
 
พระราชบัญญัติ 

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๔๘) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  และมาตรา  ๓๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้   เพ่ือให้
การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที่  ๔๘)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป   
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มาตรา ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓  ปัณรส  มาตรา  ๓  โสฬส  มาตรา  ๓  สัตตรส  
และมาตรา  ๓  อัฏฐารส  แห่งประมวลรัษฎากร 

“มาตรา ๓ ปัณรส  เพ่ือประโยชน์ในการน าส่งภาษีเงินได้หัก  ณ  ที่จ่าย  ตามมาตรา  ๕๒   
การน าส่งภาษีเงินได้ตามมาตรา  ๗๐  และมาตรา  ๗๐  ทวิ  และการน าส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา  ๘๓/๕  
และมาตรา  ๘๓/๖  ผู้มีหน้าที่น าส่งภาษีอาจเลือกวิธีน าส่งเงินภาษีให้แก่กรมสรรพากรตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
เงื่อนไข  และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวงแทนวิธีน าส่งตามที่บัญญัติในมาตราที่เกี่ยวข้องก็ได้   

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะก าหนดระยะเวลาน าส่งเงินภาษีเกินกว่าที่บัญญัติในมาตราที่เกี่ยวข้อง
แต่ละกรณีไม่ได้ 

มาตรา ๓ โสฬส  การยื่นรายการหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีอากรและการจัดท าเอกสารอื่นใด
ตามที่บัญญัติในประมวลรัษฎากร  จะกระท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด  ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา ๓ สัตตรส  เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  ให้บุคคล
ดังต่อไปนี้เป็นผู้มีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะในปีที่ล่วงมาเฉพาะที่อยู่ใน
ความครอบครองต่อกรมสรรพากรภายในเดือนมีนาคมของทุกปี   

(๑) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
(๒) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
(๓) ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการช าระเงิน   
ธุรกรรมลักษณะเฉพาะตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า  ธุรกรรมที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด 

ในปีที่ล่วงมา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่สามพันครั้งขึ้นไป 
(๒) ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่สี่ร้อยครั้งและมียอดรวมของธุรกรรมฝากหรือ  

รับโอนเงินรวมกันตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป 
รายการข้อมูลเกี่ยวกบับุคคลที่มธีุรกรรมลักษณะเฉพาะที่ตอ้งรายงานตามวรรคหนึง่  และวิธีการ

รายงาน  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
จ านวนครั้งหรือยอดรวมของธุรกรรมฝากหรือรับโอนเงินตามวรรคสอง  ให้ก าหนดเพ่ิมขึ้นได้

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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ให้อธิบดีมีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับตามมาตรานี้และให้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ 
ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่กรมสรรพากรได้รับข้อมูล 

มาตรา ๓ อัฏฐารส  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรา  ๓  สัตตรส  ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้ผู้มีหน้าที่รายงานปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง   ให้อธิบดีมีอ านาจพิจารณา 
มีค าสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท  ตลอดเวลา
ที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๓  แห่งประมวลรัษฎากร  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๓ เจ้าพนักงานผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา  ๑๐  มีความผิดต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
มาตรา ๕ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานข้อมูลตามมาตรา  ๓  สัตตรส  แห่งประมวลรัษฎากร   

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้   ส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะต่อ
กรมสรรพากรครั้งแรกภายในวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

มาตรา ๖ การด าเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามมาตรา  ๓  ปัณรส  มาตรา  ๓  
โสฬส  และมาตรา  ๓  สัตตรส  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้    
ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้  ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้   คือ  โดยที่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติได้ก าหนดให้น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับ
การด าเนินการของภาครัฐเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนซึ่งรวมถึงการรับช าระเงินภาษี  
ประกอบกับลักษณะในการท าธุรกรรมของภาคเอกชนในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  ส่งผลให้การตรวจสอบและติดตามข้อมูลเพ่ือการจัดเก็บภาษีอากร  
ตามประมวลรัษฎากรในปัจจุบันไม่อาจด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนในการน าส่งเงินภาษี  การยื่นรายการหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีอากร  และเพ่ือให้กรมสรรพากร
ได้รับข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บภาษีอากร  สมควรปรับปรุงวิธีการน าส่งเงินภาษีบางประเภทและ
การยื่นรายการหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีอากรให้สามารถด าเนินการด้วยวิธีการอ่ืนเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้ 
ในประมวลรัษฎากรได้  นอกจากนี้ยังก าหนดให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะให้กรมสรรพากรเพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร  
และปรับปรุงอัตราโทษส าหรับกรณีเจ้าพนักงานเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียภาษีอากรหรือของผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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