC  
และบัตร Tax Smart Card 
4. ชําระด้วยเช็คหรือดราฟต์ 
เช็คที่ชําระต้องเป็นเช็ค  
4 ประเภท  
4.1 เช็คธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (เช็คประเภท ก.) 
4.2 เช็คที่มีธนาคารค้ําประกัน 
(เช็คประเภท ข.) 
4.3 เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย 
(เช็คประเภท ค.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. สําหรับเงินได้จากการจ้าง
แรงงานของสํานักงานปฏิบัติ  
การภูมิภาค และเงินได้เฉพาะ
มาตรา 40(4) และ (8) ที่ได ้
ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว ้และ  
ไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้น
คืน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
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การชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา การเตรียมเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ 
   เพื่อประกอบการพิจารณาของ

เจ้าหน้าที่ 
การขอรับบริการ  

1.ภาษีเงินได้บุคคล   
ธรรมดา 

กรณียื่นแบบฯ กระดาษ         

4.4 เช็คที่ผู้มีหน้าที่ชําระเงิน
ภาษีอากรเป็นผู้เซ็นสั่งจ่าย   
และใช้ชําระโดยตรง         
(เช็คประเภท ง.) 

2. กรณีมีเงนิได้อื่นฯ  
   2.1 ภ.ง.ด. 90 สําหรับ      
   เงินได้จากการจ้างแรงงาน 
   และเงินได้พึงประเมิน   
   ประเภทอื่นทั้งหมด  
   2.2 ภ.ง.ด. 91 สําหรับ    
   เงินได้จากการจ้างแรงงาน 
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ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
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การชําระภาษีเงินได้นิติบุคคล 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา การเตรียมเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ 

      
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ของเจ้าหน้าที่ 
การขอรับบริการ 

  
ภาษีเงินได ้
นิติบุคคล 

          

ภ.ง.ด.51 
 
 
 
 
ภ.ง.ด.50 

1. สํานักงานสรรพากรพื้นที่
สาขา 
   - ในท้องที่ที่สํานักงานใหญ่
ตั้งอยู่ 

ภายใน 2 เดือนนับแต่วัน
สดุท้าย ของทุก 6 เดือนแรก
ของรอบระยะเวลาบัญชี 
 
 
ภายใน 150 วันนับแต ่
วนัสุดท้ายของรอบระยะเวลา
บัญช ี

1. แบบแสดงรายการ 
 
 
 
 
1.แบบแสดงรายการ 
2.งบการเงิน 
3.หนังสือรับรองการ                    
จดทะเบียนนิติบุคคล 

1. ชําระด้วยเงินสด 
2. บัตรภาษี 
3. ชําระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้แก่ บัตรเครดิตกรุงไทย KTC  
และบัตร Tax Smart Card 
(เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร) 
4. ชําระด้วยเช็คหรือดราฟต์
เช็คที่ชําระต้องเป็นเช็ค  
4 ประเภท  
4.1 เช็คธนาคารแห่ง 
      ประเทศไทย  
      (เช็คประเภท ก.) 
4.2 เช็คที่มีธนาคารค้ําประกัน   
      (เช็คประเภท ข.) 
4.3 เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย   
      (เช็คประเภท ค.) 

  
 
 
 
 
 
- วันที่ที่ระบุในเช็ค ต้องเป็น 
วันเดียวกับวันที่ยื่นแบบฯ 
หรือก่อนวันที่ยื่นแบบฯ ไม่
เกิน 15 วัน  สําหรับเช็ค
ประเภท ก. ข. ค. และก่อน
วันที่ยื่นแบบฯ ไม่เกิน 7 วัน 
สําหรับเช็คประเภท ง. 
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การชําระภาษีเงินได้นิติบุคคล 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา การเตรียมเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ 

      
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ของเจ้าหน้าที่ 
การขอรับบริการ 

  
ภาษีเงินได ้
นิติบุคคล 

          

4.4  เช็คที่ผู้มีหน้าที่ชําระเงิน
ภาษีอากรเป็นผู้เซ็นสั่งจ่าย และ
ใช้ชําระโดยตรง (เช็คประเภท ง.) 

 

การใช้เช็คประเภท ง.  
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(ก) กรณีใช้ชําระภาษีใน
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร (เฉพาะอําเภอเมือง
สมุทรสาคร และอําเภอกระทุ่ม
แบน) นครปฐม (เฉพาะอําเภอ
สามพราน) และพระนคร       
ศรีอยุธยา  (เฉพาะอําเภอบาง
ปะอิน) ต้องเป็นเช็คของ
ธนาคาร หรือสาขาธนาคาร    

การสั่งจ่ายเช็คหรือดราฟต์ 
ให้ขีดคร่อมและสั่งจ่ายดังนี้ 
  1. ในเขตกรุงเทพมหานคร  
สั่งจ่าย "กรมสรรพากร" และ
ขีดฆ่า ผู้ถือ และหรือ "ตาม
คําสั่ง" ออก 
  2. ต่างจงัหวัด 
2.1 ยื่นแบบฯ ที่สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขา ให้
ติดต่อสํานักงานสรรพากร
พื้นที่สาขาท้องที่ที่ยื่นแบบฯ 
ก่อนสั่งจ่ายเช็ค 
2.2 ยื่นแบบฯ ที่ธนาคาร 
กรุงไทยพร้อมชําระภาษี สั่ง
จ่ายเช็คเหมือนข้อ 1. 
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การชําระภาษีเงินได้นิติบุคคล 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา การเตรียมเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ 

      
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ของเจ้าหน้าที่ 
การขอรับบริการ 

  
ภาษีเงินได ้
นิติบุคคล 

          

ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง
ข้างต้น หรืออยู่ในสํานักหัก
บัญชีเดียวกัน 
(ข) กรณีใช้ชําระภาษี ในจังหวัด
อื่นนอกจาก (ก) ใช้ได้เฉพาะ
กรณีที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับ
ธนาคาร ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัด
ท้องที่อันเป็นภูมิลําเนา หรืออยู่
ในสํานักหักบัญชีเดียวกัน 
 

2.3 ยื่นแบบฯ ที่ธนาคาร
พาณิชย์ไทย ให้สั่งจ่าย 
“ สรรพากรพื้นที่สาขา....
(ระบุชื่อพื้นที่สาขานั้น) ” 
กับขีดฆ่าคําว่า “ผู้ถือ” และ
หรือ “ตามคําสั่ง” ออก 
 
 
 
 

ภ.ง.ด.52   ภายใน 150 วันนับแต่วัน
สุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญช ี

1.แบบแสดงรายการ 
2. หนังสือรับรองการหักภาษี 
ณ ที่จ่าย 
3. เอกสารหลักฐานทางบัญชี 
 

  กรณียื่นแบบฯ ที่ธนาคาร
พาณิชย์ 
-  ใช้แบบฯ ที่ติดแถบพิมพ์
ชื่อ ที่อยู่ ฯลฯ                
ที่กรมสรรพากรจัดทําขึ้น
และจัดส่งให้ 
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การชําระภาษีเงินได้นิติบุคคล 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา การเตรียมเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ 

      
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ของเจ้าหน้าที่ 
การขอรับบริการ 

  
ภาษีเงินได ้
นิติบุคคล 

          

- ยื่นแบบฯ และชําระภาษี
ภายในกําหนดเวลา 
-  มีภาษีที่ต้องชําระพร้อม
การยื่นแบบฯ และต้องชําระ
ภาษีทั้งจํานวน 

ภ.ง.ด.53 1.สํานักงานสรรพากรพื้นที่
สาขา 
- ในท้องที่ที่ผู้มีหน้าที่หักภาษี 
ณ ที่จ่าย มีสํานักงานตั้งอยู่ 

ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือน 
ของเดือนที่จ่ายเงินได้ 

1. แบบแสดงรายการ 
2. ใบแนบรายละเอียดผู้ถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย 

    

ภ.ง.ด.54 
 
 
 
 
 
 

1.สํานักงานสรรพากรพื้นที่
สาขา 
- ในท้องที่ที่ผู้มีหน้าที่หักภาษีได้
มีการจ่ายเงนิ หรือในท้องที่ที่ผู้
เสียภาษีมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู ่
 
 

ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือน 
ของเดือนที่จ่ายเงินหรือ
จําหน่ายเงินและส่งเงินออกไป
ต่างประเทศ หรือ จําหน่าย 
เงินกําไร 
 
 

1. แบบแสดงรายการ  
2. หลักฐานการจ่ายเงิน/โอนเงิน 
 
 
 
 
 

   - ผู้มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่ายที่
เป็นบุคคล ห้างหุ้นส่วน 
บริษัท สมาคม คณะบุคคล 
จ่ายเงินให้แก่บริษัทหรือ 
ห้างหุ้นส่วนที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศและ 
มิได้ประกอบกิจการใน
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การชําระภาษีเงินได้นิติบุคคล 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา การเตรียมเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ 

      
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ของเจ้าหน้าที่ 
การขอรับบริการ 

  
ภาษีเงินได ้
นิติบุคคล 

          

 
ภ.ง.ด.55 

 
- ในท้องที่ที่สํานักงานใหญ่
ตั้งอยู่ 

 
ภายใน 150 วัน นับแต่วัน
สุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญช ี
 

 
- แบบแสดงรายการ 
- หลักฐานการมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ การจําหน่าย
สินค้าและบริการ และรายได้
จากทุน เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล 
ฯลฯ 

ประเทศไทย 
 - ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.
55 จะต้องยื่นเป็นประจํา 
ทุกรอบระยะเวลาบัญชี  ไม่
ว่าจะมีรายได้หรือไม่ก็ตาม 

  2. ธนาคารพาณิชย์ไทย       กรณียื่นแบบฯ ที่ธนาคาร
พาณิชย์ 
 - ใช้แบบฯ ที่ติดแถบพิมพ์
ชื่อ ที่อยู ่ฯลฯ ของผู้มีหน้าที่
หักภาษี ณ ที่จ่าย ที่      
กรมสรรพากรจัดทําขึ้น  
และจัดส่งให้ 
  - ยื่นแบบฯ และชําระภาษี
ภายในกําหนดเวลา 
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การชําระภาษีเงินได้นิติบุคคล 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา การเตรียมเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ 

      
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ของเจ้าหน้าที่ 
การขอรับบริการ 

  
ภาษีเงินได ้
นิติบุคคล 

          

 -  มีภาษีที่ต้องชําระพร้อม
การยื่นแบบฯ และต้องชําระ
ภาษีทั้งจํานวน 
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ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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การชําระภาษีมูลค่าเพิ่ม 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา การเตรียมเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ 

      
เพื่อประกอบการพิจารณาของ

เจ้าหน้าที่ 
การขอรับบริการ 

  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม           
ภ.พ.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภ.พ.30.2 
 

1. สํานักงานสรรพากรพื้นที่
สาขา   
- ในท้องที่ที่สถานประกอบการ
ตั้งอยู่ 
- สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่
กรุงเทพ 1-5 
- สํานักงานสรรพสามิตสาขา
สําหรับผู้ประกอบการ 
ที่ขายสินค้าหรือให้บริการ 
ที่ต้องเสียทั้งภาษีสรรพสามิต
และภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 
- สถานที่ที่ยื่นแบบฯ ภ.พ.30 
ไว ้

ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป  ไม่ว่าจะมีการชายสินค้า
หรือให้บริการในเดือนภาษีนั้น
หรือไม่ก็ตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัด
จากเดือนภาษีที่มีการปรับปรุง
ภาษีซื้อ 

1. แบบแสดงรายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. ใบแนบ (กรณียื่นรวม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. แบบแสดงรายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุง
ภาษีซื้อที่เฉลีย่ตามส่วนของ
รายได้ 

1. ชําระด้วยเงินสด 
2. บัตรภาษี 
3. ชําระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้แก่ บัตรเครดิตกรุงไทย KTC 
และบัตร Tax Smart Card 
4. ชําระด้วยเช็คหรือดราฟต์ 
เช็คที่ชําระต้องเป็นเช็ค  
4 ประเภท 
4.1 เช็คธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (เช็คประเภท ก.) 
4.2 เช็คที่มีธนาคารค้ําประกัน 
(เช็คประเภท ข.) 
4.3 เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย 
(เช็คประเภท ค.) 
 

 - ยื่นเป็นรายเดือนทุกเดือนภาษี  
ไม่ว่าจะมีการขายสินค้า หรือ
ให้บริการในเดือนภาษีนั้น  
หรือไม่ก็ตาม 
 
- วันที่ที่ระบุในเช็คต้องเป็นวันเดียว 
กับวันที่ยื่นแบบฯ หรือก่อนวันที่ยื่น
แบบฯ ไม่เกิน 15 วัน สําหรับเช็ค
ประเภท ก. ข. ค.  และก่อนวันที่ยื่น
แบบฯ ไม่เกิน 7 วัน สําหรับเช็ค
ประเภท ง. 
 
- การสั่งจ่ายเช็คหรือดราฟต์ ให้ขีด
คร่อมและสั่งจ่ายดังนี้ 
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การชําระภาษีมูลค่าเพิ่ม 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา การเตรียมเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ 

   
เพื่อประกอบการพิจารณาของ

เจ้าหน้าที่ 
การขอรับบริการ 

 

    

4.4  เช็คที่ผู้มีหน้าที่ชําระเงิน
ภาษีอากรเป็นผู้เซ็นสั่งจ่าย  
และใช้ชําระโดยตรง  
(เช็คประเภท ง.) 

 

1. ในเขตกรุงเทพมหานคร   
สั่งจ่าย "กรมสรรพากร" และขีดฆ่า 
ผู้ถือ และหรือ "ตามคําสั่ง" ออก 
2. ต่างจังหวัด 
   2.1 ยื่นแบบฯ ที่สํานักงาน 
 สรรพากรพื้นที่สาขา   

ภ.พ.30.3 
 
 
 

- สถานที่ที่ยื่นแบบ ภ.พ.30 ไว ้
 
 
 
 

ภายในวันที่ 15 ของเดือน 
ถัดจากเดือนภาษีที่มีการ
ปรับปรุงภาษีซื้อ 
 
 
 

1. แบบแสดงรายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุง
ภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วน ของ
การใช้พื้นที่อาคาร 
 
 
 

การใช้เช็คประเภท ง. 
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(ก) กรณีใช้ชําระภาษีใน
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร (เฉพาะอําเภอเมือง
สมุทรสาคร และ อําเภอ 
กระทุ่มแบน) นครปฐม  
(เฉพาะอําเภอสามพราน) และ
พระนครศรีอยุธยา (เฉพาะ
อําเภอบางปะอิน) ต้องเป็นเช็ค  

      ให้ติดต่อสํานกังานสรรพากร
พื้นที่สาขาท้องที่ที่ยื่นแบบฯ ก่อนสั่ง
จ่ายเช็ค    
   2.2 ยืน่แบบฯ ที่ธนาคารกรุงไทย
พร้อมชําระภาษี  สั่งจ่ายเช็คเหมือน
ข้อ 1. 
   2.3 ยื่นแบบฯ ที่ธนาคารพาณิชย์
ไทย ให้สั่งจ่าย 
“ สรรพากรพื้นที่สาขา....(ระบุชื่อ
พื้นที่สาขานั้น) ” กับขีดฆ่าคําว่า    
“ผู้ถือ” และหรือ “ตามคําสั่ง” ออก 



 -68- 

การชําระภาษีมูลค่าเพิ่ม 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา การเตรียมเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ 

      
เพื่อประกอบการพิจารณาของ

เจ้าหน้าที่ 
การขอรับบริการ 

  
ภ.พ.36 - ในท้องที่ที่ผู้มีหน้าที่นําส่งภาษี

มีภูมิลําเนาหรือสถาน
ประกอบการตั้งอยู่ 
 
 
 
 
 
 
2. ธนาคารพาณิชย์ไทย 

ผู้จ่ายเงินนําส่งภาษีภายใน 7 
วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือน
ที่จ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการ 

1. แบบแสดงรายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. เอกสารแนบกรณีการจ่ายค่า
ซื้อสินค้าและบริการ  การรับ
โอนสินค้าฯ การขายทอดตลาด 
แล้วแต่กรณี 
 
 

ของธนาคาร หรอืสาขาธนาคาร 
ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ใด ท้องที่หนึ่ง
ข้างต้น หรืออยู่ในสํานักหัก
บญัชีเดียวกัน 
(ข) กรณีใช้ชําระภาษีในจังหวัด
อื่นนอกจาก (ก) ใช้ได้เฉพาะ 
กรณีที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับ
ธนาคาร ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัด 
ท้องที่อันเป็นภูมิลําเนา หรือ 
อยู่ในสํานักหักบัญชีเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 

- ในกรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินให้แก่
ผู้รับมากกว่า 1 ราย หรือ 1 
ประเภท ให้แยกยื่นแบบฯ ภ.พ.36 
เป็นแต่ละรายผู้รับ และหรือแยกเป็น
แต่ละรายประเภทการจ่ายเงิน 
  
 
 
 
กรณียื่นแบบฯ ที่ธนาคารพาณิชย์ 
- ใช้แบบฯ ที่ติดแถบพิมพ์ ชื่อ ที่อยู่
ฯลฯ ของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย 
ที่กรมสรรพากรจัดทําขึ้นและจัดส่ง
ให ้
- ยื่นแบบฯ และชําระภายในกําหนด   
เวลา 
- มีภาษีต้องชําระพร้อมการยื่นแบบ 
และต้องชําระภาษีทั้งจํานวน 
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
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การชําระภาษีธุรกิจเฉพาะ 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา การเตรียมเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ 
   เพื่อประกอบการพิจารณาของ

เจ้าหน้าที่ 
การขอรับบริการ  

ภาษีธุรกิจเฉพาะ           
ภ.ธ.40 1. สํานักงานสรรพากร

พื้นที่สาขา   
- ในท้องที่ที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู่ 

1. กรณีทั่วไป 
ยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 15  
ของเดือน ถัดไป ไม่วา่จะมี
รายรับในเดือนนั้น หรือไม่ 
ก็ตาม 

1. แบบแสดงรายการภาษี 
ธุรกิจเฉพาะ  
2. เอกสารหลักฐานแสดง
รายรับที่ต้องเสียภาษีธุรกิจ
เฉพาะ (ถ้ามี) 

1. ชําระด้วยเงินสด 
2. บัตรภาษี 
3. ชําระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงไทย KTC  
และบัตร Tax Smart Card  
4. ชําระดว้ยเช็คหรือดราฟต์ 
เช็คที่ชําระต้องเป็นเช็ค  
4 ประเภท  
   4.1 เช็คธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (เช็คประเภท ก.) 
   4.2 เช็คที่มีธนาคารค้ํา
ประกัน (เช็คประเภท ข.) 
   4.3 เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย 
(เช็คประเภท ค.) 
    4.4  เช็คที่ผู้มีหน้าที่ชําระ
เงินภาษีอากรเป็นผู้เซ็นสั่งจ่าย  
และใช้ชําระโดยตรง 

 - ผู้ประกอบกิจการธนาคาร ธุรกิจ
เงินทุนเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจ
เงินทุน  หลักทรัพย์ ประกันชีวิต 
โรงรับจํานําธุรกิจเยี่ยงธนาคาร 
การขายอสังหา-  ริมทรัพย์เป็นทาง
ค้าหรือหากําไร 
 - วันที่ที่ระบุในเช็คต้องเป็น 
วันเดียวกับวันที่ยื่นแบบฯ หรือ 
ก่อนวันที่ยื่นแบบฯ ไม่เกิน 15 วัน  
สําหรับเช็คประเภท ก. ข. ค. และ 
ก่อนวันที่ยื่นแบบฯ ไม่เกิน 7 วัน   
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การชําระภาษีธุรกิจเฉพาะ 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา การเตรียมเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ 
   เพื่อประกอบการพิจารณาของ

เจ้าหน้าที่ 
การขอรับบริการ  

(เช็คประเภท ง.) 
 

การใช้เช็คประเภท ง. 
ให้ปฏิบัต ิดังนี้ 

 (ก) กรณีใช้ชําระภาษีใน
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร (เฉพาะอําเภอ 
เมืองสมุทรสาคร และ อําเภอ 
กระทุ่มแบน) นครปฐม  
(เฉพาะอําเภอสามพราน)   
และพระนคร ศรีอยุธยา 
(เฉพาะอําเภอบางปะอิน)   
ต้องเป็นเช็คของธนาคาร  
หรือสาขาธนาคาร  ซึ่งตั้งอยู่ 
ในท้องที่ใด ท้องที่หนึ่งข้างต้น 
หรืออยู่ในสํานักหักบัญชี
เดียวกัน 

 
 
สําหรับเช็คประเภท ง. 

- การสั่งจ่ายเช็คหรือดราฟต์  
ให้ขีดคร่อมและสั่งจ่าย ดังนี้ 

1. ในเขตกรุงเทพมหานคร   
สั่งจ่าย "กรมสรรพากร" และขีดฆ่า  
ผู้ถือ และหรือ "ตามคําสั่ง" ออก 
2. ต่างจังหวัด 
   2.1 ยื่นแบบฯ ที่สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขา ให้ติดต่อ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
ท้องที่   ที่ยื่นแบบฯ ก่อนสั่งจ่าย
เช็ค 
   2.2 ยืน่แบบฯ ที่
ธนาคารกรุงไทยพร้อมชําระภาษี   
สั่งจ่ายเช็คเหมือนข้อ 1. 
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การชําระภาษีธุรกิจเฉพาะ 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา การเตรียมเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ 
   เพื่อประกอบการพิจารณาของ

เจ้าหน้าที่ 
การขอรับบริการ  

 (ข) กรณีใช้ชําระภาษี ใน
จังหวัดอื่นนอกจาก (ก) ใช้ได้
เฉพาะกรณีที่เปิดบัญชีเงินฝาก
ไว้กับธนาคาร  ซึ่งตั้งอยู่ใน
จังหวัดท้องที่อันเป็นภูมิลําเนา 
หรืออยู่ในสํานักหักบัญชี
เดียวกัน 
 

   2.3 ยื่นแบบฯ ที่ธนาคาร
พาณิชย์ไทย ให้สั่งจ่าย 
“ สรรพากรพื้นที่สาขา....(ระบุชื่อ
พื้นที่สาขานั้น) ” กับขีดฆ่าคําว่า    
“ผู้ถือ” และหรือ “ตามคําสั่ง” 
ออก 

  2. สํานักงานที่ดิน 2. กรณีขายอสังหาริมทรัพย์
เป็นทางค้าหรือหากําไร 
ยื่นแบบฯ พร้อมชําระภาษี
ในขณะจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรม 
 

  1. ชําระด้วยเงินสด   
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อากรแสตมป์ 
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การชําระอากรแสตมป ์

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา การเตรียมเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ 
   เพื่อประกอบการพิจารณาของ

เจ้าหน้าที่ 
การขอรับบริการ  

อากรแสตมป์           
แสตมป์อากร  - สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา   - ทันทีที่ทําตราสาร    - ปิดแสตมป์อากร   
1. อ.ส.4  - สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา  - ก่อนทําตราสาร หรือภายใน  

15 วัน นับแต่วันถัดจากวัน
กระทําตราสารนั้น 

 - แบบขอเสียอากรแสตมป์ 
เป็นตัวเงิน 
- ตราสารอื่นที่ขอเสียอากร 
เป็นตัวเงิน 

1. ชําระเป็นเงินสด 
2. เช็คธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (เช็คประเภท ก.) 
3. เช็คที่มีธนาคารค้ําประกัน 
(เช็คประเภท ข.) 
4. เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย 
(เช็คประเภท ค.) 
 

 - กรณีชําระอากรเป็นตัวเงิน  

   - สํานักงานที่ดิน - ทันทีที่ทําตราสาร - หนังสือสัญญาซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์ 

1. ชําระเป็นเงินสด  - กรณีขายอสังหาริมทรัพย์ 

2. อ.ส.4ก  - สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา  - ทําตราสารวันที่ 1 - 15 
ชําระภายในวันที่ 22 ของเดือน 
เดียวกัน 
- ทําตราสารวันที่ 16 - สิ้นเดือน 
ชําระภายในวันที่ 7 ของเดือน
ถัดไป 

 - แบบขอเสียอากรแสตมป์ 
เป็นตัวเงินสําหรับตราสาร 
บางลักษณะ 

   - ตราสารเช็ค  ตั๋วแลกเงิน         
ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสาร
ทํานองเดียวกัน เฉพาะที่ธนาคาร   
ผู้ประกอบกิจการในราชอาณาจักร
เป็นผู้สั่งจ่าย 
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การชําระอากรแสตมป ์

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา การเตรียมเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ 
   เพื่อประกอบการพิจารณาของ

เจ้าหน้าที่ 
การขอรับบริการ  

3. อ.ส.4ข  - สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา     - แบบขอเสียอากรแสตมป์ 
เป็นตัวเงินสําหรับตราสาร 
บางลักษณะ 

   - ธนาคาร บริษัทเงินทุน  บริษัท
หลักทรัพย์  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
บริษัทประกันภัย ฯลฯ 
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การยื่นเสียภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต 
    (www.rd.go.th) 
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การสมัครสมาชิก 

การพิมพ์แบบและ 
การขอคัดแบบฯ 

การตรวจสอบ 
ผลการยื่นแบบ 

การยื่นแบบแสดงรายการ 
และชําระภาษผี่านอินเทอร์เน็ต 

 

การยื่นแบบฯ 

การชําระภาษี 
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การยืน่แบบแสดงรายการและชําระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต (www.rd.go.th) 
 
ปัจจุบันกรมสรรพากรได้มีการให้บริการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีผ่าน

อินเทอร์เน็ตจํานวน 15 ประเภทแบบ ดังนี้ 
 
� ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่  

► แบบ ภ.ง.ด.90   
► แบบ ภ.ง.ด.91  
► แบบ ภ.ง.ด.94 
 

  � ภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่  
► แบบ ภ.ง.ด.50   
► แบบ ภ.ง.ด.51   
► แบบ ภ.ง.ด.52   
► แบบ ภ.ง.ด.54  

                         ► แบบ ภ.ง.ด.55 
 
  �ภาษีเงินมูลค่าเพ่ิม ได้แก่  

► แบบ ภ.พ.30   
► แบบ ภ.พ.36 
 

  �ภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่ แบบ ภ.ธ.40 
 

�ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ได้แก่  
► แบบ ภ.ง.ด.1    
► แบบ ภ.ง.ด.2   
► แบบ ภ.ง.ด.3   
► แบบ ภ.ง.ด.53 

 
การยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตนัน้ มีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี ้
 
การสมัครสมาชิก  

ท่านสามารถสมัครสมาชิกเพ่ือใช้บริการหลังจากท่านสมัครใช้บริการยื่นแบบผ่าน
อินเทอร์เน็ตโดยเข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ==> ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ==> 
บริการสมาชิก ==> สมัครสมาชิก หน้าจอจะปรากฏ แบบ ภ.อ.01 ให้ท่านกรอกข้อมูล แล้วเลือก   
“ตกลง” เพ่ือยืนยันการสมัคร หลังจากท่ีท่านได้ทําการสมัครเรียบร้อยแล้ว ต้องนําเอกสารท่ีใช้
ประกอบการสมัครใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตยื่นต่อกรมสรรพากรภายใน 15 วนั นับตั้งแต ่   
วันสมัครขอใช้บริการ 
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� ในเขตกรุงเทพมหานครให้นําเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องมายื่น ณ สํานัก

บริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 27 อาคารกรมสรรพากร เลขท่ี 90 ซอย พหลโยธิน 7 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯซึ่งท่านจะได้รับหมายเลขผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) ทันทีท่ียื่นเอกสารหลักฐานสมบูรณ์ 

� นอกเขตกรุงเทพมหานคร (ต่างจังหวัด) ให้นําเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง    
มายื่น ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู่และจะได้รับหมายเลขผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ทางอีเมล์แอดเดรสตามท่ีได้ลงทะเบียนไว้แบบ ภ.อ.01 
  � เอกสารท่ีใช้ประกอบการสมัครใช้บริการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต 
 1. แบบ ภ.อ.01 ท่ีมีกรรมการผูมี้อํานาจลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรานิติบุคคล 
(ถ้ามี) 
 2. ข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ท่ีมีกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) 
 3. เอกสารอ่ืนๆ  

  ► กรณีเป็นบุคคลธรรมดาและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ต้องแนบ
ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนและลงชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร 

  ► กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองของ       
นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทท่ีมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันท่ีนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท     
ได้ลงลายมือชื่อรับรอง และภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญคนต่างด้าวของผู้มีอํานาจผูกพัน
นิติบุคคลนั้น โดยผู้มีอํานาจดังกล่าวต้องลงลายมือชื่อรับรองเอกสารด้วย 

  ► กรณีมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนกระทําการแทน ต้องจัดทําหนังสือมอบอํานาจ  
ท่ีได้มีการปิดอากรแสตมป์ครบถ้วน (10 บาท) พร้อมกับแนบภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนของ   
ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจท่ีได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร 

 ► กรณีผู้เสียภาษีมีความประสงค์ขอยื่นแบบและชําระภาษีผ่าน
อินเทอร์เน็ตของสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาในคราวเดียวกัน ให้ใช้เอกสารแนบเพียงชุดเดียว  

                   กรมสรรพากรไม่คิดค่าบริการสําหรับสมาชิกท่ีใช้บริการยื่นแบบและชําระภาษีผ่าน
อินเทอร์เน็ตแต่อย่างใด และไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ท้ังสิ้น ท่านสามารถขอยกเลิกการเป็นสมาชิกฯ ได้ทาง
เว็บไซตข์องกรมสรรพากร โดยไม่ต้องยื่นเอกสารต่อกรมสรรพากร 
 
การย่ืนแบบผ่านอินเทอร์เน็ต 

  หลังจากท่ีได้รับหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ท่านสามารถเข้าใช้บริการยื่นแบบและ
ชําระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตได้ภายในกําหนดเวลาของแต่ละประเภทแบบภาษีตามท่ีกฎหมายกําหนด 
โดยยื่นได้ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ส่วนการชําระภาษีข้ึนอยู่ 
กับหน่วยรับชําระภาษี (ธนาคาร/ไปรษณีย)์ ท่ีเปิดให้บริการ และหากวันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ    
ตรงกับวันหยุดราชการ สามารถยื่นแบบฯ ได้ในวันทําการถัดไป โดยมีข้ันตอนการยื่นแบบฯ ผ่าน
อินเทอร์เน็ต ดังนี้ 
  1. เข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ==> ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ==> 
บริการยื่นแบบฯ ==> เลือกประเภทแบบ 
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2. จะปรากฏหน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login) โดยท่านต้องกรอกหมายหมายเลขผู้ใช้ 
(User ID) และรหัสผ่าน (Password) ท่ีได้รับจากกรมสรรพากร หลังจากนั้นหน้าจอจะปรากฏแบบ 
แสดงรายการภาษี พร้อมรายละเอียดชื่อ ท่ีอยู่ของสถานประกอบการของท่าน และเดือน/ปีภาษีท่ีท่าน
ต้องการยื่นแบบฯ 
  3. กรอกรายละเอียดข้อมูลตามประเภทแบบแสดงรายการภาษี หรือหากเป็นแบบ
แสดงรายการภาษีท่ีมีใบแนบ ต้องจัดทําข้อมูลใบแนบด้วยโปรแกรมของกรมสรรพากรให้เรียบร้อยก่อน 
แล้วจึงเลือกแฟ้มข้อมูลของใบแนบท่ีได้จัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเพ่ือ Upload ข้อมูลใบแนบ 
  4. กรณีท่ีท่านไม่มีภาษีท่ีต้องชําระหรือชําระไว้เกิน กรมสรรพากรจะยืนยันข้อมูลและ
ตอบรับการยื่นแบบฯ โดยแจ้งผลการยื่นแบบพร้อมหมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบให้ทราบทันทีท่ีหน้าจอ 
  5. กรณีท่ีท่านมีภาษีท่ีต้องชําระให้เลือกช่องทางการชําระภาษีท่ีใช้บริการและปฏิบัติ
ตามข้ันตอนของหน่วยรบัชําระภาษีนั้น และในข้ันตอนนี ้ท่านสามารถพิมพ์แบบแสดงรายการภาษีเก็บไว้เป็น
หลักฐาน โดยจะมีหมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบปรากฏอยู่บนแบบฯ ดังกล่าว 
 
สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก www.rd.go.th ==> ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ==> แนะนํา
บริการ ==> แนะนําวิธีการยื่นแบบฯ 
   
การชําระภาษีสําหรับแบบท่ีย่ืนผ่านอินเทอร์เน็ต 

 เม่ือได้ดําเนินการข้ันตอนการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว ท่านสามารถเลือกวิธีการ
ชําระภาษีผ่านช่องทางต่าง ๆ ได ้ดังนี้  

 1. การชําระภาษีผ่าน e-Payment  เลือกธนาคารท่ีต้องการชําระภาษี โดยระบบจะ
เชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบการชําระภาษีของธนาคารทันท่ี พร้อมแจ้งหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
และจํานวนเงินไปยังหน้าระบบของธนาคารนั้น ๆ  โดยให้กรอกหมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน 
(Password) ท่ีได้รับจากธนาคารเพ่ือยืนยันการชําระภาษีและดําเนินการตามข้ันตอนของธนาคารนั้น 
การขอใช้บริการชําระภาษีผ่านช่องทาง e-Payment จะต้องติดต่อขอใช้บริการจากธนาคารท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ กับกรมสรรพากร และดําเนินการตามข้ันตอนของธนาคารท่ีจะใช้บริการก่อน และเม่ือได้รับ
อนุมัติจากธนาคารแล้ว ธนาคารจะออกหมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เพ่ือใช้ใน
การสั่งโอนเงินชําระภาษี โดยปฏิบัติตามข้ันตอนของธนาคารท่ีใช้บริการนั้น ๆ 

2. การชําระภาษีผ่าน Internet Banking โดยเลือกธนาคารท่ีต้องการใช้บริการ แล้ว
กรอกหมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ท่ีได้รับจากธนาคารและดําเนินการตาม
ข้ันตอนของธนาคารนั้น การขอใช้บริการชําระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ Internet Banking 
จะต้องติดต่อธนาคารเพ่ือขอหมายเลขผูใ้ช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) จากธนาคารท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ กับกรมสรรพากรก่อน เช่นเดียวกันกับการชําระผ่าน e-Payment  หากท่านเลือกช่องทางนี ้  
ในการชําระภาษี ระบบของกรมสรรพากรจะแสดงข้อมูลท่ีท่านต้องพิมพ์หรือจดไว้เป็นหลักฐานเพ่ือใช ้ 
ในการชําระภาษี ดังนี้ 

 � เลขประจําตัวประชาชน(13 หลัก)/เลขประจําตัวผู้เสียภาษี (10 หลัก)  
 � รหัสควบคุม (15 หลัก)  
 � จํานวนภาษีท่ีต้องชําระ  
3. การชําระภาษีผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น ชําระผ่านตู้ ATM , Tele-Banking , 

Mobile Banking และ Tele- Fax ระบบของกรมสรรพากรจะแสดงข้อมูลท่ีท่านต้องพิมพ์หรือจดไว้
เป็นหลักฐานเพ่ือใช้ในการชําระภาษีเช่นเดียวกับการชําระผ่าน Internet Banking  
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4. การชําระภาษีผ่าน Pay at Post (ไปรษณีย์) , Counter Service ของธนาคาร 

และ 7-eleven ระบบของกรมสรรพากรจะแสดง Pay – in  Slip ให้ท่านพิมพ์ไว้ และนําไปยื่นต่อ
ธนาคารหรือหน่วยรับชาํระท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยต้องชําระเป็นเงินสดเท่านั้น เม่ือท่านได้เลือก
ช่องทางการชําระแล้ว ต้องชาํระท้ังจํานวนในครั้งเดียว 

5. การชําระภาษีผ่าน ATM บนอินเทอร์เน็ต โดยเลือกธนาคารท่ีประสงค์ชําระเงิน 
หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดเลขประจําตวัประชาชนหรือเลขประจําตังผู้เสยีภาษีอากร , หมายเลขอ้างอิง , 
ประเภทแบบ , เดือน ปีภาษีท่ียื่น , จํานวนเงนิท่ีต้องชําระ ให้ท่านกรอก ATM Card No. และ Pin       
ท่ีได้รับจากธนาคารเพ่ือยืนยันการชําระเงิน 

การตรวจสอบผลย่ืนแบบผ่านอินเทอร์เน็ต 

  เม่ือกรมสรรพากรได้รับแบบฯ และรับชําระภาษี (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว จะมีหลักฐาน
ยืนยันให้ท่านทราบดังนี้ 

� ยืนยันการตอบรับทันทีท่ีหน้าจอเม่ือการทํารายการของท่านแล้วเสร็จ 
� ยืนยันการรับแบบฯ และรับชําระภาษี (ถ้ามี) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์       

(E-mail) ในวันถัดไป 
� ยืนยันการรับแบบฯ และชําระภาษี (ถ้ามี) โดยสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได ้     

ด้วยตนเอง ถัดจากวันทํารายการยื่นแบบฯ และชําระภาษี (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว 2 วันทําการ 
� ตรวจสอบผลการยื่นแบบด้วยตนเองได้ท่ี 
 www.rd.go.th ==> ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ==> WATH’S NEW  
                              ==>ตรวจสอบผลการยื่นแบบฯ สําหรับผู้ประกอบการ 
 www.rd.go.th ==> ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ==> บริการสมาชกิ 
                              == > ตรวจสอบผลการยื่นแบบฯ 

การพิมพ์แบบแสดงรายการภาษีท่ีย่ืนผ่านอินเทอร์เน็ต 

  ท่านสามารถพิมพ์แบบแสดงรายการภาษีของท่านเก็บไว้เป็นหลักฐาน ได้ท่ีข้ันตอนการ
เลือกช่องทางการชําระภาษี ท่ีหน้าจอจะปรากฏเมนูให้ท่านเลือกพิมพ์แบบฯ ซึ่งท่านต้องเลือกพิมพ์
แบบฯ ก่อนการเลือกช่องทางการชําระภาษี โดยจะมีหมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบปรากฏอยู่บนแบบ
แสดงรายการภาษีของท่าน 

การขอคัดแบบแสดงรายการภาษีท่ีย่ืนผ่านอินเทอร์เน็ต 

  กรณีท่ีท่านไม่ได้พิมพ์แบบแสดงรายการภาษีไว ้ในข้ันตอนท่ีระบบของกรมสรรพากร
ให้ท่านเลือกพิมพ์แบบฯ ท่านสามารถขอคัดแบบแสดงรายการภาษีในภายหลังได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้ 

� ขอคัดแบบแสดงรายการภาษีท่ีอีเมล์ แอดเดรส email.epadmin@rd.go.th 
พร้อมกับแจ้งชื่อ สถานประกอบการ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ประเภทแบบฯ เดือน/ปภีาษี เม่ือ
กรมสรรพากรได้รับข้อมูลของท่านแล้ว จะดําเนินการส่งแบบฯ ให้ท่านทางอีเมล์ แอดเดรส ท่ีท่านแจ้งไว้
ตอนสมัครใช้บริการ (แบบ ภ.อ.01)  
  � ยื่นคําร้องขอคัดแบบฯ ให้ยื่นคําร้องพร้อมเอกสารประกอบเหมือนกันกับเอกสาร
ท่ีใช้ในการสมัครสมาชิก โดยการมายื่นคําร้องฯ ด้วยตนเอง มอบอํานาจให้ผู้อ่ืนทําการแทน หรือนําส่ง
ทางไปรษณียท่ี์ สํานักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 27 กรมสรรพากร เลขท่ี 90        
ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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การขอผ่อนชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 

 ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาท่ีมีภาษีสําหรับปีภาษี (ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91)  หรือ
ครึ่งปีภาษี (ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94)  ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา และมีภาษีต้องชําระหรือชําระเพ่ิมเติม 
ซึ่งมีจํานวนเงินตั้งแต่ 3,000 บาท ข้ึนไป  ผู้เสียภาษีจะขอชําระภาษีเป็น 3 งวดๆ ละเท่าๆ กัน ตามนัย
มาตรา 64 (1) แห่งประมวลรัษฎากรก็ได้ คือ ในกรณีท่ีต้องเสียภาษีตามมาตรา 56 ทวิ หรือมาตรา 57 
จัตวา 

 งวดท่ีหนึ่ง  ต้องชําระพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการ คือ ภายใน วันท่ี 31 มีนาคม 
ของปีนั้น สําหรับแบบประจําปีภาษี (ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91) หรือภายในวันท่ี 30 กันยายน ของ         
ปีนั้น สําหรับแบบประจําครึ่งปภีาษี (ภ.ง.ด.94) 

 งวดท่ีสอง  ต้องชําระภายในวันท่ี 30 เมษายน ของปีนั้น สําหรับแบบประจําปีภาษี หรือ
ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม ของปีนั้น สําหรับแบบประจําครึ่งปีภาษี แล้วแต่กรณี 

 งวดท่ีสาม  ต้องชําระภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม ของปีนั้น สําหรับแบบประจํา            
ปีภาษี หรือภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน ของปีนั้น สําหรับแบบประจําครึ่งปีภาษี แล้วแต่กรณี 

 ถ้าไม่ชําระภาษีงวดใดงวดหนึ่งภายในเวลาท่ีกําหนดไว้  ผู้ต้องเสียภาษีหมดสิทธิท่ีจะชําระ
ภาษีเป็นรายงวดต่อไป  และต้องเสียเงินเพ่ิมตามมาตรา 27 สําหรับงวดท่ีไม่ชําระและงวดต่อๆ ไป  

 หากวันสุดท้ายท่ีต้องผ่อนชําระงวดท่ีสองหรืองวดท่ีสามตรงกับวันหยุดทําการของ  
ทางราชการ ให้นับวันท่ีเริ่มทําการใหม่ต่อจากวันท่ีหยุดทําการนั้น เป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา 
ตามมาตรา 193/8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อ 3 (1)  ตามคําสั่งกรมสรรพากร        
ท่ี ป. 117/2545 
 

ตัวอย่าง  นาย ก. ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91)                  
ปี พ.ศ.2553 มีภาษีท่ีต้องชําระ 6,000 บาท และได้ใช้สิทธิตามมาตรา 64(1) แห่งประมวลรัษฎากร  

 โดยงวดท่ีหนึ่ง ได้ชําระภาษีพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีฯ จํานวน 2,000 บาท 
เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2553     

งวดท่ีสอง ต้องชําระจํานวน 2,000 บาท ภายในเดือนเมษายน 2553  และ 
งวดท่ีสาม ต้องชําระ จํานวน 2,000 บาท ภายในเดือนพฤษภาคม 2553   
แต่ปรากฏว่าวันท่ี 30 เมษายน 2553  ตรงกับวันอาทิตย์ ซ่ึงเป็นวันหยุดทําการ        

นาย ก. มีสิทธินําเงิน งวดท่ีสอง ไปชําระ ในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2553  โดยไม่หมดสิทธิท่ีจะชําระเป็น
รายงวดต่อไป  และไม่ต้องเสียเงินเพ่ิมตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด  

 หรือตามมาตรา 64 (2)  ในกรณีอ่ืน  

งวดท่ีหนึ่งต้องชําระภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งจํานวนภาษีท่ีประเมิน  
งวดท่ีสองต้องชําระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายท่ีต้องชําระงวดท่ีหนึ่ง และ  
งวดท่ีสามต้องชําระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายท่ีต้องชําระงวดท่ีสอง 

การชําระภาษีตาม (2) ไม่เป็นเหตุให้ยกเว้นการเสยีเงินเพ่ิมตามมาตรา 27 และถ้าไม่ชําระภาษี
งวดใดงวดหนึ่งภายในเวลาท่ีกําหนดไว ้ผู้ต้องเสียภาษีหมดสิทธิท่ีจะชําระภาษีเป็นรายงวดต่อไป 
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 หากวันสุดท้ายท่ีต้องผ่อนชําระงวดท่ีสอง หรืองวดท่ีสาม ตรงกับวันหยุดทําการของ
ทางราชการ ให้นับวันท่ีเริ่มทําการใหม่ต่อจากวันท่ีหยุดทําการนั้น เป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา 
ตามมาตรา 193/8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อ 3 (2) ตามคําสั่งกรมสรรพากร        
ท่ี ป. 117/2545 

 
 ตัวอย่าง  นาย ข. ได้ถูกประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พร้อมเงินเพ่ิมตามมาตรา 27 

แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจํานวนเงินมากกว่า 3,000 บาท  ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน  เม่ือวันท่ี 
1 มีนาคม 2553  นาย ข. ได้ใช้สิทธิตามมาตรา 64(2) แห่งประมวลรัษฎากร  

 โดยงวดท่ีหนึ่ง ได้ชําระเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2553  
 งวดท่ีสอง จะต้องชําระภายในเดือนเมษายน 2553  และ 
 งวดท่ีสาม จะต้องชําระภายในเดือนพฤษภาคม 2553    
แต่ปรากฏว่าวันท่ี 30 เมษายน 2553  ตรงกับวันอาทิตย์ ซ่ึงเป็นวันหยุดทําการ  

นาย ข. มีสิทธินําเงิน งวดท่ีสอง ไปชําระในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2553 โดยไม่หมดสิทธิท่ีจะชําระเป็น
รายงวดต่อไป  และไม่ต้องเสียเงินเพ่ิมตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร เพ่ิมเติม แต่อย่างใด 
 

กรณีผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย่ืนแบบผ่านธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

               หากมีภาษีจะต้องชําระพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่ 3,000 บาท ข้ึนไป         
ผู้เสียภาษีจะขอผ่อนชําระภาษีเป็น 3 งวดๆ ละเท่าๆ กันก็ได้เช่นกัน โดยขอใบแจ้งการขอชําระภาษี   
เงินได้บุคคลธรรมดาเป็นงวดผ่านระบบธนาคาร (บ.ช.ธ.35) 1 ชุด  เพ่ือกรอกรายการและลงลายมือชื่อ
ให้สมบูรณ์ แล้วแนบมาพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษียื่นผ่านธนาคาร 

 การจัดทํา บ.ช.ธ.35  กรณีสามีและภริยายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ประจําปีภาษีฉบับเดียวกัน  โดยภริยาแยกคํานวณภาษีเฉพาะเงินได้ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวล
รัษฎากรต่างหากจากสามี ถ้าท้ังสามีและภริยาต่างมีสิทธิชําระภาษีเป็นงวด (ต่างฝ่ายต่างมีภาษีท่ีจะต้อง
ชําระพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่ 3,000 บาทข้ึนไป) และขอชําระภาษีเป็นงวดท้ังสอง
คน ใหจ้ัดทํา บ.ช.ธ.35 สําหรับสามีและภริยาคนละชุดแยกกัน 
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การขอคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
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            ผังข้ันตอนการคืนเงินภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                                 ถูกต้อง                                ไม่ถูกต้อง                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
                                                                                         ถูกต้อง              ไม่ถูกต้อง                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ขอคืนยื่นแบบ 
ภ.ง.ด. ๙๐/๙๑ 

กระบวนการตรวจ/
วิเคราะหเ์บื้องต้น 

 

ทางอินเทอร์เน็ต 
www.rd.go.th 

สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
สาขา /ธนาคารกรุงไทย 

กระบวนการติดต่อขอเอกสาร/
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมพร้อมตรวจ/
วิเคราะห ์
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การขอคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

           ๑. ผู้มีสิทธิขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

           ๑. ผู้เสียภาษีอากร ซึ่งได้ชําระภาษีอากรไว้เกิน หรือผิด หรือซ้ํา 
            2. ผู้ถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้เกิน และหรือมีภาษีเกินเนื่องจากได้รับการเครดิตภาษี 
            3. ผู้ไม่มีหน้าท่ีต้องเสียภาษี แต่ได้ชําระภาษีไว้หรือถูกหักภาษีไว้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ 
            4. ผู้มีหน้าท่ีหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ท่ีนําเงินของตนส่งภาษีไว้ผิดหรือซ้ํา 
             5. ผู้เสียประโยชน์จากการชําระหรือนําสง่ภาษีไว้เกิน หรือผิด หรือซ้ํา หรือโดยไม่มีหน้าท่ี 
                             ต้องเสีย  

           ๒. การย่ืนคําร้องขอคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

          1. กรณีเสียภาษีไว้เกินหรือถูกหักภาษีไว้เกิน โดยใช้แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาเป็นคําร้อง และเงินภาษีท่ีขอคืนมีจํานวนไม่เกิน 1,000 บาท เอกสารท่ีต้องยื่นพร้อมกับ
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีดังต่อไปนี้  
                (1) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
               (2) ใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองค่าเบี้ยประกันชีวิตของปีภาษีท่ีขอคืน    
                                     (ถ้ามี) 
                (3) ใบเสร็จรับเงินบริจาคการกุศลของปีภาษีท่ีขอคืน (ถ้ามี) 

(๔) หนังสือรับรองการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพของปีภาษีท่ี    
     ขอคืน (ถ้ามี) 

                               (๕) หนังสือรับรองการจ่ายเงินสมทบท่ีผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกัน 
     สังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม (ถ้ามี) 

             (๖) หนังสือรับรองการชําระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพ่ือซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคาร 
                                    อยู่อาศัยของปีภาษีท่ีขอคืน (ถ้ามี) 
             (๗) หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นท่ีขอคืน 

           2. กรณีอ่ืน ได้แก่ เอกสารหลักฐานตามข้อ 1 ข้างต้น และหรือ สําเนาทะเบียนบ้าน 
หนังสือแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสําคัญการสมรส ใบเสร็จรับเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   

๓. สถานท่ี/ช่องทางการย่ืนคําร้องขอคืน 

                    1. กรณีใช้แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. ๙๐/๙๑) เป็นคําร้อง  
ขอคืนเงิน สามารถเลือกยื่นในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้  
                   (๑) ยื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ www.rd.go.th  (ไม่ต้องแนบ
เอกสาร) 
                       (2)  ยื่น ณ  สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาท้องท่ีท่ีเป็นภูมิลําเนาของผู้ขอคืน หรือ
หากมีเหตุจําเป็นจะยื่น ณ  สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาอ่ืนก็ได้ (ต้องแนบหลักฐานการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย  
เอกสารการหักลดหย่อนตามกฎหมาย) 
                  (๓) ยื่น ณ ธนาคารกรุงไทยท่ัวประเทศ (ต้องแนบหลักฐานการหักภาษี ณ     
ท่ีจ่าย เอกสารการหักลดหย่อนตามกฎหมาย)     
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  ๒. กรณียื่นคําร้องขอคืนเงินภาษีอากร (ค.10) (แนบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง)  ให้ยื่นเป็น
รายปีภาษี ณ ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีท่ีผู้ขอคืนมีภูมิลําเนาในพ้ืนท่ีนั้น หาก  
ผู้ขอคืนไม่สะดวกในการยื่น ณ สถานท่ีดังกล่าว จะยื่น ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาท่ีเป็นภูมิลําเนา
ของผู้ขอคืนก็ได้ กรณีมีความจําเป็นไม่สามารถยื่น ณ สถานท่ีข้างต้นได้  ก็อนุโลมให้ยื่นท่ีสํานักงาน
สรรพากรพ้ืนท่ี หรือสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาท่ีผู้ขอคืนสะดวกได้ (ท้ังนี้ จะเป็นเหตุให้การพิจารณา
คืนเงินภาษีอากรล่าช้าได้) 

           ๔. กําหนดเวลาย่ืนคําร้องขอคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

                 1.  กรณีถูกหักภาษีไว้ ณ ท่ีจ่าย และนําส่งแล้ว ให้ยื่นภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งป ีซึ่งถูก
หักภาษีเกินไป  
                 2. ให้ยื่นภายใน 3 ป ีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกําหนดเวลายื่นรายการภาษีตามท่ีกฎหมายกําหนด 
หรือ  กรณียื่นรายการเม่ือพ้นเวลาท่ีกฎหมายกําหนด หรือได้ยื่นรายการภายในเวลาท่ีรัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือ
เลื่อนออกไป    ให้ผู้มีสิทธิขอคืนยื่นคําร้องขอคืนภายใน 3 ปี นับแต่วันท่ีได้ยื่นรายการ หากเป็นกรณี
อุทธรณ์การประเมินหรือเป็นคดีในศาลให้ยื่นภายใน 3 ป ีนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคําวินจิฉัยอุทธรณ์การ
ประเมินเป็นหนังสือ หรือนับแต่วันท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด  

            ๕. การกรอกรายการขอคืนเงินภาษี 

              ๑. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.๙๐/๙๑) ผู้ท่ีประสงค์จะขอคืน
เงินท่ีชําระไว้เกิน หรือถูกหัก ณ ท่ีจ่ายและนําส่งไว้เกิน ให้กรอกรายการในแบบแสดงรายการฯ ให้
ครบถ้วน ท่ีสําคัญในหน้าแรกของแบบฯ ต้องแสดงจํานวนเงินท่ีขอคืน พร้อมลงลายมือช่ือผู้มีเงินได้
ด้วย หากไม่ได ้ลงลายมือชื่อไว ้ให้ถือว่าผู้มีเงินได้ไม่ประสงค์จะขอคืนเงินภาษีท่ีชําระไว้เกินนั้น 
                ๒. คําร้องขอคืนเงินภาษีอากร (แบบ ค.๑๐) ผู้ขอคืนต้องเขียนด้วยหมึก ตัวบรรจง 
หรือจะพิมพ์ก็ได้ พร้อมระบุมูลเหตุท่ีขอคืนให้ชัดเจน เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาและติดต่อของ
เจ้าหน้าท่ี 

           ๖. การรับคืนเงินภาษี 

                 กรมสรรพากรจะจ่ายคืนเงินภาษีเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในนามของ
ผู้มีเงินได้เท่านั้น ส่งทางไปรษณีย์ (เช็คคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้รับยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การเคลียริ่งเช็ค สามารถนําฝากเข้าบัญชีธนาคารได้ทุกแห่งท่ัวประเทศ เต็มจํานวนตามท่ีระบุไว้ในเช็ค)  
กรณีไปรษณีย์ส่งไม่ถึงท่านไม่ต้องแจ้งความ ใหแ้จ้งความเฉพาะกรณีท่ีท่านได้รับเช็คแล้ว แต่ทําเช็ค    
สูญหายเท่านั้น 

                      ผู้ขอคืนจะสามารถนําเช็คคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาแลกเป็นเงินสดได้ใน
กรณี ดังนี้ 

(1)  เช็คหมดอายุ ( ๖ เดือน) 
(๒)  ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร 

                             (๓) กรณีเป็นคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ท่ีไม่สามารถนําเช็คเข้าบัญชีได้ 

หมายเหตุ:  - ภูมิลําเนาตามแบบฯ อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถนําเช็คไปขอรับเงินสดได้ท่ี   
สํานักบริหารการคลังและรายได้ (ชั้น ๖) กรมสรรพากร ๙๐ ซอยพหลโยธิน ๗  แขวงสามเสนใน       
เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐ 
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     - ภูมิลําเนาตามแบบฯ อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร สามารถนําเช็คไปขอรับเงินสดได้ท่ี          
ส่วนบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีนอกเขตกรุงเทพมหานคร นั้น  

                   หากยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ขอคืนเงินภาษีอากร แต่ไม่ได้รับเงินคืนภาษีตามท่ีขอคืน 
และไม่เห็นด้วยกับการไม่ได้รับเงินคืน หรือได้รับเงินคืนน้อยกว่าท่ีขอคืน จะต้องทําหนังสืออุทธรณ์ต่อ
เจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําสั่งภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งฯ โดยยื่น ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
ตามภูมิลําเนาท่ีปรากฏในหนังสือแจ้งฯ 
     

เอกสารหลักฐานที่ต้องนํามาประกอบการแลกเช็คเป็นเงินสด 
 
 

รับด้วยตนเอง มอบอํานาจให้ผู้อ่ืนรับเงิน คณะบุคคล, ห้างหุ้นส่วน
สามัญ 

ผู้จัดการมรดก/
ทายาทรับแทน 

ผู้ขอคืนท่ีเสียชีวิต 
 (1) หนังสือแจ้งคืน 
เงินภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ค.21   
พร้อมเช็ค   
 (2) บัตรประจําตัว
ประชาชน (ตัวจริง) 
พร้อมสําเนาท่ีรับรอง
สําเนาถูกต้องแล้ว    
 (๓) บัตรประจําตัว 
ผูเ้สียภาษีอากร  (ตัวจริง) 
พร้อมสําเนารับรอง
สําเนาถูกต้อง (ถ้ามี) 
 
**กรณีชาวต่างชาต ิ
พาสปอร์ต (ตัวจริง) 
พร้อมสําเนาท่ีรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

 (1) หนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา ค.21       
พร้อมเชค็   
 (2) หนังสือมอบอํานาจท่ี    
ลงลายมือชื่อของผู้มอบ และ
ผู้รับมอบพร้อมพยาน (2คน)   
 (3) บัตรประจําตัวประชาชน 
(ตัวจริง) พร้อมสําเนาของ 
ผูม้อบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
ท่ีรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว   
 (4) บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากรของผู้ขอคืนภาษี (ตัวจริง) 
พร้อมสําเนาท่ีรับรองสําเนา
ถูกต้องแล้ว (ถ้ามี)    
 
**รวมกรณีชาวต่างชาต ิ

 (1) หนังสือแจ้งคืนเงินภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ค.21 
พร้อมเช็ค   
 (2) หนังสือจัดตั้งคณะ
บุคคล (ตัวจริง) พร้อม
สําเนาท่ีรับรองสําเนา
ถูกต้อง   
 (3) บัตรประจําตัว
ประชาชน (ตัวจริง)  
พร้อมสําเนาของผู้จัดการ
คณะบุคคลท่ีรับรองสําเนา
ถูกต้อง (กรณีผู้จัดการ 
คณะบุคคลไม่สามารถ 
มารับด้วยตนเองได้ ให้ทํา
หนังสือมอบอํานาจ พร้อม
หลักฐาน ตาม (2.) 
 (4) บัตรประจําตัวผู้เสีย
ภาษีอากรของคณะบุคคล 
(ตัวจริง) พร้อมสําเนาท่ี
รับรองสําเนาถูกต้อง   
 

(1) หนังสือแจ้งคืน
เงนิภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ค.21 
พร้อมเช็ค   
(2) ใบมรณบัตร  
(ตัวจริง)         
พร้อมสําเนา   
(3) คําสั่งศาลแต่งตั้ง
การเป็นผู้จัดการ
มรดก หรือพินัย  
กรรม ฯลฯ (ตัวจริง)     
พร้อมสําเนา   
 (4) บัตรประจําตัว
ประชาชน (ตัวจริง) 
พร้อมสําเนาของ
ผู้จัดการมรดกท่ี
รับรองสําเนาถูกต้อง   
 (5) บัตรประจําตัว 
ผูเ้สียภาษีอากร (ตัวจริง) 
พร้อมสําเนาของ
ผู้เสียชีวิต (ถ้ามี) 
 

 
หมายเหตุ:  กรณีท่ีเช็คพิมพ์ชื่อผู้ขอคืนเงินภาษีท่ีเป็นชาวต่างชาติเป็นภาษาไทย ขอให้แนบสําเนาหนังสือ
อนุญาตทํางาน (Work permit) ของผู้ขอคืนเงินภาษี มาเพ่ือประกอบการตรวจสอบชื่อ – สกุล ท่ีถูกต้อง 
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           ๗. การให้ดอกเบ้ียแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากร 

               กรมสรรพากรจะคิดดอกเบี้ยให้ผู้ได้รับเงินคืนภาษีอากรในอัตราร้อยละ ๑ ต่อเดือน 
หรือเศษของเดือน ของเงินภาษีอากรท่ีได้รับคืนโดยไม่คิดทบต้น เม่ือผู้ขอคืนเงินภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดายื่นแบบแสดงรายการภาษี หรือคําร้องขอคืนเงินภาษีอากร ภายในกําหนดเวลาหรือภายในเวลา
ท่ีได้รับการขยายเวลา หรือเลื่อนให้ ดังนี ้

(๑) กรณีคืนเงินภาษีอากรท่ีถูกหักไว้ ณ ท่ีจ่าย ให้เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต ่    
วันถัดจากวันครบระยะเวลาสามเดือน นับแต ่ 

(ก) วันสิ้นกําหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการตามท่ีกฎหมาย
กําหนดหรือตามท่ีได้รับการขยายหรือเลื่อนให้ ถ้าผู้ได้รับคืนเงิน
ภาษีอากรต้องยื่นแบบแสดงรายการเก่ียวกับเงินภาษีอากรท่ีถูก
หักไว ้ณ ท่ีจ่าย หรือ  

(ข) วันยื่นคําร้องขอคืนเงินภาษีอากร ถ้าผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากร  
ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเก่ียวกับเงินภาษีอากรท่ีถูกหักไว ้  
ณ  ท่ีจ่าย  

(๒) กรณีคืนเงินภาษีอากรท่ีชําระตามแบบแสดงรายการ ไม่ว่าจะชําระ  
พร้อมกับการยื่นหรือไม่ ให้เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันถัดจากวันครบ
ระยะเวลาสามเดือน นับแต่วันยื่นคําร้องขอคืนเงินภาษีอากร  

(๓) กรณีคืนเงินภาษีอากรท่ีชําระตามการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน
หรือตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันชําระ
ภาษีอากร การคิดดอกเบี้ยข้างต้นจะคิดจนถึงวันท่ีลงในหนังสือแจ้งคืน
เงินภาษีอากร 

            ๘. การติดต่อสอบถาม 

                 ท่านสามารถตรวจสอบสถานะ “คืนเงินภาษี” หรือมีข้อสงสัยใดๆ สอบถาม ได้ดังนี้ 
1. เว็บไซต์กรมสรรพากร  

- www.rd.go.th => E-FILING => สอบถามการขอคืนภาษี => ติดต่อ 
  สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด.90, 91  หรือ  

                      - www.rd.go.th => CONTACT US => สอบถามปัญหา/แนะนํา/รอ้งเรียน  
                                            (Contact Us) 
              2. ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (RD  Call  Center) : 1161   

3. สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี ตามภูมิลําเนาท่ีปรากฏตามการยื่นแบบคําร้อง    
    ขอคืนฯ นั้น    
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การขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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การขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 

1. สถานท่ีย่ืนคําร้อง 

 1.1 ย่ืนด้วยแบบ ภ.พ.30 
  1) สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา ท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่
  2) กรณีมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้แยกยื่นเป็นรายสถานประกอบการ เว้นแต่ 
ผู้ประกอบการได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี และชําระภาษีรวมกันให้ยื่น          
ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาท่ีสถานประกอบการซึ่งได้รับอนุมัติฯ ตั้งอยู่ 
   3) กรณีใช้แบบ ภ.พ.30 เป็นคําร้องขอคืน สามารถยื่นผ่านทาง Internet เว็บไซต์ของ
กรมสรรพากร www.rd.go.th  

 1.2 ย่ืนด้วยแบบ ค.10 
  1) สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี หรือ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา ท่ีสถานประกอบการตั้งอยู่ 
   2) กรณีผู้ขอคืนมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้ยื่นคําร้องขอคืน ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
สาขา ท่ีผู้ขอคืนมีภูมิลําเนาอยู่   

2. กําหนดเวลาย่ืนคําร้อง 

  2.1 ภายใน 3 ปี นับแต่วันพ้นกําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสําหรับเดือนภาษีนั้น 
หรือนับแต่วันท่ีได้ชําระภาษี 

  2.2 ภายใน 6 เดือน นับแต่วนัท่ีได้รับแจ้งคําวินิจฉัยข้อโต้แย้งอากรขาเข้าเป็นหนังสือ หรือ 
นับแต่วันท่ีศาลมีคําพิพากษาคดีถึงท่ีสุด 

3. การขอคืนภาษี 

 3.1 ขอคืนด้วยแบบ ภ.พ.30  
  1) ขอคืนเป็นเงินสด โดยลงลายมือชื่อขอคืนในช่อง “การขอคืนภาษี” ในแบบ ภ.พ.30  มี 2 กรณี 
   - ยื่นแบบ ภ.พ.30 ฉบับปกติ มีภาษีซ้ือมากกกว่าภาษีขาย 
  - ยื่นแบบ ภ.พ.30 ฉบับเพ่ิมเติม และมีภาษีต้องขอคืน (ยอดขาย ภาษีขาย แจ้งไว้เกิน หรือ    
ยอดซื้อ ภาษีซ้ือ แจ้งไว้ขาด) 
  2) ขอคืนเป็นเครดิต  โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อในช่อง “การขอคืนภาษี” ในแบบ ภ.พ.30 และ
สามารถยกเครดิตไปใช้ในเดือนภาษีถัดไป   

 3.2 ขอคืนด้วยแบบ ค.10 ต้องเข้าเงื่อนไข ดังนี้ 
  1) ขอคืนเป็นเครดิต แต่ไม่นําไปใช้ในเดือนภาษีถัดไป  
  2) ยื่นแบบ ภ.พ.30 และชําระภาษีไว้ซํ้า  
  3) ไม่มีหน้าท่ียื่นแบบ ภ.พ.30  
  4) ภาษีขายเกิน หรือ ภาษีซ้ือขาด (ยอดขายและยอดซื้อถูกต้อง)  
  5) ผู้ประกอบการจดทะเบียนท่ีเสียภาษีจากยอดรายรับ หรือ เป็นผู้นําส่งภาษี   
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เอกสารประกอบการขอคืนด้วยแบบ ค.10  

  1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) หรือ สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) 
  2) สําเนาใบกํากับภาษีซ้ือท่ีเป็นประเด็นขอคืน 
  3) หลักฐานท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
  4) หนังสือมอบอํานาจพร้อมบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ 

4. ระยะเวลาการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีย่ืนแบบฯ ขอคืนภายในกําหนดเวลา) 

 4.1 ผู้ประกอบการส่งออกท่ีดี  
  1) ยื่นแบบ ภ.พ.30 ผ่านทาง Internet  ภายใน 15 วัน นบัแต่วันยื่นแบบฯ 
  2) ยื่นแบบ ภ.พ.30 ผ่านทางสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา  ภายใน 45 วัน นับแต่วันยื่นแบบฯ 

 4.2 ผู้ส่งออกข้ึนทะเบียน 
  1) ยื่นแบบ ภ.พ.30 ผ่านทาง Internet  ภายใน 30 วัน นบัแต่วันยื่นแบบฯ 
  2) ยื่นแบบ ภ.พ.30 ผ่านทางสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา  ภายใน 60 วัน นับแต่วันยื่นแบบฯ 

 4.3 ผู้ประกอบการท่ัวไป 
  ภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ียื่นแบบฯ  
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การขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล 
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คู่มือประชาชน     

การขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล     
 

มูลเหตุท่ีขอคืนเงินภาษีอากร 
1. ชําระภาษีไว้เกิน หรือ ผิด หรือซ้ํา  
2. ถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้เกิน   
3. ไม่มีหน้าท่ีต้องเสียภาษี แต่ได้ชําระภาษี หรือถูกหักภาษีไว้  
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การขอคืนภาษีเงินได้นิติบคุคล     
 

มูลเหตุท่ีขอคืนเงินภาษีอากร 

1. ชําระภาษีไว้เกิน หรือ ผิด หรือซ้ํา  
2. ถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้เกิน   
3. ไม่มีหน้าท่ีต้องเสียภาษี แต่ได้ชําระภาษี หรือถูกหักภาษีไว ้ 
 

แบบคําร้องขอคืนเงินภาษี 

1.  กรณีท่ีมีภาษีเงินได้นิติบุคคลชําระไว้เกินและประสงค์จะขอคืนภาษีท่ีชําระไว้เกิน        
ใหก้รรมการ หรือ ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือ ผูจ้ัดการลงลายมือชื่อในช่องว่าง และประทับตรานิติบุคคล ( ถ้ามี)  ในช่อง           
หัวข้อ  “คําร้องขอคนืเงินภาษี” ในแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50  

2. กรณีอ่ืน ๆ  ขอคืนด้วยคําร้องขอคืนเงินภาษีอากร ( ค.10)  
 

สถานท่ีย่ืนคําร้องขอคืน 

  1.  กรณีใช้แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) เป็นคําร้องขอคืน             
ให้ยื่น ณ สถานท่ีดังต่อไปนี้             

        (1.1) สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา ในท้องท่ีท่ี สํานักงานใหญ ่ตั้งอยู ่ 
        (1.2) ยื่นผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรท่ี www.rd.go.th 
2.  กรณีแบบ ค.10 ให้ยื่น ณ สถานท่ีดังต่อไปนี้  

           (2.1)  ยื่น ณ ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี  ท่ีผู้ขอคืนมีท่ีตั้ง       
                          สํานักงานใหญ ่ในพ้ืนท่ีนั้น 
        (2.2) กรณีผู้ขอคืนไม่สะดวกในการยื่น ณ สถานท่ี ตาม (2.1) จะยื่น ณ สํานักงาน 
                    สรรพากรพ้ืนท่ีสาขา ท่ีเป็นท่ีตั้งสํานักงานใหญข่องผู้ขอคืนก็ได้  
 

เอกสารท่ีต้องย่ืนพร้อมคําร้องขอคืนเงินภาษีอากร (ค.10) 

1. หลักฐานแสดงการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย  
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
3. ใบเสร็จรับเงินภาษีเงินได้นิติบุคคล  
4. บัญชีกําไรขาดทุน งบดุล และหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นท่ีขอคืน  
 

กําหนดเวลาย่ืนคําร้อง 

ให้ผู้มีสิทธิขอคืนภาษียื่นคําร้องขอคืน ดังนี้ 
1. กรณีถูกหักภาษีไว้ ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 3  เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ให้ยื่นภายใน 3 ป ี      

นับแต่วันสุดท้ายแห่งปีซ่ึงได้ถูกหักภาษีเกินไป 
2. กรณีอ่ืน ให้ยื่นภายใน 3 ป ีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกําหนดเวลายื่นรายการภาษีตามท่ี

กฏหมายกําหนด    
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ข้ันตอนการรับบริการ 

                     1. การติดตามคําร้องขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้สอบถาม ณ ส่วนกรรมวิธีและคืน
ภาษี สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี ท่ีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่    
                     2. สถานท่ีรับเงินคืน ให้รับเงินคืน ณ สถานท่ีท่ีระบุไว้ในหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีอากร 
โดยให้นําบัตรประจําตัวประชาชน หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตขับรถ ของผู้มีอํานาจลงนาม
ผูกพัน   นิติบุคคล และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลฉบับปัจจุบัน ท่ีมีระยะเวลาไม่เกิน 6 
เดือน นับแต่วันท่ี   นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทได้ลงลายมือชื่อรับรอง  

         ถ้ามอบอํานาจให้ผู้อ่ืนไปรับเงินแทนให้มีหนังสือมอบฉันทะ และภาพถ่ายบัตรฯ ท้ังของ
ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมีคํารับรองว่า "สําเนาถูกต้อง" โดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ      
ลงลายมือชื่อในสําเนาบัตรนั้น และแนบภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิตบิุคคล โดยผู้มี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงลายมือชื่อรับรองว่า "สําเนาถูกต้อง" ในภาพถ่ายดังกล่าว 
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การขอใบผ่านภาษีอากรของชาวต่างชาติ 
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การออกใบผ่านภาษีอากร 

          คนต่างด้าวท่ีประกอบกิจการหรือมีหน้าท่ีการงานและมีเงินได้ในประเทศไทย ซึ่งมีหน้าท่ีและ    
ความรับผิดในการยื่นรายการและนําส่งภาษีอากร แต่มิได้ยื่นรายการหรือนําส่งภาษีก่อนเดินทางออก
นอกราชอาณาจักร จะต้องยื่นคําร้องขอรับใบผ่านภาษีอากร ดังนั้น จึงได้จัดทําคู่มือข้ึนเพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจ
เข้าใจเก่ียวกับการขอรับใบผ่านภาษีอากร รายละเอียดปรากฏตามตาราง 
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การขอใบผ่านภาษีอากรของชาวต่างชาติ 
 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา 
การเตรียมเอกสาร 

เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของเจ้าหน้าที่ 

ชั้นตอน 
การขอรับบริการ 

หมายเหตุ 

คนต่างด้าวผู้ใดจะเดินทางออก
จากประเทศไทย  ต้องขอรับ            
ใบผ่านภาษีอากร  แล้วแต่กรณี
ดังนี ้

     

๑. 
 
 
 
 
 
 
๒. 
 
 
 
 
 
 

คนต่างด้าวผู้ต้องรับผิดเสีย
ภาษีอากร หรือนําสง่ภาษี  
ที่ค้างชําระ หรือที่ต้องชําระ
ตามการประเมินของเจ้า
พนักงานประเมินอยู่ก่อน
หรือในขณะเดินทางออก
นอกราชอาณาจักร  
คนต่างดา้วผู้มีหน้าที่และ
ความรับผิดในการยื่น
รายการ และเสียภาษีเงินได้
แทนบริษัทหรือหา้งหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายของต่างประเทศ  
ประกอบกิจการในประเทศ

คนต่างด้าว ตาม
รายละเอียด ๑ ถึง ๓  
ให้ยื่นคําร้องขอรับใบผ่าน
ภาษีอากร แบบ ผ.๑ ต่อ
อธิบดีกรมสรรพากร หรือ    
ผู้ที่อธิบดีกรมสรรพากร
มอบหมาย ณ สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ในท้องที่  
นั้นๆ  
  
  
  
  
  

คนต่างด้าว ตาม
รายละเอียด ๑ ถึง ๓   
ยื่นคําร้องขอรับใบผ่าน
ภาษีอากรภายใน
กําหนดเวลาไม่เกิน   
๑๕ วันก่อนออกเดินทาง
ไม่ว่าจะมีภาษีอากรที่
ต้องชําระหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 

คนต่างด้าวตามรายละเอียด ๑ ถึง ๓       
๑. ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง     
(PASSPORT) 

๒. ภาพถ่ายใบสําคัญคนต่างด้าว 
(ALIEN CERTIFICATE) (ถ้ามี) 

๓. ภาพถ่ายใบสําคัญถิ่นที่อยู่ 
(RESIDENCE CERTIFICATE) (ถ้ามี) 

๔. ภาพถ่ายใบอนุญาตทํางาน 
    (WORK PERMIT) หรือใบรับคําขอ
อนุญาตทํางาน (ถ้ามี) 

๕. แบบ ผ.๔ หนังสือค้ําประกัน
(LETTER OF GUARANTEE) 

๖. ภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร 

คนต่างด้าวตามรายละเอียด 
๑ - ๓ 
ผู้เสียภาษียื่นคําร้องขอรับใบ
ผ่านภาษีอากร แบบ ผ.๑ 
พร้อมเอกสารเพื่อประกอบ 
การพิจารณาของเจ้าหน้าที่
ภายในกําหนดเวลาไม่เกิน  
๑๕ วันก่อนออกเดินทาง ณ 
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ 
 
 
 
 
 

1. กรณีไม่อาจชําระ
ภาษีอากรไดท้ั้งหมด 
หรือได้ชําระแต่บาง 
ส่วน ให้ผู้ยื่นคําร้องฯ 
จัดหาผู้ค้ําประกัน 
หรือ หลักประกัน
ตามที่อธิบดี หรือผู้ที่
ได้รบัมอบหมายเห็น 
สมควร มาเป็นประกัน 
เงินค่าภาษีอากร 
2. กรณีที่ผู้เสียภาษี   
มีเหตุผลสมควรจะต้อง
เดินทางออกจาก
ประเทศไทยเป็นการ
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การขอใบผ่านภาษีอากรของชาวต่างชาติ 
 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา 
การเตรียมเอกสาร 

เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของเจ้าหน้าที่ 

ชั้นตอน 
การขอรับบริการ 

หมายเหตุ 

 
๓. 
 
 
 
 
๔. 
 
 

ไทย  
คนต่างด้าวที่มีเงินได ้               
พึงประเมิน จากการเป็น
นักแสดงสาธารณะใน
ประเทศไทย  ไม่ว่าเงินได้นั้น
จะจา่ยในหรือนอกประเทศ 
คนต่างด้าวที่มีเงินได ้               
พึงประเมิน จากการขาย
พลอย ทับทิม มรกต 
บุษราคัม โกเมน โอปอล  
นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก 
และอัญมณีที่มีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เฉพาะที่   
ยังมิได้เจียระไน แต่ไม่รวม 
ถึงสิ่งทําเทียมวัตถุดังกลา่ว 
หรือที่ทําขึ้นใหม่ เพชร 
ไข่มุก และสิ่งทําเทียมเพชร 
หรือไข่มุก หรือที่ทําขึ้นใหม่

  
  
  
 
 
 
คนต่างด้าว ตาม
รายละเอียด ๔ ที่ต้องขอรับ
ใบผ่านภาษีอากร ให้ยื่น
แบบแสดงรายการนําเข้า-
ส่งออกอัญมณีตามที่กรม
ศุลกากรกําหนด เป็นเสมือน
เป็นคําร้องขอใบผ่านภาษี
อากร ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง 
ดังนี ้  

 -  ส่วนบริการคืนภาษี 
มูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว 
(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

 
 
 
 
 
 
คนต่างด้าว ตาม
รายละเอียด ๔ ที่ต้อง
ขอรับใบผ่านภาษีอากร  
ยื่นคําร้องก่อนออก
เดินทาง  ไม่ว่าจะมีภาษี
อากรที่ต้องชําระหรือไม่ 

๗. หลักฐานอื่นๆ ตามที่อธิบดีกําหนด 
 
 
 
 
 
คนต่างด้าวตามรายละเอียด ๔ 
๑. แบบแสดงรายการนําเข้า-ส่งออก

อัญมณีตามที่กรมศุลกากรกําหนด 
๒. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ             

ที่จ่าย สําหรับการซื้อขายอัญมณี            
ที่ยังมิได้เจียระไน 

 
 
 
 
 
 
คนต่างด้าวตามรายละเอียด
๔ ผู้เสียภาษียื่นคําร้องขอรับ 
ใบผ่านภาษีอากร โดยใช้ 
๑.  แบบแสดงรายการ 

นําเข้า-ส่งออก 
๒. หนังสือรับรองการหัก

ภาษี ณ ที่จ่ายสําหรับ
การซื้อขายอัญมณีที่ยัง
มิได้เจียระไนก่อนออก
เดินทาง  ณ 

 
 

รีบด่วนและชั่วคราว  
และผู้เสียภาษีมี    
หลักประกัน หรือ
หลักทรัพย ์อยู่ใน
ประเทศไทย พอคุ้มค่า
ภาษีอากรที่ค้างหรือ        
ที่จะต้องชําระ ให้ยื่น
คําร้องฯ ณ สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ 

 3. ใบผ่านภาษีอากร   
มีอายุใช้ไดส้ิบห้าวัน  
นับแต่วันออก ถ้ามีการ
ขอต่ออายุใบผ่านภาษี
อากรก่อนสิ้นอายจุะต่อ  
อายุให้อีกสิบห้าวัน 
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การขอใบผ่านภาษีอากรของชาวต่างชาติ 
 

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา 
การเตรียมเอกสาร 

เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของเจ้าหน้าที่ 

ชั้นตอน 
การขอรับบริการ 

หมายเหตุ 

   -  หน่วยตรวจสอบ
สินค้าและจ่ายคืนภาษีให้
นักท่องเที่ยว               
(ท่าอากาศยานนานาชาต)ิ 

 -  สํานักงานสรรพากร
พื้นที่ (สาขา)                   
ที่มีด่านศุลกากรตั้งอยู่ในเขต
ท้องที่ 

     - ส่วนบริการคืนภาษี 
มูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว 
(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
หรือ 
     - หน่วยตรวจสอบสินค้า 
และจ่ายคืนภาษีให้นัก 
ท่องเที่ยว  
(ท่าอากาศยานนานาชาต)ิ 
หรือ 
      - สํานักงานสรรพากร
พื้นที่สาขาแห่งใดแห่งหนึ่ง  
 
๓. อัญมณีคงเหลือ (ถ้ามี) 

4. คนต่างด้าวที่มีความ
จําเป็นต้องเดินทาง  
เข้าออกประเทศไทย
เป็นปกติธุระเกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพ จะขอให้ออก       
ใบผ่านภาษีอากร     
(ผ.๓.๑)  ให้ใช้เป็น
ประจําก็ได้ ใบผ่านภาษี
อากรนี้จะมีกําหนด 
เวลาใช้ได้ตามที่ระบุใน
ใบผ่านภาษีอากร      
แต่ต้องไม่เกินกว่า    
๑๘0 วัน นบัแต่วันออก 
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การคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการภาษ ี
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ข้ันตอนการให้บริการคัดค้นแบบแสดงรายการภาษ ี

  
                                                      

               
                                                            ย่ืนคําขอโดย 
                                                       แนบเอกสารประกอบ 
 
 
        
                                                     
                                                        เจ้าหน้าท่ีตรวจคําขอ 
 
 
         
                                                  เจ้าหน้าท่ีดําเนินการคัดค้น/ 
                                               นัดให้มารับแบบแสดงรายการภาษี 
 
 
 
 
                        แจ้งจํานวนฉบับและค่าธรรมเนียม    

    

 
 
                รับชําระค่าธรรมเนียม 
                                                       และออกใบเสร็จรับเงิน 
 
 
 
                                                          
                                                       ส่งมอบแบบแสดงรายการภาษี                
                              พร้อมให้ผู้ย่ืนคําขอลงนามรับแบบฯ และส่งมอบใบเสร็จรับเงิน 
 
 
 
                     
                                                    ผู้ย่ืนคําขอตรวจสอบความถูกต้อง 
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การให้บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี 

1. สิทธิของประชาชน 

            ประชาชนเม่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีแล้ว  มีสิทธิในการขอคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีได้              
โดยเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ  แนะนําให้ประชาชนได้เข้าใจหลักเกณฑ์                
ในการให้บริการและสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 

2. วัตถุประสงค ์ -  เพ่ือให้ประชาชนได้รู้ถึงสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
                      -  เพ่ือความสะดวกในการติดต่อราชการ 
                      -  เพ่ือให้ทราบวิธีการและข้ันตอนในการขอคัดค้นแบบแสดงรายการภาษี 

3. ประเภทแบบแสดงรายการภาษี     

 3.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย  ภ.ง.ด. 1 , 1ก , 2 , 2ก , 3 , 3ก , 53 , 54 
 3.2 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภ.ง.ด.90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 
  3.3 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50 , 51 , 52 , 55 
  3.4 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม ภ.พ.30 , 30.2 , 30.3 , 36  
     3.5  แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ.40 
 3.6 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  ภ.ง.ป.70 
 
4. สถานท่ีติดต่อย่ืนคําร้องขอคัดแบบแสดงรายการภาษี 

 4.1 สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีสถานประกอบตั้งอยู่  ให้บริการแบบแสดงรายการภาษี ดังนี้ 
   -  แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด. 1 , 1ก , 2 , 2ก , 3 , 3ก , 53 , 54 (ปีปัจจุบัน)              
  -  แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 , 91 , 92 , 93 , 94           

             -  แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50 , 51 , 52 , 55 
     -  แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม ภ.พ.30 , 30.2 , 30.3 , 36  
          -  แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ.40      

 4.2  สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีนอกเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสถานประกอบการตั้งอยู่ เว้นแต่ผู้ประกอบการ   
            ในความรับผิดชอบของสํานักบริหารภาษีธรุกิจขนาดใหญ่ ให้บริการแบบแสดงรายการภาษี  ดังนี้                          
  -  แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย  ภ.ง.ด. 1 , 1ก , 2 , 2ก , 3 , 3ก , 53 , 54  
  -  แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 , 91 , 92 , 93 , 94           
 -  แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50 , 51 , 52 , 55 
   -  แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม ภ.พ.30 , 30.2 , 30.3 , 36  
  -  แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ.40 
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 4.3 สํานักงานสรรพากรภาคท่ีสถานประกอบการตั้งอยู่  ให้บริการแบบแสดงรายการภาษี ดังนี้  
   - แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 , 91 , 92 , 93 , 94           
          - แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50 , 51 , 52 , 55 
 
 4.4 สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่  ให้บริการแบบแสดงรายการภาษี ดังนี้ 
  - แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย  ภ.ง.ด. 1 , 1ก , 2 , 2ก , 3 , 3ก , 53 , 54  (ปีปัจจุบัน) 
  - แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภ.ง.ด. 95  
   - แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50 , 51 , 52 , 55 
   - แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม ภ.พ.30 , 30.2 , 30.3 , 36 

 - แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ.40  
 - แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  ภ.ง.ป.70   
 
 4.5 สํานักบริหารกลาง ชั้น 20 และอาคารศูนย์เอกสารและหลักฐาน (ตลิ่งชัน) ให้บริการแบบแสดงรายการ    
             ภาษี ดังนี้  
  - แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย  ภ.ง.ด. 1 , 1ก , 2 , 2ก , 3 , 3ก , 53 , 54  (ก่อนปปีัจจุบัน) 
  - แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 , 91 , 92 , 93 , 94           
 - แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50 , 51 , 52 , 55 
 - แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  ภ.ง.ป.70   

 4.6 สํานักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้บริการแบบแสดงรายการภาษีทุกประเภทภาษีท่ียื่นผ่าน    
               ทาง INTERNET 
       
5. คําร้องขอคัดแบบแสดงรายการและเอกสารประกอบคําขอ 
 5.1 คําร้องขอคัดแบบแสดงรายการตามแบบฟอร์ม ให้ผู้ยื่นคําขอกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน 
 5.2  เอกสารประกอบคําขอ  โดยผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาด้วย ดังนี ้

      กรณีบุคคลธรรมดา 
           1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสํานาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาต)ิ 
          2.  กรณีมอบอํานาจ 
                 - หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป์ 10.- บาท หรือ 30.- บาท แล้วแตก่รณี)  
                  - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสํานาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาต)ิ ของ                         
                     ผูม้อบและผู้รับมอบ 

     กรณีนิติบุคคล 
           1. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) 
           2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
           3. กรณีมอบอํานาจ 
                  - หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป์ 10.- บาท หรือ 30.- บาท แล้วแต่กรณี)  
                  - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ 
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6. ระยะเวลาการให้บริการคัดค้นแบบแสดงรายการ 
 6.1 ระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 15 – 30 นาที/ราย  สําหรับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา              
ภาษีเงินได้นิติบุคคล               
 6.2 ระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 3 ช.ม./ราย  สําหรับแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย  แบบแสดง
รายการภาษีเงินได้ปิโตรเลียม   
 6.3 ระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 3 วันทําการ/ราย สําหรับแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม  แบบแสดง
รายการภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 กรณีขอแบบฯ  เป็นจํานวนมาก  ระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 3 วันทําการ/ราย   
            
7. อัตราค่าธรรมเนียม 
 7.1 ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษเอ 4 หน้าละ 1.- บาท 
 7.2 ค่ารับรองสําเนาถูกต้อง  คํารับรองละ 5.- บาท 
 7.3 ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสําเนา ฉบับละ 6.-บาท 
 
8. ข้ันตอนในการให้บริการแบบแสดงรายการภาษี 
 8.1 ยื่นคําขอ โดยการแนบเอกสารประกอบ 
 8.2 เจ้าหนา้ท่ีตรวจคําขอ 
 8.3 เจ้าหน้าท่ีดําเนินการคัดค้น / นัดให้มารับแบบแสดงรายการภาษี 
 8.4 แจ้งจํานวนฉบับและค่าธรรมเนียม     
 8.5 รับชําระค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน 
 8.6 ส่งมอบแบบแสดงรายการภาษี / พร้อมให้ผู้ยื่นคําขอลงนามรับแบบฯ และส่งมอบใบเสร็จรับเงิน 
  8.7 ผู้ยืน่คําขอตรวจสอบความถูกต้อง 
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สถานที่ติดต่อยื่นคําร้องขอคัดแบบแสดงรายการภาษี 

 
ประเภทแบบแสดงรายการ 

ภาษีเงินได้บุคคล 
หน่วยงานให้บริการ 

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ยกเว้น 
ภ.ง.ด.95 

ภ.ง.ด.95 
ภาษีนิติบุคคล VAT/SBT ปิโตรเลียม 

สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 

�ปีปัจจุบัน � - � � - 
สํานักงานสรรพากร      
นอกเขตกรุงเทพมหานคร 

� � - � � - 

สํานักงานสรรพากรภาค - � - � - - 
สํานักบริหารภาษีธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 

�ปีปัจจบุัน - � � � � 

สํานักบริหารกลาง �ก่อนปีปัจจุบัน � - � - � 

สํานักบริหารการเสียภาษี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

� � - � � - 

สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี/สํานักงานสรรพากรภาค  ให้บรกิารสําหรับผู้ประกอบการ / ผู้เสียภาษีท่ีอยู่ภายในเขต           
ความรับผิดชอบ  เว้นแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ 
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การให้บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีแก่บุคคลภายนอก 
ณ อาคารกรมสรรพากร  อาคารศูนย์เอกสารและหลักฐาน (ตลิง่ชัน) 

สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่  สํานักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส ์
สํานักงานสรรพากรพื้นที่  สํานักงานสรรพากรภาค   

 

ผู้รับบริการ 
เอกสารประกอบการยื่นคําร้อง

ขอคัด 
แบบแสดงรายการ ระยะเวลาแล้วเสร็จ สถานที่ติดต่อ ขั้นตอนขอรับบริการ หมายเหตุ 

เจ้าของข้อมูล 
หรือผู้ที่ได้รับ 
มอบอํานาจจาก
เจ้าของข้อมูล 

บุคคลธรรมดา 
1. กรณีเจ้าของข้อมูลขอคดัด้วยตนเอง    
    - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน           
      หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 
      (กรณีชาวต่างชาต)ิ 
2. กรณีมอบอํานาจ 
    - หนังสือมอบอํานาจ 
      (ติดอากรแสตมป์ 10.-บาท) 
    - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
      หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 
      (กรณีชาวต่างชาต)ิ 
      ของผู้มอบและผูร้ับมอบ 

- แบบแสดงรายการภาษี 
  เงินได้บุคคลธรรมดา 
  ภ.ง.ด.90,91,92 
  93,94 
   

- ระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 
  15 - 30 นาที/ราย 

1. สํานักบริหารกลาง 
    อาคารกรมสรรพากร    
    ชั้น 20 (พญาไท) 
    โทร. 0 2272 8589 
2. สํานักบริหารกลาง 
    อาคารศูนย์เอกสาร       
    และหลักฐาน (ตลิ่งชัน) 
    โทร. 0 2448 6738 
3. สํานักงานสรรพากร 
    พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
4. สํานักงานสรรพากรพื้นที่ 
    นอกเขตกรุงเทพมหานคร 
5. สํานักงานสรรพากรภาค 
    ที่สถานประกอบการตั้งอยู ่

1. ยื่นคําขอ  โดยการแนบ 
    เอกสารประกอบ 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจคําขอ 
3. เจ้าหน้าที่ดําเนินการคัดค้น/ 
    นัดให้มารับแบบแสดงรายการภาษี 
4. แจ้งจํานวนฉบับและค่าธรรมเนียม    
    - ค่าธรรมเนียมการทําสําเนา 
      โดยเครื่องถ่ายเอกสาร 
      กระดาษเอ 4 ฉบับละ 1.- บาท 

- ค่ารับรองสําเนาถูกต้อง 
      ฉบับละ 5.- บาท 

- ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสําเนา     
  ฉบับละ 6.- บาท 

5. รับชําระค่าธรรมเนียมและ 
    ออกใบเสร็จรับเงิน 
6. ส่งมอบแบบแสดงรายการภาษี/ 
    พร้อมให้ผู้ยื่นคําขอลงนามรับแบบฯ   

และส่งมอบใบเสร็จรับเงิน 
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การให้บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีแก่บุคคลภายนอก 
ณ อาคารกรมสรรพากร  อาคารศูนย์เอกสารและหลักฐาน (ตลิง่ชัน) 

สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่  สํานักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส ์
สํานักงานสรรพากรพื้นที่  สํานักงานสรรพากรภาค   

 
ผู้รับบริการ เอกสารประกอบการ 

ยื่นคําร้องขอคัด 
แบบแสดงรายการ ระยะเวลาแล้วเสร็จ สถานที่ติดต่อ ขั้นตอนขอรับบริการ หมายเหตุ 

 นิติบุคคล 
1. กรณกีรรมการผู้มีอํานาจ                 
    มาขอคัดแบบฯ  ด้วยตนเอง 
    - หนังสือรับรองนิติบุคคล 
      (กระทรวงพาณิชย์ออกให้ 
       ไม่เกิน 6 เดือน) 
    - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
      ของกรรมการผูม้ีอํานาจ 
2. กรณมีอบอํานาจ 
    - หนังสือรับรองนิติบุคคล 
      (กระทรวงพาณิชย์ออกให้ 
       ไม่เกิน 6 เดือน) 
    - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
      ของผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน 
      นิติบุคคล 
    - หนังสือมอบอํานาจ 
      (ติดอากรแสตมป์ 10.-บาท) 
    - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
      ของผูร้ับมอบ 
 

 

- แบบแสดงรายการภาษี 
  เงินไดน้ิตบิุคคล 
  ภ.ง.ด.50,51,52,55 
  

   

- ระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 
  15 - 30 นาที/ราย 

 7. ผู้ยื่นคาํขอตรวจสอบ 
    ความถูกต้อง     
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การให้บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีแก่บุคคลภายนอก 
ณ อาคารกรมสรรพากร  อาคารศูนยเ์อกสารและหลักฐาน (ตลิง่ชัน) 

สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่  สํานักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส ์
สํานักงานสรรพากรพื้นที่  สํานักงานสรรพากรภาค 

 

ผู้รับบริการ 
เอกสารประกอบการ 

ยื่นคําร้องขอคัด 
แบบแสดงรายการ ระยะเวลาแล้วเสร็จ สถานที่ติดต่อ ขั้นตอนขอรับบริการ หมายเหตุ 

  - แบบยื่นรายการภาษี 
  เงินไดห้ัก ณ ที่จ่าย 
  ภ.ง.ด.1,1ก,2,2ก 
  3,3ก,53,54 
   

- ระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 
  3 ช.ม. หรือ 3 วันทําการ/ราย 
  (3 วันทําการกรณมีีเอกสาร 
  จํานวนมาก) 

1. สํานักบริหารกลาง 
    อาคารกรมสรรพากร    
    ชั้น 20 (พญาไท) 
    โทร. 0 2272 8589 
2. สํานักบริหารกลาง 
    อาคารศูนย์เอกสาร 
    และหลักฐาน (ตลิ่งชัน) 
    โทร. 0 2448 6738 
    (ก่อนปีปัจจุบัน) 
3. แบบยื่นรายการภาษีเงินได ้
    หัก ณ ที่จ่าย 
    (ปีปัจจุบัน เฉพาะ กทม.) 
    ติดต่อ: 
   - สํานักงานสรรพากรพื้นที่ 
     ที่สถานประกอบการตั้งอยู ่
   - สํานักบริหารภาษีธุรกิจ 
     ขนาดใหญ ่
4. สํานักงานสรรพากรพื้นที่ 
    นอกเขตกรุงเทพมหานคร 
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การให้บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีแก่บุคคลภายนอก 
ณ อาคารกรมสรรพากร  อาคารศูนย์เอกสารและหลักฐาน (ตลิง่ชัน) 

สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่  สํานักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส ์
สํานักงานสรรพากรพื้นที่  สํานักงานสรรพากรภาค   

 
ผู้รับบริการ เอกสารประกอบการ 

ยื่นคําร้องขอคัด 
แบบแสดงรายการ ระยะเวลาแล้วเสร็จ สถานที่ติดต่อ ขั้นตอนขอรับบริการ หมายเหตุ 

  - แบบแสดงรายการภาษี 
  มูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30,30.2 
  30.3,36 
- แบบแสดงรายการภาษี 
  ธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ.40 
 
 
- แบบแสดงรายการภาษี 
  ทุกประเภทที่ยื่นทาง 
  INTERNET 
   
 
- แบบแสดงรายการภาษี 
  ปิโตรเลียม  ภ.ง.ป.70 
 

 

 

 

- ระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 
  3 วันทําการ/ราย 
  
- ระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 
  3 วันทําการ/ราย 
 

 

 

 

- ระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 
  3 ช.ม. 

 

 

 

1. สํานักงานสรรพากรพื้นที่ 
    ที่สถานประกอบการตั้งอยู ่
2. สํานักบริหารภาษีธุรกิจ 
    ขนาดใหญ ่
    โทร. 0 2272 9348 
  
 
- สํานักบริหารการเสียภาษี 
  ทางอิเล็กทรอนิกส ์
  โทร. 0 2272 9205-6 
 
 
1. สํานักบริหารกลาง 
    อาคารกรมสรรพากร    
    ชั้น 20 (พญาไท) 
    โทร. 0 2272 8589 
2. สํานักบริหารกลาง 
    อาคารศูนย์เอกสาร        
    และหลักฐาน (ตลิ่งชัน) 
    โทร. 0 2448 6738 
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การคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ 
      

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา การเตรียมเอกสารเพื่อ ขั้นตอนการ หมายเหตุ 

      ประกอบการพิจารณา ขอรับบริการ   

      ของเจ้าหน้าที่     

 ผู้มีสิทธขิอคัดค้นฯ           

ผู้เป็นเจ้าของ 1. สํานักบริหารกลาง  1. กรณีแบบแสดงรายการนั้น กรณีเป็นบุคคลธรรมดา  กรณีเป็นบุคคล/นิติบุคคล   

ข้อมูลข่าวสาร   ได้ถูกบันทึกในระบบ 1. ภาพถ่ายบัตรประจําตัว 1. ยื่นคําร้องขอคัดค้นฯ  1. อํานาจในการ 

หรือผู้ที่ได้รับ 2. สํานักงานสรรพากรภาค IMAGE PROCESSING ประชาชนหรือภาพถ่าย หรือถ่ายเอกสาร ขอคัดข้อมลู 

มอบอํานาจ   ได้รับบริการภายใน 30 นาที หนังสือเดินทาง  ต้องไม่เป็นการ 

จากเจ้าของ 3. สํานักงานสรรพากร   (กรณีชาวต่างชาติ) 2. ชําระค่าธรรมเนียม ต้องห้ามตาม 

ข้อมูล พื้นที่ 2. กรณีแบบแสดงรายการ  การคัดหรือรับรอง มาตรา 10  

    ที่มิได้ถูกบันทึกในระบบ 2. หนังสือมอบอํานาจ เอกสารในคําร้อง แห่งประมวล 

  4.สํานักงานสรรพากร IMAGE PROCESSING ที่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ตามที่  รัษฎากร 

  พื้นที่สาขา ได้รับบริการภายใน กฎหมายกําหนด พร้อมสําเนา 3. รับมอบเอกสาร   

    1 ชม. - 3 วันทําการ บัตรประจําตัวประชาชนของ โดยลงลายมือชื่อ 2. การให้บริการ 

  5. สํานักบริหารภาษ ี   ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ เป็นหลักฐาน คัดรายการและ 

  ธุรกจิขนาดใหญ่   อํานาจ (กรณีให้ผู้อื่นมาแทน)   รับรองเฉพาะ 

         รายการเสียภาษ ี

  6. สํานักบริหาร   กรณีเป็นนิติบุคคล   ของผู้ยื่นคําขอ 

  การเสียภาษีทาง   1. หนังสือรับรองนิติบุคคล    ตามแบบฟอร์ม 

  อิเล็กทรอนิกส ์   (กระทรวงพาณิชย์ออกให้   หนังสือรับรอง 

  (กรณียื่นแบบ   ไม่เกิน 6 เดือน)   เงินได้พึงประเมิน 

  ผ่านทาง INTERNET)      และภาษีเงินได้ 

         หัก ณ ที่จ่าย 
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การคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ 
 
 

      

รายละเอียด สถานที่ติดต่อ กําหนดเวลา การเตรียมเอกสารเพื่อ ขั้นตอนการ หมายเหตุ 

      ประกอบการพิจารณา ขอรับบริการ   

      ของเจา้หน้าที่     

      2. ภาพถ่ายบัตรประจําตัว    

      ประชาชนของผู้มีอํานาจ     

      ลงนามผูกพันนิติบุคคล     

           

      3. หนังสือมอบอํานาจ     

      ที่ปิดแสตมป์บริบูรณ์     

      ตามที่กฎหมายกําหนด     

      พร้อมสําเนาบัตรประจําตัว     

      ประชาชนของผู้มอบอํานาจ     

      และผู้รับมอบอํานาจ     

      (กรณีให้ผู้อื่นมาแทน)     
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การสํารวจแหล่งภาษีอากร 
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การสํารวจแหล่งภาษีอากร 

1. การสํารวจแหล่งภาษีอากร 

1.1 วัตถุประสงค์ของการสํารวจ 
การสํารวจเป็นวิธีการหนึ่งท่ีกรมสรรพากรนํามาใช้เพ่ือบริการให้คําปรึกษา แนะนํา เก่ียวกับ   

การเสียภาษีอากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการเสียภาษีอากร   
ตั ้งแต่เริ ่มมีเงินได้หรือเริ ่มประกอบกิจการ เพ่ือให้ผู้มีเงินได้หรือผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติหน้าท่ี
เก่ียวกับการเสียภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง  

1.2 ช่วงเวลาในการเข้าสํารวจ 
เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรจะเข้าสํารวจสถานประกอบการ หรือในสถานท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทําการของผู้ประกอบการ ซึ่งโดย
ปกติ เจ้าพนักงานจะเข้าสํารวจในเวลาราชการ คือระหว่าง 08.30-16.30 น. แต่ในบางกรณี     
เจ้าพนักงาน อาจเข้าสํารวจนอกเวลาราชการหรือในเวลากลางคืน ข้ึนอยู่กับช่วงเวลาในการประกอบกิจการ
ของผู้มีเงินได้หรือผู้ประกอบการ 

1.3 การแสดงตนของเจ้าพนักงานในการเข้าสํารวจ 
เม่ือเข้าสํารวจ เจ้าพนักงานต้องแสดงเอกสารหลักฐานต่อผู้รับการสํารวจพร้อมท้ังแนะนําตัวเอง      

และคณะว่าเป็นใคร มาจากหน่วยงานไหน และมาเพ่ืออะไร โดยมีเอกสารท่ีต้องแสดง ดังนี้ 
1.3.1 บัตรประจําตัวเจ้าพนักงาน ซึ่งมีสาระสําคัญที่ผู้รับการสํารวจควรพิจารณา ได้แก่ 

รูปถ่าย เลขประจําตัวผู้ถือบัตร ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง วันออกบัตร วันหมดอายุ และหน่วยงานผู้ออก
บัตรประจําตัว 

1.3.2 หนังสือนําตัว (สร.3) เป็นหนังสือราชการท่ีแสดงว่าเจ้าพนักงานท่ีเข้าสํารวจมาจาก
หน่วยงานไหน ชื่อ นามสกุล และตําแหน่งอะไร พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ของหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือ
ป้องกันการแอบอ้างจากบุคคลภายนอกหรือมิจฉาชีพ หากไม่มีการแสดงเอกสารหลักฐานดังกล่าว ผู้รับ
การสํารวจมีสิทธิขอให้เจ้าพนักงานแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าพนักงาน หรือหากมีข้อสงสัยสามารถ
โทรศัพท์ตรวจสอบจากหน่วยงานสรรพากรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบได้ หากไม่แสดงหลักฐานผู้รับการสํารวจ
สามารถปฏิเสธไม่ยินยอมให้เข้าสํารวจได้   

1.4 การปฏิบัติของผู้รับการสํารวจ 
การสํารวจมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คําปรึกษา แนะนํา วิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการเสียภาษีอากร  

ท่ีถูกต้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีเงินได้หรือผู้ประกอบการเอง ดังนั้น เม่ือมีการเข้าสํารวจโดยเจ้าพนักงาน
ของกรมสรรพากร ผู้รับการสํารวจจึงควรให้ความร่วมมือโดยการตอบข้อซักถามตามความเป็นจริง รวมถึงการ
แสดงเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เจ้าพนักงานร้องขอเพื่อประโยชน์ในการให้คําปรึกษา
แนะนําได้อย่างถูกต้อง 

2. การดําเนนิการหลังการสํารวจ 

     ในการสํารวจเมื่อพบว่าผู้รับการสํารวจมีหน้าที่ต้องดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับภาษีอากร       
เจ้าพนักงานจะแจ้งให้ผู้รับการสํารวจทราบด้วยหนังสือแจ้งผลการสํารวจ (สร.5) โดยระบุสาระสําคัญ 
ดังนี ้

2.1 รายละเอียดของผู้มีหน้าท่ีเก่ียวกับภาษีอากร เช่น ชื่อ นามสกุล ท่ีอยู่ เป็นต้น 
2.2 สิ่งท่ีจะต้องดําเนินการ เช่น ยื่นแบบแสดงรายการภาษี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น 
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2.3 ระยะเวลาในการดําเนินการ 
2.4 หน่วยงานหรือสถานท่ีท่ีต้องไปติดต่อเพ่ือดําเนินการตามข้อ 2.2 

     เพ่ือประโยชน์ของผู้มีเงินได้หรือผู้ประกอบการในการดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับภาษีอากร 
ผู้มีเงินได้หรือผู้ประกอบการ ควรติดต่อดําเนินการด้วยตัวเองภายในกําหนดเวลา และตามสถานท่ีท่ี  
เจ้าพนักงานได้แจ้งไว ้แต่หากมีกรณีจําเป็นไม่สามารถดําเนินการด้วยตัวเองก็สามารถมอบอํานาจให้บุคคล
อ่ืนท่ีบรรลุนิติภาวะ (อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์) ไปดําเนินการแทนก็ได้ โดยทําหนังสือมอบอํานาจพร้อมติด
อากรแสตมป ์

3. การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อดําเนินการทางภาษีอากร 

     เจ้าพนักงานท่ีเข้าสํารวจจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่จําเป็นต้องใช้ใน
การพิจารณาไว้ในหนังสือแจ้งผลการสํารวจ (สร.5) ดังนั้น ในการติดต่อเพ่ือดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับ
ภาษีอากร ผู้มีเงินได้หรือผู้ประกอบการ ควรเตรียมเอกสาร ดังนี ้

3.1 เอกสารต่าง ๆ ตามที่เจ้าพนักงานแจ้งในหนังสือแจ้งผลการสํารวจ (สร.5) เช่น 
ทะเบียนบ้าน บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เป็นต้น 

3.2 หนังสือแจ้งผลการสํารวจ (สร.5) ท่ีเจ้าพนักงานออกให้  

       เนื่องจากการดําเนินการทางภาษีอากรในแต่ละกรณีจะมีข้ันตอนและวิธีดําเนินการท่ีแตกต่างกัน        
การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานจึงต้องเป็นไปตามท่ีเจ้าพนักงานได้แจ้งไว้ หากมีเหตุผลและความจําเป็น           
ท่ีไม่สามารถจัดเตรียมเอกสารได้ทัน หรือมีข้อสงสัยประการใด ขอให้ติดต่อกับเจ้าพนักงานผู้เข้าสํารวจ
ก่อนไปติดต่อยังหน่วยงานสรรพากร เพ่ือเจ้าพนักงานจะได้แจ้งข้ันตอนและวิธีดําเนินการท่ีถูกต้องให้ทราบ 
ซึ่งจะทําให้ผู้มาติดต่อได้รับบริการท่ีสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน  

4. ประโยชนท่ี์ผู้มีเงินได้หรือผู้ประกอบการได้รับจากการสํารวจ 

       ผู ้มีเงินได้หรือผู้ประกอบการจํานวนมากต้องประสบปัญหาอันเกิดจากการดําเนินการ
เกี่ยวกับภาษีอากรท่ีไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจเกิดจากการไม่รู้กฎหมายหรือมีความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน เป็นผลให้
นอกจาก จํานวนเงินภาษีแล้ว อาจต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพ่ิม ค่าปรับอาญา ทําให้ต้องแบกรับภาระเพ่ิมข้ึน
โดยไม่จําเป็น ดังนั้น การท่ีเจ้าพนักงานออกสํารวจสถานประกอบการ พร้อมท้ังให้บริการให้คําปรึกษา 
แนะนําวิธีปฏิบัติ ที่ถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มมีเงินได้หรือเริ่มประกอบกิจการจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีเงินได้
หรือผู้ประกอบการท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
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การดําเนินคดีภาษอีากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 -120- 
 

การดําเนินคดีภาษีอากร 

 คดีภาษีอากร หมายถึง คดีแพ่งท่ีอยู่ในอํานาจพิจารณาของศาลภาษีอากรกลาง  เป็นคดีพิพาท 
ระหว่างรัฐกับเอกชน อันเนื่องมาจากการประเมินหรือจัดเก็บภาษีอากรของเจ้าพนักงานของรัฐ 
หากผู้ได้รับแจ้งการประเมินหรือคําสั่งของเจ้าพนักงาน ไม่เห็นด้วยกับการประเมินหรือคําสั่งของ       
เจ้าพนักงาน มีสิทธิคัดค้านหรืออุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรืออุทธรณ์
คําสั่งต่อเจ ้าพนักงานผู ้ทํา คําสั ่งแล้วแต่กรณี และหากผู ้ได ้ร ับแจ้งการประเมินหรือ คําสั ่ง        
ยังไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือคําสั่งชี้ขาดดังกล่าว จะต้องอุทธรณ์โดยยื่นฟ้องต่อศาล
ต่อไป 

 การดําเนินคดีภาษีอากร ซ่ึงอยู่ในอํานาจของศาลภาษีอากรกลาง ตามมาตรา ๗(๑)และ(๓)    
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.๒๕๒๘ จําแนกได้ ดังนี ้

 1. คดีอุทธรณ์คําวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษี
อากร เช่น  การขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานตามประมวลรัษฎากร  (ผู ้ถูกประเมิน
จะต้องอุทธรณ์การประเมินต่อเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เสียก่อน  เมื่อมี    
คําวินิจฉัยอุทธรณ์จากเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว จึงจะฟ้องคดีต่อศาลภาษี
อากรกลางได)้ 

  1.1 ระยะเวลาการฟ้องคด ี

   ถ้าผู้ เสียภาษีอากรไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์สามารถอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรกลางได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคําวินิจฉัย
อุทธรณ์ ตามมาตรา 30(2) แห่งประมวลรัษฎากร 

  1.2 กรณีห้ามอุทธรณ์ 

   หากผู้เสียภาษีอากรไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งให้นําพยานหลักฐาน  
อันควรแก่เรื่องมาแสดง หรือไม่ยอมตอบคําถามของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์    
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้เสียภาษีอากรหมดสิทธิท่ีจะอุทธรณ์คําวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อศาล ตาม     
มาตรา 33 แห่งประมวลรัษฎากร 

 2. คดีพิพาทเก่ียวกับการขอคืนค่าภาษีอากร เช่น การฟ้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือการฟ้อง     
ขอคืนภาษีอากรอ่ืนท่ีผู้เสียภาษีอากรเห็นว่าได้เสียภาษีอากรไปโดยไม่มีหน้าท่ีต้องเสีย เป็นต้น (แต่การ  
ฟ้องขอคืนภาษีอากรนี้ผู้เสียภาษีอากรจะต้องยื่นขอคืนภาษีอากรตามกฎหมายหรือระเบียบของ          
กรมสรรพากรก่อน จึงจะมีสิทธินําคดีมาฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางได)้ 

  2.1 การปฏิบัติก่อนนําคดีมาฟ้องศาล 

   ผู้เสียภาษีอากรที่ประสงค์จะฟ้องขอคืนภาษีอากรจะต้องอุทธรณ์คําสั่ง
ของเจ้าพนักงาน โดยยื ่นต่อเจ้าพนักงานผู้ทําคําสั ่งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั ่ง
ดังกล่าวตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

  2.2 ระยะเวลาการฟ้องคด ี

   ถ้าผู ้เส ียภาษีอากรไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของเจ้าพนักงาน
สามารถอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรกลางได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ 
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เขตอํานาจของศาลภาษีอากรกลาง 

 ศาลภาษีอากรกลางมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีได้ทั ่วราชอาณาจักร อาจแบ่งการ     
ยื่นฟ้องได้ เป็น 2 วิธี คือ 

1. กรณีท่ีการประเมินเกิดข้ึนในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี หากผู้เสียภาษีอากรประสงค์จะยื่นฟ้องกรม 
สรรพากร ต้องยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลาง ซึ่งตั้งอยู่กรุงเทพมหานครเพียงแห่งเดียวเท่านั้น จะ     
ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการ ศาลจังหวัดสมุทรสาคร ศาลจังหวัดนครปฐม  ศาลจังหวัดนนทบุรี  
หรือศาลจังหวัดปทุมธาน ีไม่ได ้

 2. กรณีที่การประเมินเกิดขึ้นนอกเขตจังหวัด ตามข้อ 1. หากผู้เสียภาษีอากรประสงค์  
จะยื่นฟ้องกรมสรรพากร และต้องการยื่นฟ้องบุคคลอื่นร่วมด้วย (เช่น ฟ้องบุคคลซึ่งเป็นกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ในจังหวัดนั้น ๆ เข้ามาด้วย) สามารถยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดแห่งท้องที่ ที่จําเลย
คนใดคนหนึ่งมีภูมิลําเนาได ้

 เอกสารท่ีต้องแนบมาท้ายคําฟ้อง 

 ผู้เสียภาษีอากรต้องทําคําฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคําฟ้อง ได้แก่ 
 - สําเนาหนังสือแจ้งการประเมิน 
 - สําเนาคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของเจ้าพนักงาน หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
 - สําเนาหลักฐานการรับคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของเจ้าพนักงาน หรือคณะกรรมการพิจารณา 
            อุทธรณ์ เช่น ซองจดหมาย หรือสําเนาใบตอบรับคําวินิจฉัยอุทธรณ์ 
 - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย ์กรณีเป็นนิติบุคคล 
 - สําเนาหลักฐานการชําระภาษีอากร (กรณีท่ีได้ชําระภาษีอากรแล้ว) 
 
การอุทธรณ์คด ี

 การอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง โจทก์หรือจําเลยสามารถอุทธรณ์ได้    
ทั ้งข ้อกฎหมายและข้อเท็จจริง แต่กรณีท่ีจะอุทธรณ์ข้อเท็จจริง คดีนั้นต้องมีทุนทรัพย์เกินกว่า   
50,000 บาท 

 การอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง ต้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาภายใน
กําหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันท่ีได้อ่านคําพิพากษา 
 
หมายเหต ุกรณีคู่ความไม่อุทธรณ์คําพิพากษาของศาลภาษีอากรต่อศาลฎีกา ให้ถือว่าคดีเป็นท่ีสุด 

 

 

 

 

สํานักสืบสวนและคดี 
ชั้น 15 อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร.02-272-9202 02-272-9209 
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การดําเนินคดีภาษีอากรกรณีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนค่าภาษีอากร 
 

 
 

 

เจ้าพนักงานผู้ทําคําสั่ง 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคําสั่ง 

อุทธรณ์ต่อ 

อุทธรณ์ต่อ 

ศาลภาษีอากรกลาง 
ภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง 

คําวินิจฉัยอุทธรณ์ 

ศาลภาษีอากรกลาง 
มีคําพิพากษา 

ศาลฎีกา 
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่
วันท่ีได้อ่านคําพิพากษา

หรือคําสั่ง 

ศาลฎีกา 
มีคําพิพากษาเป็นท่ีสุด 

อุทธรณ์ต่อ 

ผู้เสียภาษีอากรได้รับแจ้ง
คําสั่งคืนเงินภาษีอากร 

เจ้าพนักงานมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์
อุทธรณ์ 
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การดําเนินคดีภาษีอากรกรณีอุทธรณ์คําวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตาม
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร 
 

 

 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ี 
ได้รับแจ้งการประเมิน 

อุทธรณ์ต่อ 

อุทธรณ์ต่อ 

ศาลภาษีอากรกลางหรือ 
ศาลจังหวัดท่ีจําเลยมีภูมิลําเนา 
ภายใน 90 วันนับแต่วันได้รับ

แจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ 

ศาลภาษีอากรกลาง 
มีคําพิพากษา 

ศาลฎีกา 
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่
วันท่ีได้อ่านคําพิพากษา

หรือคําสั่ง 

ศาลฎีกา 
มีคําพิพากษาเป็นท่ีสุด 

อุทธรณ์ต่อ 

ผู้เสียภาษีอากรได้รับแจ้ง 
การประเมินภาษีอากร 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ 



 -124- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขออุทธรณ์ภาษีอากร 
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     การขออุทธรณ์ภาษีอากร 
 

 
 การยื่นคําอุทธรณ์ 
 
 การจัดทํารายงานการพิจารณาอุทธรณ์ 
 
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
  
 การจัดทําคําวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ 
 
 
 1. ทําไมต้องยื่น ยื่นอะไร วิธีการยื่น เอกสารท่ียื่น ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งการประเมินหรือ
คําสั่งให้ชําระภาษีอากร หากไม่เห็นด้วยกับการประเมิน ให้ยื่นคําอุทธรณ์ (ภ.ส. 6) เพ่ือคัดค้านการ
ประเมินตามท่ีได้รับหนังสือแจ้งการประเมินหรือคําสั่งให้ชําระภาษีอากร ซึ่งมีหลายแบบ ดังนี ้

  1)   หนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 11, ภ.ง.ด. 12) 
  2)   หนังสือแจ้งให้นําส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ท่ีจ่าย/นิติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย 
  3)   หนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  4)   หนังสือแจ้งให้นําส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร) 
  5)   หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนสุทธิ 
  6)   หนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ. 73, ภ.พ.73.1, ภ.พ.74, ภ.พ.74.1,        
                       ภ.พ. 75.1) 
  7)   หนังสือแจ้งคืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ. 72) 
  8)   หนังสือแจ้งคืนเงนิภาษีมูลค่าเพ่ิม กรณีขอรับเงินคืน (ภ.พ. 72.1) 
  9)   หนังสือแจ้งคืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม กรณีให้เป็นเครดิตภาษีในเดือนถัดไป (ภ.พ. 72.2) 
  10) หนังสือแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 73.1) 
  11) หนังสือแจ้งให้เสียค่าอากรและค่าเพ่ิมอากร 
  12) แบบแจ้งการประเมินอากร ขาเข้า/ขาออก ภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพ่ิม 
   13) หนังสือแจ้งภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 

 ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นคําอุทธรณ์ด้วยตนเองหรือกรณีผู้อุทธรณ์เป็นนิติบุคคลให้กรรมการหรือผู้เป็น
หุ้นส่วนหรือผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจกระทําการในนามของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ลงนามอุทธรณ์และให้
ประทับตราของนิติบุคคลนั้นด้วย (ถ้ามี) หากไม่สามารถยื่นได้ ให้ทําหนังสือมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนยื่น
แทนตน โดยหนังสือมอบอํานาจต้องติดอากรแสตมป ์10 บาทหรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี 

 เหตุผลท่ีอุทธรณ์ ให้ใช้กระดาษอ่ืนเขียนหรือพิมพ์แนบติดมาให้เรียบร้อย โดยถือว่าเป็นส่วน
หนึ่งของคําอุทธรณ์ ซึ่งผู้อุทธรณ์ต้องลงชื่อในกระดาษท่ีแนบติดมานี้ทุกใบด้วย และให้แนบหนังสือแจ้ง
การประเมินหรือคําสั่งให้เสียภาษีอากรพร้อมท้ังหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (กรณีเป็นนิติ
บุคคล) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้อุทธรณ์ และผู้รับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ) และ
หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีอ้างอิงประกอบคําอุทธรณ์ หากเอกสารท่ีแนบไปพร้อมคําอุทธรณ์เป็นสําเนาเอกสาร 
ให้ผู้อุทธรณ์รับรองสําเนาด้วย 
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 2. ยื่นต่อใคร ยื่นท่ีไหน  ให้ยื่นต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยยื่นท่ีหน่วยงานรับอุทธรณ์ 
ดังนี ้

 กรณีท่ี 1 คัดค้านการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน ท่ีมีสํานักงานตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

   (1) กรณีเจ้าพนักงานประเมิน สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 1 2 3 
4 5 6 7 8 และ 9 เป็นผู้ประเมินภาษี ให้ยื่นคําอุทธรณ์ ณ สํานักงานสรรพากรภาค 1 หรือสํานักงาน
สรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครนั้น 

   (2) กรณีเจ้าพนักงานประเมิน สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 และ 21 เป็นผู้ประเมินภาษี ให้ยื่นคําอุทธรณ์ ณ สํานักงาน
สรรพากรภาค 2 หรือสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครนั้น  

   (3) กรณีเจ้าพนักงานประเมิน สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 22 23 
24 25 26 27 28 29 และ 30 เป็นผู้ประเมินภาษี ให้ยื่นคําอุทธรณ์ ณ สํานักงานสรรพากรภาค 3 
หรือสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครนั้น  

   (4) กรณีเจ้าพนักงานประเมิน สํานักตรวจสอบภาษีกลาง หรือ เจ้าพนักงาน
ประเมินสังกัดกรมศุลกากร เปน็ผู้ประเมินภาษี ผู้เสียภาษีท่ีมีภูมิลําเนาหรือสํานักงานตั้งอยู่ในเขตท้องท่ี
สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 1 2 3 4 5 6 7 8 และ 9 รวมท้ังสํานักงานสรรพากรภาค 
4 และ 5 ให้ยื่นคําอุทธรณ์ ณ สํานักงานสรรพากรภาค 1  

   (5) กรณีเจ้าพนักงานประเมิน สํานักตรวจสอบภาษีกลาง หรือ เจ้าพนักงาน
ประเมินสังกัดกรมศุลกากร เป็นผู้ประเมินภาษี ผู้เสียภาษีท่ีมีภูมิลําเนาหรือสํานักงานตั้งอยู่ ในเขตท้องท่ี
สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 และ 21 
รวมท้ังสํานักงานสรรพากรภาค 7 8 9 และ 10 ให้ยื่นคําอุทธรณ์ ณ สํานกังานสรรพากรภาค 2 

   (6) กรณีเจ้าพนักงานประเมิน สํานักตรวจสอบภาษีกลาง หรือ เจ้าพนักงาน
ประเมินสังกัดกรมศุลกากร เป็นผู้ประเมินภาษี ผู้เสียภาษีท่ีมีภูมิลําเนาหรือสํานักงานตั้งอยู่ ในเขตท้องท่ี
สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 22 23 24 25 26 27 28 29 และ 30 รวมท้ัง
สํานักงานสรรพากรภาค 6 11 และ 12 ให้ยื่นคําอุทธรณ์ ณ สํานักงานสรรพากรภาค 3  

   (7) กรณีผู้อุทธรณ์ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ ่
และ       เจ้าพนักงานประเมินสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือเจ้าพนักงานประเมินสังกัดกรม
ศุลกากร ท่ีมีสํานักงานตั้งอยู่ในเขตท้องท่ีกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ประเมินภาษี ให้ยื่นคําอุทธรณ์ ณ 
สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ ่ 

 กรณีท่ี 2 คัดค้านการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานประเมิน ท่ีมีสํานักงานตั้งอยู่ในเขต
ท้องท่ีจังหวัดอ่ืน นอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําอุทธรณ์ ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีจังหวัดนั้น 
หรือสํานักงานสรรพากรภาค ท่ีเจ้าพนักงานประเมินมีสํานักงานตั้งอยู่ในเขตท้องท่ีสํานักงานสรรพากร
ภาคนั้น 

 กรณีท่ี 3 คัดค้านการประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิมของเจ้าพนักงานประเมินสังกัดกรมศุลกากร 
ท่ีมีสํานักงานตั้งอยู่ในเขต ท้องท่ีจังหวัดอ่ืน นอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําอุทธรณ์ ณ สํานักงาน
สรรพากรภาค ท่ีเจ้าพนักงานประเมินมีสํานักงานตั้งอยู่ในเขต ท้องท่ีสํานักงานสรรพากรภาคนั้น 
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         3. ยื่นเม่ือใด การยื่นคําอุทธรณ์ (ภ.ส. 6) ต้องยื่นคําอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับ
หนังสือแจ้งการประเมินภาษี หรือคําสั่งให้ชําระภาษีอากรจากเจ้าพนักงานประเมิน หากยื่นเกิน
กําหนดเวลาให้ยื่นคําอุทธรณ์ พร้อมคําร้องขอขยายกําหนดเวลาการอุทธรณ์ 

 4. รอผลการพิจารณาอุทธรณ์ เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีพิจารณาอุทธรณ์ รวบรวมข้อมูล จัดทํา
รายงาน การพิจารณาอุทธรณ์ พร้อมเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือขอมติชี้ขาดในเรื่องท่ีอุทธรณ์ ซึ่ งต้องรอผลหรืออาจติดตามผลได ้             
ณ หน่วยงานท่ีพิจารณาอุทธรณ์หรือหน่วยงานท่ีรับคําอุทธรณ์ 

 5. คําวินิจฉัยอุทธรณ์ (ภ.ส. 7) เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีพิจารณาอุทธรณ์ จะจัดทําคําวินิจฉัยอุทธรณ์     
(ภ.ส. 7) และจัดส่งเพ่ือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีคณะกรรมการฯ 
ลงนาม     
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ยื่นคําร้องขอทุเลาการเสียภาษีอากร 
 

 การทุเลาการเสียภาษีอากร เป็นการชะลอการบังคับชําระหนี้ภาษีอากรชั่วคราว ใน
ระหว่างรอคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือรอคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุด    

  หากผู้อุทธรณ์ยังมิได้ชําระภาษีตามการประเมิน เจ้าพนักงานสรรพากรจะใช้อํานาจตาม       
มาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร ยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้อุทธรณ์ได้ ดังนั้น หาก          
ผู้อุทธรณ์ยัง   ไม่ประสงค์ท่ีจะชําระภาษีอากรตามการประเมินภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันได้รับ
แจ้งการประเมินหรือตามคําวินิจฉัยอุทธรณ์ในระหว่างรอคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์หรือคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดแล้ว และประสงค์จะขอทุเลาการเสียภาษีอากรไว้ก่อน จะต้องยื่น
คําร้องขอทุเลาการเสียภาษีอากรโดยจัดทําคําร้องเป็นหนังสือถึงอธิบดีกรมสรรพากร พร้อมหลักประกัน   
ท่ีประสงค์จะใช้เป็นประกันการเสียภาษี  

 หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับคําร้องขอทุเลาการเสียภาษีอากร 

            ในเขตกรุงเทพมหานคร 

         1 กรณีเจ้าพนักงานประเมินสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 1-9 เป็น         
ผู้ประเมินภาษี ให้ยื่นคําร้องขอทุเลาฯ ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีนั้นๆ หรือสํานักงานสรรพากรภาค 1 

         2 กรณีเจ้าพนักงานประเมินสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 10-21 เป็นผู้ประเมิน
ภาษี ให้ยื่นคําร้องขอทุเลาฯ ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีนั้น ๆ หรือสํานักงานสรรพากรภาค 2 
 3 กรณีเจ้าพนักงานประเมินสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 22-26 เป็น          
ผู้ประเมินภาษี ให้ยื่นคําร้องขอทุเลาฯ ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีนั้น ๆ หรือสํานักงานสรรพากรภาค 3 
 4 กรณีเจ้าพนักงานประเมินสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่เป็นผู้ประเมินภาษี    
หรือเจ้าพนักงานประเมินสังกัดกรมศุลกากรท่ีมีสํานักงานตั้งอยู่ในเขตท้องท่ีกรุงเทพมหานคร เป็น          
ผู้ประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิมสําหรับผู้เสียภาษีท่ีเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งกรมสรรพากรกําหนดให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้ยื ่นคําร้องขอทุเลาฯ ณ ส่วนอุทธรณ์ภาษีอากร 
สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ 
 5 กรณีเจ้าพนักงานประเมินสําน ักตรวจสอบภาษีกลาง หรือคณะทํางาน หร ือ
หน่วยงานอื ่นที ่อธ ิบดีกรมสรรพากรแต่งตั ้ง เป ็นผู ้ประเมินภาษี หรือเจ้าพนักงานประเมินสังกัด         
กรมศุลกากรท่ีมีสํานักงานตั้งอยู่ในเขตท้องท่ีกรุงเทพมหานครเป็นผู้ประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิมสําหรับ          
ผู้เสียภาษีท่ีมิใช่ผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งกรมสรรพากรกําหนดให้อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักบริหารภาษี
ธุรกิจขนาดใหญ่ ให้ยื่นคําร้องขอทุเลาฯ ดังนี้ 

               (5.1) ผู้ถูกประเมินภาษีมีภูมิลําเนา หรือสํานักงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่สํานักงาน
สรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 1-9 และสํานักงานสรรพากรภาค 4-5 ให้ยื ่นคําร้องขอทุเลาฯ         
ณ สํานักงานสรรพากรภาค 1 
       (5.2) ผู้ถูกประเมินภาษีมีภูมิลําเนา หรือสํานักงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่สํานักงาน
สรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 10-21 และสํานักงานสรรพากรภาค 7-10 ให้ยื่นคําร้องขอทุเลาฯ         
ณ สํานักงานสรรพากรภาค 2      
       (5.3) ผู้ถูกประเมินภาษีมีภูมิลําเนา หรือสํานักงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่สํานักงาน
สรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 22-26 และสํานักงานสรรพากรภาค 6 11 12 ให้ยื่นคําร้องขอทุเลา 
ณ สํานักงานสรรพากรภาค 3 



 -131- 
 

   นอกเขตกรุงเทพมหานคร 

 (1) กรณีคัดค้านการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินสํานักงานสรรพากร
พ้ืนท่ีอ่ืนๆ นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําร้องขอทุเลาฯ ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี หรือสํานักงาน
สรรพากรภาค 4-12  ซึ่งกํากับดูแลสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีนั้น 
         (2) กรณีคัดค้านการประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิมของเจ้าพนักงานประเมิน    
สังกัดกรมศุลกากรท่ีมีสํานักงานตั้งอยู่ในเขตท้องท่ีจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําร้อง      
ขอทุเลาฯ ณ สํานักงานสรรพากรภาคท่ีรับผิดชอบท้องท่ีนั้น 

 กําหนดเวลาการพิจารณา 

 การพิจารณาคําร้องขอทุเลาการเสียภาษีอากรแล้วเสร็จภายใน 85 วันทําการ นับแต่
วันท่ีหน่วยงานรบัคําร้องได้รับคําร้อง 
 
 เอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําร้องขอทุเลาการเสียภาษีอากร  

                       1. สําเนาใบรับคําอุทธรณ์หรือคําอุทธรณ์ หรือสําเนาคําฟ้อง (กรณีขอทุเลาการ
เสียภาษีอากรในชั้นศาล 
            2. สําเนาหนังสือแจ้งการประเมินหรือคําสั่งให้ชําระภาษีอากรหรือสําเนา       
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ชั้นศาล) 
            3. เอกสารอ่ืนๆ เช่น หนังสือมอบอํานาจ หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์  
 (กรณีนิติบุคคล) 
   4. หลักประกันท่ีใช้เป็นประกันการชําระภาษีอากร 

  เว้นแต่อธิบดีกรมสรรพากรจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน ในการขอทุเลาการเสียภาษีอากร ผู้อุทธรณ์
จะต้องจัดให้มีหลักประกันการชําระภาษี ดังนี ้
   4.1 ให้ธนาคารคํ้าประกันหนี้ภาษีอากร พร้อมท้ังเงินเพ่ิมท่ีต้องชําระตาม
กฎหมาย โดยให้ธนาคารออกหนังสือสัญญาคํ้าประกันตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด  
   4.2 นําอสังหาริมทรัพย์มาจดทะเบียนจํานองเป็นประกันต่อทางราชการ
และอสังหาริมทรัพย์นั้น ต้องมีราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดินในจํานวนท่ีคุ้มกับหนี้ภาษีอากรท่ีต้องชําระ 
   4.3 นําพันธบัตรรัฐบาลมาจดทะเบียนจํานําเป็นประกันในจํานวนท่ีคุ้มกับ
หนี้ภาษีอากรท่ีต้องชําระ        
   4.4 นําสมุดเง ินฝากประจําธนาคารพาณิชย์ของผู ้อุทธรณ์ ซึ ่งม ียอด     
เงินฝากคุ้มกับหนี้ภาษีอากรท่ีต้องชําระมาให้ยึดเป็นประกัน โดยต้องมีหนังสือยินยอมของผู้อุทธรณ์       
ใหร้ะงับการทํานิติกรรมท่ีเก่ียวกับการจําหน่าย จ่าย โอน เงินในบัญชีเงินฝากประจําที่นํามาคํ้าประกัน 
และหนังสือของธนาคารรับรองยอดเงินฝากและยืนยันการปลอดภาระผูกพัน พร้อมทั้งแจ้งผลการ
ระงับการทํานิติกรรมเพ่ือกรมสรรพากรจากธนาคารพาณิชย์ 

                         คําว่า “ธนาคารพาณิชย์” ให้หมายความรวมถึงธนาคารทุกธนาคาร 
 
 



 -132- 
 

  4.5 นําอสังหาริมทรัพย์หรือพันธบัตรรัฐบาลของบุคคลอ่ืนมาจดทะเบียน
จํานอง หรือจดทะเบียนจํานําเป็นประกันหนี้ภาษีอากรท่ีต้องชําระบางส่วน ในกรณีนี้เป็นการทุเลาการ
เสียภาษีอากรบางส่วนของผู้อุทธรณ์ กรมสรรพากรมีสิทธิท่ีจะเร่งรัดหนี้ภาษีอากรท่ีต้องชําระในส่วนท่ีไม่มี
หลักประกันได ้ตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร 
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การเร่งรัดภาษีอากรค้าง 
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ข้ันตอนการทํางาน (Flow Chart )  การเร่งรัดภาษีอากรค้าง 

 

 
 

ผู้ค้างภาษีอากร 

 

หน่วยเร่งรดั 
(สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี) 
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30 วัน ดําเนินการใน
ส่วนของการยึด 
หรืออายัดและ
ขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของ 
ผู้ค้างภาษีอากร 
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 ใบแจ้งการประเมินภาษีอากร 

ชําระภาษีอากร 

&���*�
(������'
��.8� 

ยุติเรื่อง 

 

15 วัน 

 กิจกรรมและการ
ปฏิบัติงาน 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุด
ของกระบวนงาน 

ทิศทาง/การ
เคลือ่นไหวของงาน 

การตัดสินใจ 
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 การเร่งรัดภาษีอากรค้าง 

 
      1. ภาษีอากรค้าง หมายความว่า ภาษีท่ีต้องเสียหรือนําส่งตามประมวลรัษฎากร และหรือ
รายได้อ่ืนท่ีกรมสรรพากรมีหน้าท่ีจัดเก็บเม่ือถึงกําหนดชําระแล้ว มิได้เสียหรือนําส่ง 

 เม่ือเป็นหนี้ภาษีอากรค้างแล้ว นิติกรของหน่วยเร่งรัดสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี จะบันทึก
ข้อมูลเก่ียวกับใบแจ้งภาษีอากรและข้อมูลการเร่งรัดอ่ืนๆ ลงในโปรแกรมเร่งรัด เพ่ือตั้งเป็นสํานวนการ
เร่งรัดแยกตามรายชื่อของผู้ค้างภาษีอากร และดําเนินการตามข้ันตอนการเร่งรดัภาษีอากรค้างต่อไป 

 2. หน้าท่ีผู้ค้างภาษีอากร 

  2.1 ชําระภาษีอากรค้างให้ครบถ้วนตามจํานวนท่ีตั้งค้างในสํานวนการเร่งรัดฯ 
  2.2 หากผู้ค้างภาษีอากรไม่สามารถชําระหนี้ภาษีอากรได้หมดในครั้งเดียว สามารถยื่น
คําร้องขอผ่อนชําระภาษีอากร ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีท่ีตั้งหนี้ภาษีอากรค้าง โดยมีหลักประกันการ
ผ่อนชําระภาษี ดังนี้ 
 2.2.1  หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 
 2.2.2  พันธบัตรรัฐบาล ซึ่งต้องทําสัญญาจํานําไว้ต่อกรมสรรพากร 
 2.2.3  ท่ีดินหรือท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยจดทะเบียนจํานองไว้ต่อ 
                                    กรมสรรพากร 
 2.2.4  กรรมสิทธิ์ห้องชุดในอาคารชุด โดยจดทะเบียนจํานองไว้ต่อกรมสรรพากร 
 2.2.5  คํ้าประกันโดยบุคคลผู้มีหลักทรัพย์ หรือฐานะการเงินดี หรือเป็นบุคคลผู้มี  
                                    ชื่อเสียงชื่อถือได้ 

 3. การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

  เพ่ือให้ได้รับชําระภาษีอากรค้าง อธิบดกีรมสรรพากรมีอํานาจยึด หรืออายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดชอบเสียภาษีอากร หรือนําส่งภาษีอากรได้ท่ัวราชอาณาจักร โดยมิต้อง
ขอให้ศาลออกหมายยึด หรือมีคําสั่งศาล ซึ่งอธิบดีจะมอบอํานาจให้รองอธิบดีหรือสรรพากรภาคก็ได้ 

  เม่ืออธิบดีกรมสรรพากรได้มีคําสั่งยึด หรืออายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรแล้ว ห้าม
ผู้ใดทําลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอ่ืน ซึ่งทรัพย์สินท่ีถูกยึดหรืออายัดดังกล่าว 

  หากผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองป ีและปรับไม่เกินสองแสนบาท ในกรณี
นิติบุคคลเปน็ผู้กระทําผิด กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษดังกล่าว
ด้วย 

 4. บัญชีและเอกสาร 

   เพ่ือประโยชน์ในการยึด หรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน อธิบดีกรมสรรพากร 
มีอํานาจ 
   4.1 ออกหมายเรียกผู้ต้องรับผิดชําระภาษีอากรค้าง และบุคคลใดๆ ท่ีมีเหตุอันควร  
เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีอากรค้างมาให้ถ้อยคํา 
   4.2 สั่งให้นําบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืน อันจําเป็นแก่การจัดเก็บภาษีอากรค้าง     
มาตรวจสอบ 
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   4.3 ออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานสรรพากร ทําการตรวจค้นหรือยึดบัญชี 
เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนของผู้ค้างภาษีอากร 

 5. สถานท่ีชําระภาษีอากรค้าง 
                   ผู้ค้างภาษีอากรสามารถชําระหนี้ภาษีอากรได้ ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาท่ีตนมี
ภูมิลําเนา หรือสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาท่ัวราชอาณาจักร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 

กรมสรรพากร 
 

สํานักงานสรรพากรส่วนกลาง 
สํานักงานใหญ่ ที่ตั้ง กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน        
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400   

     หมายเลขโทรศัพท์  โทร. 0-2617-3320-21 
                                              FAX 0-2617-3324  

(RD Call Center) โทร.  1161   
การเดินทาง  รถประจําทาง สาย 8, 26, 29, 34, ๓๘, ๓๙, 54, 59, 74, 77,         
                   97, 136, 502 
                    ปอ.พ.8, ปอ.44, 67, 536 
                    รถไฟฟ้า สถานีอารีย์ 
                    รถไฟ สถานีสามเสน 
 

หน่วยงานสนับสนุน  
สํานัก (Operator กลาง)                      

- สํานักบริหารกลาง  โทร. 0-2272-9289, 0-2272-8590   
- สํานักกฎหมาย  โทร. 0-2272-8288, 0-2272-9060   
- สํานักตรวจสอบภาษีกลาง  โทร. 0-2272-9108, 0-2272-9478    
- สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร. 0-2272-8744, 0-2272-8759     
- สํานักบิหารการคลังและรายได ้ โทร. 0-2272-8372, 0-2272-8282     
- สํานักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส ์ โทร. 0-2272-9205, 0-2272-9048 
- สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  โทร. 0-2272-8520, 0-2272-8525 
- สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ ่ โทร. 0-2272-9634, 0-2272-9255 
- สํานักมาตรฐานการกํากับและตรวจสอบภาษี  โทร. 0-2272-9801, 0-2272-9804 
- สํานักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี  โทร. 0-2272-8576, 0-2272-8579 
- สํานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร  โทร. 0-2272-9166, 0-2272-9897 
- สํานักวิชาการแผนภาษี  โทร. 0-2272-8635, 0-2272-9280 
- สํานักสืบสวนและคดี  โทร. 0-2272-9209, 0-2272-8421 
- สํานักอุทธรณ์ภาษี  โทร. 0-2272-9210, 0-2272-9072 
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กลุ่มงาน 

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  โทร. 0-2272-8056, 0-2272-9157 
- กลุ่มตรวจสอบภายใน  โทร. 0-2272-8481, 0-2272-8480 
- กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่นักท่องเท่ียว โทร. 0-2272-9387, 0-2272-9678 
- งานตรวจราชการ 1  โทร. 0-2272-8487 
- งานตรวจราชการ 2  โทร. 0-2272-8055   
- งานตรวจราชการ 3  โทร. 0-2272-8054 
- งานตรวจราชการ 4  โทร. 0-2272-9117 
- งานตรวจราชการ 5  โทร. 0-2272-9632 
- งานตรวจราชการ 6  โทร. 0-2272-9619 
 

ศูนย ์
- ศูนย์สํารวจและตดิตามธุรกิจนอกระบบ  โทร. 0-2272-8964, 0-2272-8962 
- ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับบุคคลธรรมดาแก่เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพากร    
     โทร. 0-2272-9654 
 

หน่วยงานหลัก     
สํานักงานสรรพากรภาค 1-12  

           -   กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สํานักงานสรรพากรภาค 1-3 
           -   สว่นภูมิภาค ได้แก่ สํานักงานสรรพากรภาค 4–12 
 

 

 

 

 

 

 

 



 -140- 

 

กรุงเทพมหานคร 
 สํานักงานสรรพากรภาค 1–3 

สํานักงานสรรพากรภาค 1  ท่ีตั้ง 90 อาคารกรมสรรพากร ชั้นท่ี 22-23  ซอยพหลโยธิน 7       
ถนนพหลโยธิน แขวงสามสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

                       หมายเลขโทรศัพท์  โทร. 0-2617-3605-13, 0-2272-8018 
                                                FAX 0-2617-3616  
     (Operator กลาง)  โทร. 0-2272-8606                 

   การเดินทาง รถประจําทาง สาย 8, 28, 29, 38, 39, 54, 59, 63, 74, 77,     
                   97, 108, 204, 112, 159 
                    ปอ.พ.5, 16 ปอ.29, 39, 159, 502, 503, 509, 510 
                    รถไฟฟ้า สถานีอารีย์ 

รับผิดชอบ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 1-9  รวม 9 พ้ืนท่ี  

              กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา พระนคร 1 พระนคร 2 ป้อมปราบฯ 1 
ป้อมปราบฯ 2 สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน 1 ปทุมวัน 2 พญาไท ราชเทวี 1 ราชเทวี 2 ดุสิต บางซื่อ จตุจักร 
บางเขน ลาดพร้าว หลักสี ่  

สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1-9 (Operator กลาง)                      

- สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 1  โทร. 0-2223-3940-1   
- สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 2  โทร. 0-2223-3944-6   
- สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 3  โทร. 0-2214-0079   
- สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 4  โทร. 0-2619-8282   
- สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 5  โทร. 0-2216-5250-1,0-2216-5279-80 
- สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 6  โทร. 0-2911-3528-30, 0-2911-3560 
- สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 7  โทร. 0-2158-0005-9, 0-2158-0022-7   
- สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 8  โทร. 0-2522-7541-50   
- สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 9  โทร. 0-2141-9400-69   
 

สํานักงานสรรพากรภาค 2 ที่ตั้ง 2884/1 อาคารมนูญผล 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะป ิ      
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

                        หมายเลขโทรศัพท์  โทร. 0-2718-0596-9 
                                                 FAX 0-2718-0599  

   (Operator กลาง)  โทร. 0-2718-0651-60               
   การเดินทาง รถประจําทาง สาย 11, 23, 58, 60, 72, 93, 99, 113, 206                                            
                  ปอ.พ.10, 23 ปอ.11, 60, 93, 99, 206, 512 
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รับผิดชอบ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 10-21  รวม 12 พ้ืนท่ี  

 กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา ห้วยขวาง 1 ห้วยขวาง 2 ดินแดง สวนหลวง 
คลองเตย 1 คลองเตย 2 วัฒนา พระโขนง ประเวศ บางนา บางกะปิ บึงกุ่ม วังทองหลาง มีนบุร ี    
หนองจอก ลาดกระบัง   

สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 10-21 (Operator กลาง)                      

- สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 10  โทร. 0-2276-0280-95  
- สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 11  โทร. 0-2276-0056-65    
- สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 12  โทร. 0-2319-2125-6, 0-2319-2308  
- สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 13  โทร. 0-2252-2021, 0-2253-9537-8   
- สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14  โทร. 0-2255-4199, 0-2254-6003-4   
- สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 15  โทร. 0-2361-9319, 0-2361-9329 
- สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 16  โทร. 0-2746-0030-45  
- สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 17  โทร. 0-2744-0970  
- สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 18  โทร. 0-2377-4773   
- สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 19  โทร. 0-2548-5290-9    
- สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 20  โทร. 0-2539-5335   
- สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 21  โทร. 0-2917-6010-29  

 

สํานักงานสรรพากรภาค 3 ท่ีตั้ง 3 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
10200 

   หมายเลขโทรศัพท์  โทร. 0-2281-0051-2  
                                                 FAX 0-2282-9329  

   (Operator กลาง)  โทร. 0-2629-4456               
   การเดินทาง รถประจําทาง สาย 30, 43, 64, 65, 123, 165, 201                                            
                  ปอ.7, 64, 80, 91 

รับผิดชอบ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 22-30  รวม 9 พ้ืนท่ี  

 กํากับดูแลสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา บางรัก 1 บางรัก 2 บางรัก 3 ยานนาวา          
บางคอแหลม สาทร บางพลัด ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ  บางแค หนองแขม บางขุนเทียน จอมทอง       
ราษฎร์บูรณะ คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ธนบุรี 1 ธนบุรี 2   

สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 22-30 (Operator กลาง)                      

- สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 22  โทร. 0-2236-4000-1, 0-2236-6375   
- สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 23  โทร. 0-2294-6900, 0-2294-6665   
- สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 24  โทร. 0-2210-0401, 0-2210-0408 
- สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 25  โทร. 0-2887-6241-2, 0-2887-6244  
- สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 26  โทร. 0-2454-8618, 0-2454-8623-4 
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- สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 27  โทร. 0-2416-5410-2 
- สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 28  โทร. 0-2428-7344, 0-2428-2032-36,  

0-2428-7215-18 
- สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 29  โทร. 0-2860-6888   
- สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 30  โทร. 0-2884-9200   
 

ส่วนภูมิภาค 
สํานักงานสรรพากรภาค 4–12 

สํานักงานสรรพากรภาค 4  ท่ีตั้ง 66/67 อาคารทรูแวลลู หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ 
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุร ี11000 

    หมายเลขโทรศัพท์  โทร. 0-2525-4830  
                                                  FAX 0-2525-4844  
      (Operator กลาง)  โทร. 0-2525-4830      

รับผิดชอบ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี รวม 11 พ้ืนท่ี ดังนี้ 

1. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนนทบุร ี 
     (Operator กลาง) โทร. 0-2926-7330, 0-2926-7333               

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองนนทบุรี 1 เมืองนนทบุรี 2 
บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อย ปากเกร็ด 1 ปากเกร็ด 2  

2. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีปทุมธานี 1  
(Operator กลาง) โทร. 0-2567-4891-5, 0-2979-5801-5               

               กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว    
สามโคก  

3. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีปทุมธานี 2  
     (Operator กลาง) โทร. 0-2992-5045-7, 0-2992-5235-41, 

                                             0-2992-6851-6              
                 กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา คลองหลวง 1  คลองหลวง 2  

ธัญบุรี หนองเสือ ลําลูกกา    

4. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีพระนครศรีอยุธยา 1  
      (Operator กลาง) โทร. 0-3574-2711-20              

               กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา พระนครศรีอยุธยา บางไทร     
บางบาล บางปะอิน ผักไห่ ลาดบัวหลวง วังน้อย เสนา บางซ้าย  

5. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีพระนครศรีอยุธยา 2  
      (Operator กลาง) โทร. 0-3534-6112-6               

               กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา ท่าเรือ นครหลวง บางปะหัน ภาชี 
อุทัย มหาราช บ้านแพรก 
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6. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสระบุร ี 
      (Operator กลาง) โทร. 0-3621-4415-17               

               กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองสระบุรี แก่งคอย หนองแค   
วิหารแดง หนองแซง บ้านหมอ ดอนพุด หนองโดน พระพุทธบาท เสาไห้ มวกเหล็ก วังม่วง           
เฉลิมพระเกียรต ิ

7. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีอ่างทอง  
     (Operator กลาง) โทร. 0-3562-0832, 0-3561-2450-1                             

                กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองอ่างทอง ไชโย ป่าโมก     
โพธิ์ทอง แสวงหา วิเศษชัยชาญ สามโก้ 

8. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสิงห์บุร ี 
     (Operator กลาง) โทร. 0-3650-7143, 0-3650-7145                             

                กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองสิงห์บุรี  บางระจัน         
ค่ายบางระจัน พรหมบุรี ท่าช้าง อินทร์บุร ี

9. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีลพบุร ี 
     (Operator กลาง) โทร. 0-3677-0187, 0-3677-0189, 0-3677-0194-5                        

                กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองลพบุรี พัฒนานิคม        
โคกสําโรง ชัยบาดาล ท่าวุ้ง บ้านหม่ี ท่าหลวง สระโบสถ์ โคกเจริญ ลําสนธิ หนองม่วง 

10. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีชัยนาท  
(Operator กลาง) โทร. 0-5641-2158, 0-5641-3042, 0-5641-5350               

               กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองชัยนาท มโนรมย์ วัดสิงห ์
สรรพยา สรรคบุรี หันคา หนองมะโมง  

11. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีอุทัยธาน ี 
     (Operator กลาง) โทร. 0-5697-0128, 0-5697-0130-32               

                กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เ มืองอุทัยธานี  ทัพทัน         
สว่างอารมณ์ หนองฉาง ขาหย่าง บ้านไร่ ลานสัก ห้วยคต 

 

สํานักงานสรรพากรภาค 5  ท่ีตั้ง  ถนนตําหนักน้ํา ตําบลบางปลาสร้อย อําเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
20000 

                       หมายเลขโทรศัพท์  โทร. 0-3827-3065, 0-3828-2552, 0-3827-7852, 
                                                       0-3827-8901-4 
                                                 FAX 0-3827-5452  
      (Operator กลาง) โทร. 0-3827-7110      
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รับผิดชอบ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี รวม 13 พ้ืนท่ี ดังนี้ 
1. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสมุทรปราการ 1  
      (Operator กลาง) โทร. 0-2389-1522, 0-2389-1785, 0-2389-2261-4              

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองสมุทรปราการ 1  เมือง
สมุทรปราการ 2   

2. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสมุทรปราการ 2  
      (Operator กลาง) โทร. 0-2757-9475           

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา พระประแดง 1 พระประแดง 2         
พระสมุทรเจดีย์   

3. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสมุทรปราการ 3  
(Operator กลาง) โทร. 0-2316-3023-9, 0-2316-0004-15                        
    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา บางพลี บางเสาธง บางบ่อ       

4. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีชลบุรี 1  
(Operator กลาง) โทร. 0-3826-1353-7           
   กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองชลบุรี 1 เมืองชลบุรี ๒      

บ้านบึง พนัสนิคม พานทอง บ่อทอง หนองใหญ่  หน่วยจัดเก็บย่อย อ.เกาะจันทร์      

5. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีชลบุรี ๒  
(Operator กลาง) โทร. 0-3832-6490-8          
   กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา ศรีราชา 1 ศรีราชา ๒ เกาะสีชัง      

6. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีชลบุรี ๓  
(Operator กลาง) โทร. 0-3825-0670-6         
   กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา บางละมุง 1  บางละมุง ๒  สัตหีบ 

7. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีระยอง  
(Operator กลาง) โทร. 0-3801-1791-5         
   กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองระยอง 1 เมืองระยอง ๒     

แกลง บ้านค่าย บ้านฉาง ปลวกแดง วังจันทร์ นิคมพัฒนา เขาชะเมา 

8. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีฉะเชิงเทรา  
     (Operator กลาง) โทร. 0-3851-2576-80         

   กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองฉะเชิงเทรา บางปะกง      
บางคล้า บางน้ําเปรี้ยว พนมสารคาม บ้านโพธิ์ แปลงยาว สนามชัยเขต ท่าตะเกียบ ราชสาส์น       
คลองเข่ือน 

9. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีปราจีนบุร ี 
(Operator กลาง) โทร. 0-3745-4115, 0-3745-4118-20                       

               กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองปราจีนบุรี กบินทร์บุรี นาด ี      
บ้านสร้าง ประจันตคาม ศรีมหาโพธิ ศรีมโหสถ 
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10.  สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีจันทบุร ี
 (Operator กลาง) โทร. 0-3930-1228-30      
     กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองจันทบุรี แก่งหางแมว ขลุง  

ท่าใหม่ นายายอาม โป่งน้ําร้อน มะขาม สอยดาว แหลมสิงห์ เขาคิชฌกูฏ 

11.  สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีตราด  
 (Operator กลาง) โทร. 0-3951-1080-1, 0-3952-0246      
     กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองตราด คลองใหญ่ บ่อไร่ 

แหลมงอบ เขาสมิง เกาะช้าง เกาะกูด 

12.  สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนครนายก  
      (Operator กลาง) โทร. 0-3731-2526, 0-3731-3104                    

     กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองนครนายก ปากพลี บ้านนา 
องครักษ์  

13.  สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสระแก้ว  
                   (Operator กลาง) โทร. 0-3742-5008-9      

      กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองสระแก้ว คลองหาด        
ตาพระยา วังน้ําเย็น วัฒนานคร อรัญประเทศ เขาฉกรรจ ์

 

สํานักงานสรรพากรภาค 6  ท่ีตั้ง 65 ถนนเทศา ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม 73000 

                       หมายเลขโทรศัพท์  โทร. 0-3425-8529, 0-3421-3596, 0-3421-3600 
                                                 FAX 0-3427-1531  

   (Operator กลาง)  โทร. 0-3424-2355               

รับผิดชอบ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี รวม 10 พ้ืนท่ี ดังนี ้

1. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 1  
     (Operator กลาง) โทร. 0-3425-8816      

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองนครปฐม กําแพงแสน      
นครชัยศรี  ดอนตูม บางเลน   

2. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 2  
     (Operator กลาง) โทร. 0-3438-8939-48      

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา สามพราน 1 สามพราน 2      
พุทธมณฑล   

3. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสุพรรณบุร ี 
     (Operator กลาง) โทร. 0-3553-5092-3      

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองสุพรรณบุรี อู่ทอง สองพ่ีน้อง 
สามชุก ศรีประจันต์ เดิมบางนางบวช ด่านช้าง บางปลาม้า ดอนเจดีย์ หนองหญ้าไซ 
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4. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกาญจนบุร ี 
     (Operator กลาง) โทร. 0-3456-4417-8, 0-3456-4420      

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองกาญจนบุรี ท่าม่วง ท่ามะกา      
พนมทวน บ่อพลอย สังขละบุรี ศรีสวัสดิ์ เลาขวัญ ด่านมะขามเตี้ย หนองปรือ ไทรโยค ทองผาภูมิ    
ห้วยกระเจา  

5. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีราชบุร ี 
     (Operator กลาง) โทร. 0-3231-5652-5, 0-3233-7319                  

    กํา กับดูแล ท้อง ท่ีสํ านักงานสรรพากร พ้ืน ท่ีสาขา เ มืองราชบุ รี  จอมบึ ง          
ดําเนินสะดวก บางแพ บ้านโป่ง ปากท่อ โพธาราม วัดเพลง สวนผึง้  

6. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีเพชรบุร ี 
     (Operator กลาง) โทร. 0-3242-4236-7, 0-3242-5237, 0-3242-5748      

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากร พ้ืนท่ีสาขา เ มืองเพชรบุรี  เขาย้อย         
หนองหญ้าปล้อง ชะอํา ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน 

7. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสมุทรสงคราม  
     (Operator กลาง) โทร. 0-3471-5931, 0-3471-8539      

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองสมุทรสงคราม อัมพวา      
บางคนที 

8. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสมุทรสาคร 1  
     (Operator กลาง) โทร. 0-3441-3114, 0-3442-6096-7                    

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองสมุทรสาคร 1  เมือง
สมุทรสาคร 2  

9. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสมุทรสาคร 2  
     (Operator กลาง) โทร. 0-2431-1056-8, 0-2431-1065-7      

                            กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา กระทุ่มแบน 1 กระทุ่มแบน 2  
บ้านแพ้ว 

10.  สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีประจวบคีรีขันธ ์ 
 (Operator กลาง) โทร. 0-3261-1140, 0-3260-2357-8                    
     กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน 

ปราณบุรี สามร้อยยอด กุยบุรี ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย  
 

สํานักงานสรรพากรภาค 7  ท่ีตั้ง 1/1 ถนนสิงหวัฒน ์ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
65000 

                       หมายเลขโทรศัพท์  โทร. 0-5523-2540-2, 0-5524-2324,  

                                                        0-5525-8032 
                                                 FAX 0-5524-4763  

   (Operator กลาง)  โทร. 0-5525-9911    
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รับผิดชอบ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี รวม 8 พ้ืนท่ี ดังนี ้

1. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีพิษณุโลก  
     (Operator กลาง) โทร. 0-5532-1111-19      

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองพิษณุโลก นครไทย         
ชาติตระการ บางระกํา บางกระทุ่ม พรหมพิราม วัดโบสถ์ วังทอง เนินมะปราง   

2. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีตาก  
     (Operator กลาง) โทร. 0-5551-1677, 0-5551-4823      

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองตาก บ้านตาก สามเงา       
แม่ระมาด ท่าสองยาง แม่สอด พบพระ อุ้มผาง วังเจ้า 

3. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีพิจิตร  
(Operator กลาง) โทร. 0-5661-1165, 0-5661-2800       
   กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เ มืองพิจิตร วังทรายพูน            

โพธิ์ประทับช้าง ตะพานหิน บางมูลนาก โพทะเล สามง่าม ทับคล้อ สากเหล็ก 

4. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกําแพงเพชร  
     (Operator กลาง) โทร. 0-5571-7457, 0-5571-3311           

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองกําแพงเพชร คลองลาน 
คลองขลุง ลานกระบือ ไทรงาม ขาณุวรลักษบุร ีพรานกระต่าย บึงสามัคคี   

5. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีเพชรบูรณ ์ 
(Operator กลาง) โทร. 0-5672-0800, 0-5672-2053         
   กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน หล่มสัก 

หล่มเก่า วิเชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ่ บึงสามพัน น้ําหนาว วงัโป่ง เขาค้อ  

6. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนครสวรรค ์ 
(Operator กลาง) โทร. 0-5622-3858, 0-5622-7654-5           
   กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองนครสวรรค์ โกรกพระ ชุมแสง   

หนองบัว บรรพตพิสัย เก้าเลี้ยว ตาคลี ท่าตะโก ไพศาลี พยุหะคีรี ลาดยาว ตากฟ้า แม่วงก์ 

7. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสุโขทัย  
     (Operator กลาง) โทร. 0-5561-3261, 0-5561-2741                

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองสุโขทัย บ้านด่านลานหอย    
คีรีมาศ กงไกรลาศ ศรีสัชนาลัย ศรีสําโรง สวรรคโลก ศรีนคร ทุ่งเสลี่ยม   

8. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีอุตรดิตถ ์ 
     (Operator กลาง) โทร. 0-5541-2122, 0-5541-1453      

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองอุตรดิตถ์ ตรอน ท่าปลา     
น้ําปาด ฟากท่า บ้านโคก พิชัย ลับแล ทองแสนขัน  
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สํานักงานสรรพากรภาค 8  ท่ีตั้ง อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 ถนนโชตนา ตําบล
ช้างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

หมายเลขโทรศัพท์  โทร. 0-5311-2368-70, 0-5311-2373,                          
                             0-5311-2426 

                                                 FAX 0-5311-2359  
                       (Operator กลาง)  โทร. 0-5311-2363-5 

รับผิดชอบ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี รวม 9 พ้ืนท่ี ดังนี ้

1. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีเชียงราย  
      (Operator กลาง) โทร. 0-5371-1629, 0-5360-0212-5                              

   กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองเชียงราย เวียงชัย เชียงของ 
เทิง พาน ป่าแดด แม่จัน เชียงแสน แม่สาย แม่สรวย เวียงป่าเป้า พญาเม็งราย เวียงแก่น ขุนตาล       
แม่ฟ้าหลวง แม่ลาว   

2. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีแม่ฮ่องสอน  
(Operator กลาง) โทร. 0-5361-2272      
   กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองแม่ฮ่องสอน ขุนยวม ปาย    

แม่สะเรียง แม่ลาน้อย สบเมย หน่วยจัดเก็บย่อย อ.ปางมะผ้า 

3. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีพะเยา  
     (Operator กลาง) โทร. 0-5448-1871-2, 0-5448-1635  
    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองพะเยา จุน เชียงคํา เชียงม่วน     

ดอกคําใต้ ปง แม่ใจ ภูซาง  

4. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีน่าน  
     (Operator กลาง) โทร. 0-5477-4560-2, 0-5471-0297     

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองน่าน แม่จริม บ้านหลวง     
นาน้อย ปัว ท่าวังผา เวียงสา ทุ่งช้าง เชียงกลาง นาหม่ืน บ่อเกลือ 

5. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ 1 
    (Operator กลาง) โทร. 0-5311-2409-15      

  กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองเชียงใหม่ 1 เมืองเชียงใหม่ 2 
จอมทอง แม่แจ่ม สะเมิง สันป่าตอง หางดง ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย สารภี ดอยหลอ่ 

6. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ 2  
    (Operator กลาง) โทร. 0-5311-2440      

   กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม 
ฝาง แม่อาย พร้าว สันกําแพง สันทราย เวียงแหง ไชยปราการ 

7. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีลําปาง 
    (Operator กลาง) โทร. 0-5426-51111      

                          กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองลําปาง แม่เมาะ เกาะคา งาว 
แจ้ห่ม วังเหนือ เถิน แม่พริก แม่ทะ สบปราบ ห้างฉัตร เสริมงาม เมืองปาน 
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8. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีลําพูน  
(Operator กลาง) โทร. 0-5356-1469, 0-5356-1155         
   กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองลําพูน แม่ทา บ้านโฮ่ง ลี ้     

ทุ่งหัวช้าง ป่าซาง บ้านธิ เวียงหนองล่อง  

9. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีแพร ่ 
(Operator กลาง) โทร. 0-5451-1175      

                            กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองแพร่ ร้องกวาง ลอง สูงเม่น 
เด่นชัย สอง วังชิ้น หนองม่วงไข่ 
 

สํานักงานสรรพากรภาค 9 ท่ีตั้ง 1596 ถนนสุรนารายณ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000 

                       หมายเลขโทรศัพท์  โทร. 0-4423-0885, 0-4423-0642,  
                                                       0-4492-2827  
                                                 FAX 0-4425-8615  
                       (Operator กลาง)  โทร. 0-4423-0135 

รับผิดชอบ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี รวม 9 พ้ืนท่ี ดังนี ้

1. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนครราชสีมา 1 
     (Operator กลาง) โทร. 0-4425-2113, 0-4425-2117, 0-4425-2122, 
                                0-4423-0853     

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองนครราชสีมา 1 เมือง
นครราชสีมา ๒ บัวใหญ่ โนนสูง โนนไทย คง จักราช พิมาย ชุมพวง ประทาย ขามทะเลสอ           
ขามสะแกแสง หนองบุญมาก บ้านเหลื่อม เสิงสาง แก้งสนามนาง เฉลิมพระเกียรติ พระทองคํา       
ห้วยแถลง 

2. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนครราชสีมา 2  
     (Operator กลาง) โทร. 0-4431-6851-6      

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา ปากช่อง สูงเนิน ด่านขุนทด สีค้ิว 
ปักธงชัย วังน้ําเขียว โชคชัย ครบุร ี 

3. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีบุรีรัมย์  
     (Operator กลาง) โทร. 0-4461-3797-8     

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองบุรีรัมย์ นาโพธิ์ พุทไธสง   
บ้านใหม่ไชยพจน์ สตึก คูเมือง บ้านด่าน ลําปลายมาศ ห้วยราช ชํานิ กระสัง หนองหงส์ พลับพลาชัย
หนองก่ี นางรอง ประโคนชัย โนนสุวรรณ เฉลิมพระเกียรติ ปะคํา บ้านกรวด ละหานทราย โนนดินแดง 

4. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสุรินทร ์ 
     (Operator กลาง) โทร. 0-4451-4715-6, 0-4451-1253   

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองสุรินทร์ ศรีขรภูมิ ปราสาท 
สังขะ สําโรงทาบ จอมพระ รัตนบุรี ท่าตูม ชุมพลบุรี สนม ลําดวน        
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5. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีอุบลราชธาน ี
     (Operator กลาง) โทร. 0-4525-4616, 0-4524-0476-7     

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองอุบลราชธานี โขงเจียม 
เขมราฐ นาจะหลวย บุณฑริก กุดข้าวปุ้น วารินชําราบ ตาลสุม สําโรง สิรินธร ศรีเมืองใหม่ เข่ืองใน    
เดชอุดม น้ํายืน ตระการพืชผล ม่วงสามสิบ พิบูลมังสาหาร โพธิ์ไทร ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก       
สว่างวีระวงศ์ 

6. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีอํานาจเจริญ  
     (Operator กลาง) โทร. 0-4552-3066, 0-4552-3161, 0-4552-3163 

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองอํานาจเจริญ ลืออํานาจ   
ปทุมราชวงศา หัวตะพาน เสนางคนิคม หน่วยจัดเก็บย่อย อ.พนา  หน่วยจัดเก็บย่อย อ.ชานุมาน 

7. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีศรีสะเกษ 
    (Operator กลาง) โทร. 0-4561-3502-3      

                           กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองศรีสะเกษ ยางชุมน้อย 
กันทรารมย์ กันทรลักษ์ ขุขันธ์ ไพรบึง ปรางค์กู่ ขุนหาญ ราษีไศล อุทุมพรพิสัย บึงบูรพ์ ห้วยทับทัน    
ศรีรัตนะ น้ําเกลีย้ง วังหิน ภูสิงห์ พยุห์ โนนคูณ 

8. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ียโสธร 
     (Operator กลาง) โทร. 0-4571-1663, 0-4571-2815     

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองยโสธร กุดชุม เลิงนกทา   
มหาชนะชัย คําเข่ือนแก้ว ป่าติ้ว ค้อวัง 

9. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีชัยภูมิ  
(Operator กลาง) โทร. 0-4482-2084-5      

                           กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองชัยภูมิ จัตุรัส บําเหน็จณรงค์ 
เทพสถิต ภูเขียว แก้งคร้อ บ้านเขว้า บ้านแท่น เกษตรสมบูรณ์ หนองบัวระเหว คอนสาร คอนสวรรค์ 
หนองบัวแดง  
 

สํานักงานสรรพากรภาค 10 ท่ีตั้ง 11/14 ถนนมุขมนตรี ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธาน ี41000 

                       หมายเลขโทรศัพท์  โทร. 0-4222-2876  
                                                 FAX 0-4224-7709  

   (Operator กลาง)  โทร. 0-4224-8651                                                    

รับผิดชอบ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี รวม 12 พ้ืนท่ี ดังนี ้

1. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกาฬสินธุ ์ 
(Operator กลาง) โทร. 0-4381-2973-4, 0-4381-2516       
    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองกาฬสินธุ์ สมเด็จ กมลาไสย 

ร่องคํา กุฉินารายณ์ เขาวง ยางตลาด ห้วยเม็ก สหัสขันธ์ คําม่วง หนองกุงศรี ห้วยผึ้ง นาคู 
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2. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีขอนแก่น  
(Operator กลาง) โทร. 0-4324-6762-3, 0-4324-6766      
   กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองขอนแก่น 1 เมืองขอนแก่น 2     

บ้านไผ่ พล ชุมแพ น้ําพอง ภูเวียง สีชมพู ภูผาม่าน หนองเรือ บ้านฝาง พระยืน มัญจาคีรี ชนบท     
แวงน้อย แวงใหญ่ หนองสองห้อง อุบลรัตน์ เขาสวนกวาง กระนวน บ้านแฮด   

3. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนครพนม  
(Operator กลาง) โทร. 0-4251-3128-9     
   กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองนครพนม ปลาปาก ท่าอุเทน       

บ้านแพง ธาตุพนม เรณูนคร นาแก ศรีสงคราม นาหว้า โพนสวรรค์ 

4. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีมหาสารคาม  
     (Operator กลาง) โทร. 0-4372-2417, 0-4372-5255     

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองมหาสารคาม บรบือ วาปีปทุม   
กันทรวิชัย เชียงยืน โกสุมพิสัย นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย นาคูน แกดํา ยางสีสุราช กุดรัง 

5. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีมุกดาหาร  
     (Operator กลาง) โทร. 0-4261-2303-4, 0-4261-1462  

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองมุกดาหาร นิคมคําสร้อย     
ดอนตาล คําชะอี หนองสูง  

6. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีร้อยเอ็ด  
      (Operator กลาง) โทร. 0-4351-1486     

   กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ ธวัชบุรี 
โพนทอง หนองพอก สุวรรณภูมิ โพนทราย เมยวดี จังหาร เกษตรวิสัย จตุรพักตรพิมาน พนมไพร     
โพธิ์ชัย เสลภูมิ เมืองสรวง อาจสามารถ ศรีสมเด็จ 

7. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีเลย  
(Operator กลาง) โทร. 0-4281-1304, 0-4281-4726-9     
   กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองเลย เอราวัณ ผาขาว ด่านซ้าย     

เชียงคาน ท่าลี่ วังสะพุง ภูกระดึง ภเูรือ นาแห้ว ปากชม 

8. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีหนองบัวลําภ ู 
     (Operator กลาง) โทร. 0-4231-2561, 0-4231-2470     

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองหนองบัวลําภู นากลาง 
โนนสัง ศรีบุญเรือง สุวรรณคูหา นาวัง  

9. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสกลนคร  
     (Operator กลาง) โทร. 0-4271-1266, 0-4271-3511, 0-4273-0739     

                            กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองสกลนคร กุสุมาลย์ ภูพาน 
พรรณานิคม พังโคน วาริชภูมิ วานรนิวาส คําตากล้า บ้านม่วง อากาศอํานวย สว่างแดนดิน ส่องดาว 
เต่างอย โคกศรีสุพรรณ เจริญศิลป์ โพนนาแก้ว หน่วยจัดเก็บย่อย อ.นิคมน้ําอูน  หน่วยจัดเก็บย่อย      
อ.กุดบาก 
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10.  สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีอุดรธาน ี 
      (Operator กลาง) โทร. 0-4222-2713, 0-4224-8663-4, 0-4224-7083,         
                                  0-4224-0863     

                             กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองอุดรธานี กุมภวาปี กุดจับ 
โนนสะอาด หนองหาน เพ็ญ บ้านผือ บ้านดุง น้ําโสม ศรีธาตุ วังสามหมอ สร้างคอม ไชยวาน หนองแสง 
ทุ่งฝน นายูง หนองวัวซอ 

11.  สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีหนองคาย  
 (Operator กลาง) โทร. 0-4241-2666, 0-4242-0566     
     กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เ มืองหนองคาย สังคม            

ศรีเชียงใหม่ ท่าบ่อ โพนพิสัย เฝ้าไร่ รัตนวาปี  

12.  สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีบึงกาฬ  
      (Operator กลาง) โทร. 0-4249-1617, 0-4249-1650, 0-4249-1659,         
                                 0-4249-1683     

      กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา บึงกาฬ เซกา โซ่พิสัย พรเจริญ 
ปากคาด บึงโขงหลง ศรีวิไล บุ่งคล้า 

 หมายเหต ุ 1. เปิดดําเนินการ ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 
              2. เปิดท่ีทําการ สท.บึงกาฬ วันท่ี 3 ตุลาคม 2554 
 

สํานักงานสรรพากรภาค 11 ท่ีตั้ง 100/1 ถนนดอนนก ตําบลตลาด อําเภอเมืองสุราษฎร์ธาน ี
จังหวัด  สรุาษฎร์ธานี 84000 

                       หมายเลขโทรศัพท์  โทร. 0-7728-6072-3, 0-7728-3182 
                                                 FAX 0-7728-6074  

             (Operator กลาง)  โทร. 0-7728-3767                                                

รับผิดชอบ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี รวม 8 พ้ืนท่ี ดังนี ้

1. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกระบ่ี 
     (Operator กลาง) โทร. 0-7566-3630-32     

                กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองกระบี่ อ่าวลึก คลองท่อม         
ปลายพระยา เขาพนม เกาะลันตา เหนือคลอง เขาพนม 

2. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีชุมพร  
     (Operator กลาง) โทร. 0-7750-2899     

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองชุมพร หลังสวน ละแม      
ท่าแซะ ปะทิว สวี พะโต๊ะ ทุ่งตะโก 
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3. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนครศรีธรรมราช  
     (Operator กลาง) โทร. 0-7532-4071, 0-7532-4072, 0-7532-5088,         
                                0-7532-4909, 0-7532-4910         
            กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองนครศรีธรรมราช ขนอม    

ท่าศาลา ปากพนัง สิชล เชียรใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ หัวไทร ชะอวด จุฬาภรณ์ ทุ่งสง ร่อนพิบูลย ์     
ทุ่งใหญ่ นาบอน ฉวาง ถํ้าพรรณรา ลานสกา พิปูน พรหมคีรี พระพรหม ช้างกลาง  

4. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีพังงา  
     (Operator กลาง) โทร. 0-7646-0766-78     

  กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองพังงา ตะก่ัวทุ่ง ทับปุด      
เกาะยาว ตะก่ัวป่า ท้ายเหมือง คุระบุรี กะปง 

5. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีภูเก็ต  
     (Operator กลาง) โทร. 0-7621-4950-1, 0-7621-1280   

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองภูเก็ต 1  เมืองภูเก็ต 2  กะทู้ 
ถลาง  

6. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีระนอง  
     (Operator กลาง) โทร. 0-7781-2372, 0-7782-3019     

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองระนอง ละอุ่น กะเปอร์     
กระบุร ี

7. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสุราษฎร์ธานี 1  
     (Operator กลาง) โทร. 0-7728-7805, 0-7728-7192   

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองสุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ ์  
ไชยา ท่าฉาง บ้านตาขุน คีรีรัฐนิคม ท่าชนะ เคียนซา พนม พุนพิน เวียงสระ บ้านาสาร ดอนสัก       
พระแสง บ้านนาเดิม ชัยบุรี  

8. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสุราษฎร์ธานี 2  
     (Operator กลาง) โทร. 0-7742-0945, 0-7742-6082     

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เกาะสมุย เกาะพงัน 
 

สํานักงานสรรพากรภาค 12 ท่ีตั้ง 878 ถนนกาญจนวณิชย์ ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ 
จังหวดัสงขลา 90110 

                       หมายเลขโทรศัพท์  โทร. 0-7427-3800              
                                                 FAX 0-7427-3862-3  
                       (Operator กลาง)  โทร. 0-7427-3800  

รับผิดชอบ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี รวม 8 พ้ืนท่ี ดังนี ้

1. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสงขลา 1 
     (Operator กลาง) โทร. 0-7431-5250-2, 0-7431-5544-5   

                กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองสงขลา จะนะ เทพา ระโนด 
สิงหนคร สทิงพระ นาทวี สะบ้าย้อย สะเดา 
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2. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสงขลา 2  
     (Operator กลาง) โทร. 0-7427-3843     

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา หาดใหญ่ 1  หาดใหญ่ 2 รัตภูมิ 
นาหม่อม ควนเนียง บางกล่ํา คลองหอยโข่ง 

3. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีตรัง  
     (Operator กลาง) โทร. 0-7521-0733, 0-7521-8217     

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองตรัง กันตัง นาโยง ปะเหลียน      
ย่านตาขาว รัษฎา วังวิเศษ สิเกา ห้วยยอด 

4. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีพทัลุง  
     (Operator กลาง) โทร. 0-7461-3018, 0-7461-3329, 0-7461-1635,     
                                0-7461-1638   

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองพัทลุง เขาชัยสน ตะโหมด 
ควนขนุน ปากพะยูน ศรีบรรพต ป่าบอน บางแก้ว ป่าพะยอม 

5. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสตูล  
     (Operator กลาง) โทร. 0-7471-1075, 0-7472-1054     

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง 
ท่าแพ   ละงู ทุ่งหว้า 

6. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีปัตตาน ี 
                  (Operator กลาง) โทร. 0-7334-9559, 0-7333-2075-6     

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองปัตตานี โคกโพธิ์ หนองจิก 
ปะนาเระ มายอ ทุ่งยางแดง สายบุรี ไม้แก่น ยะหริ่ง ยะรัง กะพ้อ แม่ลาน 

7. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ียะลา  
     (Operator กลาง) โทร. 0-7322-2006-7, 0-7322-1511     

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองยะลา เบตง บันนังสตา ธารโต 
ยะหา รามัน กาบัง 

8. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนราธิวาส  
     (Operator กลาง) โทร. 0-7353-2001-4 

    กํากับดูแลท้องท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เมืองนราธิวาส สุไหงโกลก รือเสาะ 
แว้ง ระแงะ ตากใบ ยี่งอ บาเจาะ สุไหงปาด ีศรีสาคร สุคิริน จะแนะ เจาะไอร้อง  

 
 

 
  
 

 
 
 


