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นิติบุคคลหมูบานจัดสรร กับ การยื่นแบบภาษีเงินได 

 

นิติบุคคลหมูบานจัดสรร เปนนิติบุคคลตาม พรบ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ต้ังขึ้นเพื่อรับโอนสาธารณูปโภคซึ่งเปน
ทรัพยสินที่ตกอยูในภาระจํายอมรวมทั้งใหบริการสาธารณะเพื่อประโยชนแกการจัดสรรที่ดิน และเปนนิติบุคคลที่มิไดแสวงหากําไร 
(Non-Profit Organization) จึงไดรับยกเวนภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร 

• พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 378 (พ.ศ.2544)  

• ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม  
ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมปสําหรับการโอนและการรับโอนทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ และ
การใหบริการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตาม พรบ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 

นิติบุคคลหมูบานจัดสรรไดรับยกเวนภาษีอากรตามพระราชกฤษฎีการและประกาศอธิบดีกรมสรรพากรดังกลาวซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้  

1) การโอนทรัพยสิน: การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ รวมทั้ง     
การสงมอบจํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูจัดสรร (ไมนอยกวา 7% ของราคาคากอสรางสาธารณูปโภค
ดังกลาว)ไดรับยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป 

2) รายไดคาบริการที่เรียกเก็บจากสมาชิก: รายไดจากการจัดเก็บคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคจาก 
ผูซื้อที่ดินจัดสรรซึ่งเปนสมาชิกของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรนั้นไดรับยกเวนภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพิ่ม 

นิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีหนาที่แจงการรับโอนทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะและการเปน 
ผูใหบริการสาธารณะแกสมาชิกของนิติบุคคลนั้นแกสรรพากรพื้นที่ในทองที่นิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีสถานประกอบการตั้งอยู
ภายใน 30 วันตั้งแตวันที่ไดรับโอนทรัพยสินตามประกาศขางตน  

นอกจากนี้ นิติบุคคลหมูบานจัดสรรยังมีหนาที่ตองยื่นคํารองขอมีเลขประจําตัวและบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร  
(ล.ป.10.4) ตอสรรพากรพื้นที่ในทองถิ่นภายใน 60 วันนับแตวันที่ไดรับจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เรื่อง กําหนดใหผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล และผูจายเงินไดซึ่งมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย 
มีและใชเลขประจําตัวในการปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร) เพื่อมีเลขประจําตัวผูเสียภาษี 10 ตัวซึ่งขึ้นตนดวยเลข 4 หมายถึงนิติบุคคล
ที่ไมมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดแตมีหนาที่ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จายในการจายเงินไดใหแกผูรับซึ่งเปนบุคคลหรือนิติบุคคล  
ยกตัวอยางเชน 

 

ประเภทเงินได ผูรับเงินได อัตราภาษีที่หักนําสง แบบยื่นรายการ 

เงินเดือน พนักงาน/ลูกจาง อัตรากาวหนา ภ.ง.ด.1 (ภายในวันที่ 7 เดือนถัดไป) 

คานายหนา/ลิขสิทธ์ิ บริษัท/นิติบุคคล รอยละ 3 ภ.ง.ด.53 (ภายในวันที่ 7 เดือนถัดไป) 

ดอกเบี้ยเงินกูยืม ธนาคารพาณิชย รอยละ 1 ภ.ง.ด.53 (ภายในวันที่ 7 เดือนถัดไป) 

คาเชา บริษัท/บุคคลธรรมดา รอยละ 5 ภ.ง.ด.53 (ภายในวันที่ 7 เดือนถัดไป) 
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ประเภทเงินได ผูรับเงินได อัตราภาษีที่หักนําสง แบบยื่นรายการ 

วิชาชีพอิสระ* บริษัท/บุคคลธรรมดา รอยละ 3 ภ.ง.ด.53 (ภายในวันที่ 7 เดือนถัดไป) 

คาโฆษณา บริษัท/นิติบุคคล 

บุคคลธรรมดา 

รอยละ 2 

รอยละ 2 

ภ.ง.ด.53 (ภายในวันที่ 7 เดือนถัดไป) 

ภ.ง.ด.3 (ภายในวันที่ 7 เดือนถัดไป) 

คาจางทําของ/คาบริการ บริษัท/บุคคลธรรมดา รอยละ 3 ภ.ง.ด.53 (ภายในวันที่ 7 เดือนถัดไป) 

รายวัลในการประกวด/แขงขัน บริษัท/นิติบุคคล 

บุคคลธรรมดา 

รอยละ 5 

รอยละ 5 

ภ.ง.ด.53 (ภายในวันที่ 7 เดือนถัดไป) 

ภ.ง.ด.3 (ภายในวันที่ 7 เดือนถัดไป) 

คาขนสง (ไมสาธารณะ) บริษัท/นิติบุคคล 

บุคคลธรรมดา 

รอยละ 1 

รอยละ 1 

ภ.ง.ด.53 (ภายในวันที่ 7 เดือนถัดไป) 

ภ.ง.ด.3 (ภายในวันที่ 7 เดือนถัดไป) 

คาประกันวินาศภัย บริษัท/นิติบุคคล รอยละ 1 ภ.ง.ด.53 (ภายในวันที่ 7 เดือนถัดไป) 

* วิชาชีพอิสระ ยกตัวอยางเชน ทนาย/ที่ปรึกษากฎหมาย คาทําบัญชี/สอบบัญชี คารักษาพยาบาล งานออกแบบสถาปตยกรรม 

          ที่มา: คัดยอมาจาก คําส่ังกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 

 

อยางไรก็ดี หากนิติบุคคลมีรายไดคาบริการจัดเก็บจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชผูซื้อที่ดินจัดสรรที่เปนสมาชิกของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรแลว รายไดคาบริการดังกลาวไมไดรับการยกเวนภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพิ่มตามประกาศขางตน นิติบุคคลหมูบานจัดสรรมี
หนาที่ตองนํารายไดคาบริการดังกลาวมารวมคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลพรอมทั้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดภายในหนึ่งรอย
หาสิบวันนับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี  และฐานภาษีมูลคาเพิ่มจากรายไดคาบริการที่ไมไดรับการยกเวนภาษีจะตองไม
เกินหนึ่งลานแปดแสนบาทตอป(ตามปปฏิทิน) ตามขอยกเวนสําหรับกิจการขนานยอมแลว กรณีฐานภาษีมีจํานวนเกินกวาหนึ่งลาน
แปดแสนบาทตอป นิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีหนาที่ตองขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มพรอมจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากฐานภาษีรายได
คาบริการจัดเก็บจากบุคคลอื่นนําสงกรมสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
นั้นเกิดขึ้น 

นิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีหนาที่จัดทํารายงานกิจการ งบดุล บัญชีรายรับรายจายซึ่งผูสอบบัญชีไดรับรองแลวตอกรมที่ดิน
ในจังหวัดภายใน 3 เดือนนับวันแตสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีและประกาศรายงานดังกลาวโดยเปดเผยใหสมาชิกของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรทราบโดยทั่วกัน พรอมทั้งจัดทําบัญชีตามหลักการบัญชี (ตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการจัดเก็บคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค และการจัดทําบัญชี) แสดงงบรายรับรายจายในแตละเดือนเก็บ
ไว ณ ที่ต้ังสํานักงาน ออกหลักฐานเปนหนังสือใหแกผูชําระเงินทุกครั้งและมีสําเนาเก็บไวอยางนอยหนึ่งฉบับโดยตองมีรายการอยาง
นอย ดังตอไปนี้ 

1) ช่ือของสํานักงานผูรับชําระเงิน 

2) วัน เดือน ป ที่รับเงิน 

3) ช่ือผูชําระเงิน 
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4) จํานวนเงินที่รับชําระทั้งตัวเลขและตัวอักษร 

5) ขอความที่ระบุวาไดมีการรับเงินคาใชจายประจําเดือนใดไวเปนการถูกตอง 

6) ขอความที่ระบุวาไดมีการรับเงินคาปรับประจําเดือนใดไวเปนการถูกตอง (ถามี) 

7) ลายมือช่ือผูรับเงิน พรอมตราประทับ (ถามี) 

 

อนึ่งผูเขียนมีความเห็นตอ หลักเกณฑและขอกําหนดทางกฎหมายในการควบคุมการดําเนินงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรยังมีขอบกพรองที่สมควรนําไปพิจารณาปรับปรุงแกไขเพื่อใหรัดกุมและสอดคลองกับธรรมเนียมปฏิบัติของนิติบุคคลตาม
กฎหมายอื่นดังเชน บริษัท/หางหุนสวนตามประมวลรัษฎากร นิติบุคคลอาคารชุดตาม พรบ.อาคารชุด เปนตน ในหัวขอตางๆ ไดแก 

ประเด็นการจัดทําบัญชี 

- ควรระบุใหมีการจัดทําบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ (ตาม พรบ.การบัญชี พ.ศ.2543) 

- ควรระบุใหงบรายรับรายจายในแตละเดือนติดประกาศใหสมาชิกทราบภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือน และตองติด
ประกาศเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันตอเนื่องกัน (ตาม พรบ.อาคารชุด พ.ศ.2522)  

- ควรระบุใหการจัดทําบัญชีของผูจัดสรรตามมาตรา 44 (2) (ในขอ 14 แหงระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ...และ
การจัดทําบัญชี) ตองมีผูสอบบัญชีรับรองภายในสามเดือนนับแตวันสิ้นงวดการบัญชีและประกาศรายงานดังกลาวโดย
เปดเผยใหสมาชิกทราบ (อางอิงตามขอ 17 กฎกระทรวงวาดวยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบและการยกเลิก
นิติบุคคลหมูบานจดัสรร  พ.ศ.2545)  

ประเด็นปญหากอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 

กรณีที่ผูจัดสรรที่ดินมีความประสงคจะพนจากหนาที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภค แตอยูระหวางดําเนินการจัดตั้งนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรอยูนั้น ผูจัดสรรจะเปนผูมีหนาที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภคโดยสามารถจัดเก็บสาธารณูปโภคสวนกลางจากผูซื้อที่ดิน
จัดสรรไวลวงหนา 1-3 ปเพื่อนํามาใชเปนคาใชจายสวนกลาง1 เชน คาพนักงานรักษาความปลอดภัย คาไฟฟาสวนกลาง คาบริหาร/
จัดการหมูบาน คาพนักงานหมูบาน คาจัดเก็บขยะ เปนตน มีขอพึงสังเกต ดังนี้ 

- จํานวนเงินที่เรียกเก็บดังกลาวโดยผูจัดสรร ซึ่งมิใชนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นตามมาตรา 44 
(1) แหง พรบ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 จึงไมไดรับยกเวนภาษีตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 378 (พ.ศ.2544) ดังนั้น 
ผูจัดสรรจึงมีหนาที่ตองนําจํานวนเงินที่เรียกเก็บไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล รวมทั้งอยูในบังคับตองนําสง
ภาษีมูลคาเพิ่มดวยเชนกัน 

                                                      

1  สําหรับคาดูแลรักษาสวนหยอม คาพนักงานรักษาความสะอาด คาน้ําประปาสวนกลาง คาลอกทอระบายน้ําสวนกลาง คาใชจายเหลานี้
เปนคาใชจายบริการสาธารณะที่อยูในความรับผิดชอบของผูจัดสรรที่ดินไมสามารถนําเงินที่เรียกเก็บลวงหนาจากผูซ้ือที่ดินจัดสรรมา
ใชไดในกรณีนี้  

    ผูจัดสรรที่ดินสามารถเรียกเก็บคาสาธารณูปโภคสวนกลางลวงหนา 1-3 ปจากผูซ้ือที่ดินจัดสรรไดก็ตอเมื่อไดระบุรายละเอียดไวใน
แผนงานโครงการและวิธีการจัดสรรในขั้นตอนการยื่นคําขอจัดสรรที่ดินไวแลวเทานั้น 

 อางอิงจาก ตอบขอหารือ ประเด็นปญหานิติบุคคลหมูบานจัดสรรและขอมูลสอบถาม หนังสือที่ มท.0517.2/1834 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 
2548 / สํานักสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย กรมที่ดิน จากการจัดเสวนา “อุปสรรคปญหาการจดทะเบียนและการบริหารหลังจากจัดตั้ง
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร” เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2547 โรงแรมเอเชียแอรพอรท 
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- ผูจัดสรรซึ่งยังมิไดเปนผูจัดสรรที่ดินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินตามมาตรา 44 (2) แหง พรบ.การจัดสรร
ที่ดิน พ.ศ.2543 และขอ 8 หมวด 2 แหงระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บ
คาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค และการจัดทําบัญชีแลว เมื่อทําการเรียกเก็บเงินลวงหนาดังกลาว 
จึงไมอยูในบังคับที่ตองจัดทําบัญชีตามประกาศนี้ เนื่องจากเปนการเรียกเก็บเงินขณะที่ผูจัดสรรยังอยูในระยะเวลาที่มีหนาที่
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคอยู ตามมาตรา 43 (ผูจัดสรรตองกําหนดใหมีระยะเวลาในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคไวไมนอย
กวาหนึ่งปนับแตวันที่จัดทําสาธารณูปโภคทั้งโครงการแลวเสร็จ)  

- ผูจัดสรรควรมีหนาที่จัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปของผูซื้อที่ดินจัดสรรเปนอยางนอย กรณีที่หมูบานจัดสรร 
อยูระหวาง  ก) ที่ดินแปลงยอยยังขาย/โอนไมหมดตามโครงการ หรือ  ข) จัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรยังไมเรียบรอย  
เพื่อใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทราบการจัดเก็บคาสาธารณูปโภคสวนกลางลวงหนาและการใชจายเงินที่ผูจัดสรรเรียกไปแลวนั้น 

- ผูจัดสรรสวนใหญจะเก็บรักษาจํานวนเงินที่เรียกเก็บลวงหนานี้ในบัญชีเงินฝากธนาคารของตนเอง แตจะใชช่ือบัญชีรวมใน
นามผูบริหารของกิจการทําการเก็บรักษาและเบิกจายจากบัญชีธนาคาร ซึ่งตามกฎหมายมิไดมีขอกําหนดที่ชัดเจนในการเก็บ
รักษาและบริหารจํานวนเงินที่เรียกเก็บมาลวงหนาดังกลาว ทั้งยังมิไดอยูในรายการบัญชีของนิติบุคคลที่เปนผูจัดสรรจึงไม
ผานการตรวจสอบรับรองโดยผูสอบบัญชีแตอยางใด 

 

ประเด็นการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 

- ควรระบุใหมีคําวา “นิติบุคคลหมูบานจัดสรร” ไวดวยเพ่ือความชัดเจนในการเขาทํานิติกรรมตางๆ ของนิติบุคคลกับ
บุคคลภายนอก (ตาม พรบ.อาคารชุด พ.ศ.2522) 

- ควรระบุใหมีผูจัดการหมูบานจัดสรร คุณสมบัติและอํานาจหนาที่ซึ่งไดการรับรองในที่ประชุมใหญ รวมทั้งบทกําหนดโทษ
เมื่อฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามของผูจัดการหมูบาน (ตาม พรบ.อาคารชุด พ.ศ.2522) 

- การรับโอนทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภคและจํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคสวนที่รับผิดชอบโดยผูจัดสรรที่ดิน 
(ไมตํ่ากวารอยละ 7 ของมูลคากอสรางสาธารณูปโภค) ควรจะบันทึกรายการบัญชีเปนเงินกองทุนสวนกลางของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรนั้นๆ เมื่อเริ่มดําเนินงานตามกฎหมายแลว นอกจากนี้ยังรับโอคาสาธารณูปโภคสวนกลางเรียกเก็บลวงหนา
จากผูซื้อที่ดินจัดสรรเปนจํานวนเงินสุทธิจากการใชจายรวมทั้งโอนหนี้ลูกหนี้คาสวนกลางคางชําระซึ่งอยูระหวางเรียกเก็บ
จากผูซื้อที่ดินจัดสรรนั้นยังมิไดมีขอกําหนดภายใตกฎหมายใดๆ รองรับ 

 

ผูเขียนจึงหวังเปนอยางยิ่งวาจะมีการปรับปรุงหลักเกณฑและขอกําหนดทางกฎหมายตามประเด็นตางๆ ที่กลาวมาแลว
ขางตนในอนาคตอันใกลนี้เพื่อสงเสริมใหการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสะดวกรวดเร็วและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในทางปฏิบัติ 

 

       วีรวัฒน รัชทาณิชย 

               ผูเขียน 



BJ@BUDDYBB.COM www.taudit.net  

นิติบุคคลหมูบานจัดสรร กับ การยื่นแบบภาษีเงินได.doc 5 โดยนายวีรวัฒน รัชทาณิชย 

 

พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรษัฎากร 

วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 378) 
พ.ศ. 2544  

-------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2544 
เปนปที่ 56 ในรัชกาลปจจุบนั  

 
                      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
                      โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ อากรแสตมป บางกรณี  
 
                      อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1) แหง
ประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว ดังตอไปนี้ 
 
                      มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 378) พ.ศ. 2544” 
 
                      มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคบัตัง้แตวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 เปนตนไป 
 
                      มาตรา 3  ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ภาษีมูลคาเพ่ิมตามหมวด 4 ภาษีธุรกิจ
เฉพาะตามหมวด 5 และอากรแสตมปตามหมวด 6 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากรใหแกผูจัดสรรที่ดินสาํหรับรายได 
รายรับและการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากผูจัดสรรที่ดินไดจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมโอนทรัพยสินที่เปนสาธารณปูโภค
และบริการสาธารณะ ใหแกนิตบุิคคลหมูบานจดัสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นทีผู่ซื้อทีด่ินจัดสรรจดัตัง้ข้ึนตาม
พระราชบัญญัตกิารจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
( ดูประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เรื่องการยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป สําหรับการ
โอนและการรับโอนทรัพยสินทีเ่ปนสาธารณูปโภค ลงวนัที่ 25 ธันวาคม 2545 ) 
 
                      มาตรา 4  ใหยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามหมวด 4 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากรใหแกนิติบุคคล
หมูบานจดัสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนที่ผูซื้อทีด่ินจดัสรรจัดตั้งข้ึน สําหรับมูลคาของฐานภาษีอันเนื่องมาจากการ
ใหบริการในการบํารุงรักษาและการจดัการสาธารณูปโภคแกสมาชิกของนิติบุคคลนั้น ตามพระราชบัญญัตกิารจัดสรรที่ดิน 
พ.ศ. 2543 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วธีิการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 
( ดูประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เรื่องการยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป สําหรับการ
โอนและการรับโอนทรัพยสินทีเ่ปนสาธารณูปโภค ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2545 ) 
 
                      มาตรา 5  ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากรใหแกนิติบุคคล
ตามกฎหมายอ่ืนที่ผูซื้อทีด่ินจดัสรรจดัตั้งข้ึนเปนบริษัทหรือหางหุนสวน นิติบุคคล 
                      (1) สําหรับเงินไดอันเนื่องมาจากการรับโอนทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะจากผู
จัดสรรทีด่ิน ตามพระราชบัญญตัิการจดัสรรที่ดนิ พ.ศ. 2543  
                      (2) สําหรับเงินไดที่เกิดจากการใหบริการในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคแกสมาชิกของนิติ
บุคคลหมูบานจดัสรร ตามพระราชบัญญตัิการจดัสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 
                      ทั้งนี้ ตามหลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขทีอ่ธิบดีกรมสรรพากรประกาศกาํหนด 
( ดูประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เรื่องการยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป สําหรับการ
โอนและการรับโอนทรัพยสินทีเ่ปนสาธารณูปโภค ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2545 ) 
 
                      มาตรา 6  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี 
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ประกาศอธบิดีกรมสรรพากร  
เรื่อง    กําหนดหลกัเกณฑ วิธกีาร และเงือ่นไข การยกเวนภาษีเงินไดภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษธีุรกิจเฉพาะ และอากร
แสตมป สําหรบัการโอน และการรับโอนทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภค และบรกิารสาธารณะ และการใหบรกิารใน
การบาํรงุรกัษาและการจัดการสาธารณูปโภคตามพระราชบัญญตักิารจัดสรรทีด่ิน พ.ศ. 2543 
  

-------------------------------- 
  
                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 มาตรา 4 และมาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 378) พ.ศ.2544 อธิบดี กรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การยกเวนภาษเีงินได ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป สาํหรับการโอนและการรับโอนทรัพยสินที่เปน
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะและการใหบริการในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ตามพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ใหแกผูจัดสรรทีด่ิน นิติบุคคลหมูบานจัดสรร และนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นทีผู่ซื้อที่ดินจดัสรร
จัดตั้งข้ึน ดังตอไปนี้  
  
                ขอ   1   ใหผูจดัสรรทีด่ินแจงการโอนทรัพยสินที่เปนสาธารณปูโภคและบริการสาธารณะตามแผนผัง โครงการ 
และวิธีการจัดสรรที่ไดรับอนญุาตจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดนิกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตอ
อธิบดีกรมสรรพากร ผานพนกังานเจาหนาทีผู่รับจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรม ในขณะจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมเก่ียวกับ
อสังหารมิทรัพยที่เปนสาธารณูปโภคและบรกิารสาธารณะนัน้ ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรทีด่ิน พ.ศ. 2543 ตามแบบแจง
การโอนทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภคและ/หรือบริการสาธารณะซึ่งตองมีขอความอยางนอยตามแบบที ่แนบทายประกาศนี้  
  
                ขอ   2   ใหนิติบุคคลหมูบานจดัสรร และนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นทีผู่ซื้อที่ดนิจัดสรร จัดตั้งข้ึนแจงการรบัโอน
ทรัพยสินตามขอ 1 และการเปนผูใหบริการในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคแกสมาชิกของนิติบุคคลนั้น ตาม
พระราชบัญญัตกิารจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ตออธิบดีกรมสรรพากร ตามแบบแจงการรับโอนทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภค
และ/หรือบริการ สาธารณะและการใหบริการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคซึ่งตองมีขอความอยางนอยตามแบบที่
แนบทายประกาศนี ้ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันทีไ่ดรับโอนทรัพยสินตามขอ 1 โดยใหยื่น ณ สาํนักงานสรรพากร
พ้ืนที่ในทองทีท่ี่นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นทีผู่ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งข้ึนมสีถานประกอบการตัง้อยู  
  
                ขอ   3   ในกรณีที่มีปญหาในทางปฏิบัตใิหอธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจวินิจฉยัและ คําวินิจฉยัของอธิบดี
กรมสรรพากรใหถือเปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามประกาศนี้ดวย  
  
                ขอ   4   ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2545 
  

ศุภรัตน ควัฒนกุล  
(นายศภุรตัน ควัฒนกุล)  
อธิบดีกรมสรรพากร  
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ประกาศอธบิดีกรมสรรพากร  
เรื่อง    กําหนดใหผูมหีนาทีเ่สียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา บริษัทหรอืหางหุนสวนนิติบุคคล และผูจายเงินไดซึง่มี
หนาที่หกัภาษี ณ ที่จาย มีและใชเลขประจําตวัในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร 
  

-------------------------------- 
  
                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 เอกาทศ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิแกไข
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2525 อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลังกําหนดให
ผูมีหนาที่เสยีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลและผูจายเงินไดซึง่มีหนาทีห่ักภาษี ณ ที่จาย มีและ
ใชเลขประจําตวัในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร ตามหลักเกณฑและวธีิการ ดังนี ้ 
  
                ขอ   1   ใหยกเลิก  
                                (1)  ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร เรื่อง กําหนดใหผูมีหนาที่เสยีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามแีละใช
เลขประจําตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2539  
                                (2)  ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร เรื่อง กําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลมีและใชเลข
ประจําตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2539  
                                (3)  ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร เรื่อง กําหนดใหผูจายเงินไดซึ่งมีหนาทีห่ักภาษี ณ ที่จาย มีและ
ใชเลขประจําตวัในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 3) ลงวันที ่22 สิงหาคม พ.ศ.2539  
  
                ขอ   2   ใหผูมีหนาที่เสยีภาษีอากรและผูจายเงินไดซึ่งมีหนาที่หักภาษี ณ ทีจ่าย ดังตอไปนี้ มีและใชเลข
ประจําตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร  
                                (1)  ผูมีหนาที่เสยีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา คือ ผูมีเงินไดที่เปนบุคคลธรรมดา หางหุนสวนสามัญ
หรือคณะบคุคลที่มิใชนิติบุคคล ผูทีถ่ึงแกความตาย กองมรดกที่ยังมิไดแบง ใหยื่นคาํรองขอมีเลขประจําตัวและบัตร
ประจําตัวผูเสียภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกําหนด ภายในหกสิบวันนับแตวนัที่มีเงินไดพึงประเมิน  
                                      ผูมีหนาที่เสยีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามวรรคหนึ่ง มิใหรวมถึงคน ตางดาวซึ่งเดินทางเขา
มาและอยูในประเทศไทยครั้งละไมเกิน 14 วัน และรวมกันแลวไมเกินเกาสิบวันในปภาษีหนึง่ ๆ  
                                      กรณีผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนผูเยาว ผูที่ศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ 
หรือเสมือนไรความสามารถหรอืเปนผูอยูในตางประเทศ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล ผูพิทักษ หรือผูจัดการกิจการอัน
กอใหเกิดเงินไดพึงประเมิน แลวแตกรณี มีหนาที่ยื่นคํารองขอมีเลขประจําตัวตามวรรคหนึง่แทนผูมีหนาทีเ่สียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา  
                                      กรณีผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เปนหางหุนสวนสามัญหรือ คณะบุคคลที่มิใชนิติ
บุคคล ผูที่ถึงแกความตาย กองมรดกที่ยังมิไดแบง ใหผูอํานวยการหรือผูจัดการหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติ
บุคคล หรือผูจดัการมรดกหรือทายาทหรือผูครอบครองทรัพยมรดกแลวแตกรณีมีหนาที่ยืน่คํารองขอมีเลขประจําตัวตามวรรค
หนึ่งแทนผูมีหนาที่เสยีภาษี เงินไดบุคคลธรรมดา  
                                (2)  บริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลใหยืน่คํารองขอมีเลขประจําตัวและบัตรประจําตัวผูเสยีภาษี
อากรตามแบบที่อธิบดีกําหนดภายในหกสิบวนันับแตวันที่ไดรับจดทะเบียนเปนนิติบุคคลหรอืวันที่เริ่มประกอบกิจการใน
ประเทศไทยแลวแตกรณี  
                                (3)  ผูจายเงินไดซึ่งมีหนาทีห่ักภาษี ณ ที่จาย ใหปฏิบัติดังนี ้ 
                                      (ก)  บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หางหุนสวนสามัญ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งมแีละ
ใชเลขประจําตวัตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่กําหนดไวแลว ใหใชเลขประจําตัวนั้นในการปฏิบัติการตามประมวล
รัษฎากร กรณีเปนผูหักภาษี ณ ที่จายดวย  
                                     (ข)  ผูจายเงินไดซึ่งมีหนาทีห่กัภาษี ณ ที่จายตามประมวลรษัฎากร แตไมมีหนาทีต่องเสียภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากรหรือมีหนาที่เสียภาษีอากรแตไดรบัยกเวนการเสยีภาษีอากรบางกรณี ใหยื่นคํารองขอมีเลข
ประจําตัวและบตัรประจําตัวผูเสียภาษีอากรตามแบบที่อธิบดกํีาหนดกอนวันที่จายเงินได  
                                     (ค)  กรณีที่ผูจายเงินไดเปนรัฐบาล องคการของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองคการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นอ่ืน ใหยกเวนไมตองยื่นคํารองขอมีเลขประจําตัวและบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร แต
กรมสรรพากรจะเปนผูกําหนดเลขประจําตัวและแจงใหสวนราชการดังกลาวทราบและถือปฏบัิติตอไป  
  
                ขอ   3   การยื่นคํารองตามขอ 2 ใหปฏิบัติดังนี้  
                                (1)  ผูมีหนาที่เสยีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหยื่นคํารองตอสรรพากรพื้นทีห่รือสรรพากรพ้ืนที่
สาขา ณ สาํนักงานสรรพากรพืน้ที่หรือสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตทองทีท่ี ่ผูยื่นคาํรองมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู  
                                      ในกรณีที่อยูและสํานักงานประจําของผูยื่นคํารองมิไดอยูในทองที่จังหวดัเดยีวกัน ผูยื่นคํารอง
จะยื่นคํารองตอเจาหนาที่ ณ สถานทีด่ังกลาวในวรรคหนึ่งในเขตทองที่ทีส่ํานักงานประจําตัง้อยูก็ได  
                                (2)  บริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลใหยืน่คํารองตอสรรพากรพืน้ที่หรือสรรพากรพ้ืนทีส่าขา ณ 
สํานักงานสรรพากรพ้ืนทีห่รือสาํนักงานสรรพากรพ้ืนทีส่าขาในเขตทองทีท่ีส่าํนักงานใหญตัง้อยู เวนแตกรณีผูเสียภาษีอากร
ที่อยูในความรบัผิดชอบของสาํนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญใหยื่นคาํรองตอผูอํานวยการสาํนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ 
ณ สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ  
                                (3) ผูจายเงินได ซึ่งมีหนาทีห่ักภาษี ณ ที่จาย ใหยื่นคํารองตอสรรพากรพื้นที่หรอืสรรพากรพ้ืนที่
สาขา ณ สํานักงานสรรพากรพืน้ที่หรือสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตทองทีท่ีผู่จายเงินไดมีภูมิลาํเนาหรือถิ่นที่อยูหรือ
มีสํานักงานตั้งอยู  
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                ขอ   4   ใหหนวยงานทีร่ับคาํรองดังกลาวขางตน เปนหนวยออกเลขและบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูมี
หนาที่เสียภาษีอากร หรือผูจายเงินไดซึ่งมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย  
  
                ขอ   5   ใหผูมีหนาที่เสยีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา บริษัทหรอืหางหุนสวนนติิบุคคลหรือผูจายเงินไดซึ่งมี
หนาทีห่ักภาษี ณ ที่จายรายหนึ่งมีเลขประจําตัวหนึ่งหมายเลข หากปรากฏวารายใดมีเลขประจําตัวเกินหนึ่งหมายเลขใหแจง
ตอเจาหนาที่ ณ สถานที่ดังกลาวในขอ 3 แลวแตกรณี ภายในหกสิบวันนบัแตวันที่มีเลขดังกลาวเกินกวาหนึ่งหมายเลข เพ่ือ
กําหนดใหมีเพียงหมายเลขเดยีวเพื่อประโยชนในการจดัเก็บภาษีอากร อธิบดีกรมสรรพากรอาจกําหนดใหบริษัทหรือหาง
หุนสวนนติิบุคคลมีเลขประจาํตวัในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรเกินกวาหนึ่งหมายเลขก็ได  
  
                ขอ   6   ใหผูมีหนาที่เสยีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา บริษัทหรอืหางหุนสวนนติิบุคคลแจงเลขประจําตัวและ
แสดงบัตรประจาํตัวผูเสียภาษีอากรของตนในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร ใหผูจายเงินไดซึ่งมีหนาทีห่ักภาษี ณ ที่
จายแจงเลขประจําตัวของผูถูกหักภาษี ณ ที่จายไวในแบบแสดงรายการนําสงภาษีหัก ณ ที่จายทุกกรณี  
  
                ขอ   7   กรณีบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูมีหนาที่เสยีภาษีอากรหรอืผูจายเงินไดซึง่มีหนาทีห่ักภาษี ณ 
ที่จายชํารุดเสียหายจนใชการไมได หรือสูญหาย หรือมีการแกไขชื่อ นามสกุล ชื่อบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือ
เปลี่ยนที่อยู หรอืยายที่ตั้งสํานกังานหรือสาํนกังานใหญ ใหผูน้ันแจงตอเจาหนาทีต่ามแบบที่อธิบดีกําหนด ณ สถานที่
ดังกลาวในขอ 3 แลวแตกรณี ภายใน หกสิบวนันับแตวันที่กรณีดังกลาวเกิดข้ึน พรอมทั้งแนบบัตรประจําตวัผูเสยีภาษีอากร
เดิม (ถามี) คืนไปดวย เพ่ือขอใหออกบัตรนั้นใหม  
                                กรณีการเปลี่ยนที่อยูของผูมีหนาทีเ่สียภาษีอากรหรือผูจายเงินไดซึ่งมีหนาทีห่กัภาษี ณ ที่จาย ให
ผูน้ันแจงการเปลี่ยนที่อยูตอเจาหนาที่ ณ สํานักงานสรรพากรพื้นทีห่รือสํานกังานสรรพากรพื้นที่สาขาแหงใดแหงหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานสรรพากรพื้นที่หรือ สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาในเขตทองทีท่ีผู่ยื่นคาํรองไดยายไปอยู
ใหมภายในหกสิบวันนับแตวันที่กรณีดังกลาวเกิดข้ึนพรอมทัง้แนบบัตรประจาํตัวผูเสียภาษีอากรเดิม (ถาม)ี คนืไปดวยเพ่ือขอ
บัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรใหม  
                                กรณีผูมีหนาที่เสยีภาษีอากรหรือผูจายเงินไดซึ่งมหีนาทีห่ักภาษี ณ ที่จาย ขอคนืบัตรประจําตัวผู
เสียภาษีอากร ใหยื่นคํารองตอเจาหนาทีต่ามแบบที่อธิบดีกําหนด ณ สถานที่ ดังกลาวในขอ 3 เพ่ือสงคืนบัตรประจําตัวผูเสีย
ภาษีอากร  
  
                ขอ   8   ใหผูมีหนาที่เสยีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา บริษัทหรอืหางหุนสวนนติิบุคคล หรือผูจายเงินไดซึ่งมี
หนาทีห่ักภาษี ณ ที่จาย ตามขอ 2 แจงตอเจาหนาทีต่ามแบบที่อธิบดีกําหนด ณ สถานที่ดังกลาวในขอ 3 แลวแตกรณี 
ภายในหกสิบวนันับแตวันที่มีกรณีดังตอไปนี้เกิดข้ึน พรอมทัง้แนบบัตรประจาํตัวผูเสียภาษีอากรคืนไปดวย  
                                (1)  กรณีผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ซึ่งเปนหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช
นิติบุคคล หรือกองมรดกทีย่ังมิไดแบง เลิกหรือโอนกิจการทัง้หมด หรือพนสภาพการเปนกองมรดกซึ่งยังมิไดแบงแลว  
                                (2)  กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบุิคคล หรือผูจายเงินไดซึ่งมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายที่เปน
บริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคล เลิกกันหรือควบเขากันกับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลอ่ืน  
                                กรณีควบเขากันตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใหม หรือผูจายเงินไดที่เปน
บริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลใหมอันไดควบเขากันนั้น ยื่นคํารองขอมีและใชเลขประจําตวัในการปฏิบัติการตามประมวล
รัษฎากรตามขอ 2 ภายในหกสิบวันนับแตวันควบเขากัน พรอมกับการแจงการควบเขากันนั้น  
  
                ขอ   9   หลักเกณฑ วิธีการ ตามประกาศนี้ อธิบดีกรมสรรพากรจะกําหนดเปนอยางอ่ืนก็ได  
  
                ขอ   10   ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เปนตนไป 
  

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2545 
  

ศุภรัตน ควัฒนกุล  
(นายศภุรตัน ควัฒนกุล)  
อธิบดีกรมสรรพากร  
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ประกาศอธบิดีกรมสรรพากร  
เรื่อง    กําหนดใหผูมหีนาทีเ่สียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา บริษัทหรอืหางหุนสวนนิติบุคคล และผูจายเงินไดซึง่มี
หนาที่หกัภาษี ณ ที่จาย มีและใชเลขประจําตวัในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร 
  

-------------------------------- 
  
                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 เอกาทศ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิแกไข
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2525 อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลังกําหนดให
ผูมีหนาที่เสยีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลและผูจายเงินไดซึง่มีหนาทีห่ักภาษี ณ ที่จาย มีและ
ใชเลขประจําตวัในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร ตามหลักเกณฑและวธีิการ ดังนี ้ 
  
                ขอ   1   ใหยกเลิก  
                                (1)  ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร เรื่อง กําหนดใหผูมีหนาที่เสยีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามแีละใช
เลขประจําตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2539  
                                (2)  ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร เรื่อง กําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลมีและใชเลข
ประจําตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2539  
                                (3)  ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร เรื่อง กําหนดใหผูจายเงินไดซึ่งมีหนาทีห่ักภาษี ณ ที่จาย มีและ
ใชเลขประจําตวัในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 3) ลงวันที ่22 สิงหาคม พ.ศ.2539  
  
                ขอ   2   ใหผูมีหนาที่เสยีภาษีอากรและผูจายเงินไดซึ่งมีหนาที่หักภาษี ณ ทีจ่าย ดังตอไปนี้ มีและใชเลข
ประจําตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร  
                                (1)  ผูมีหนาที่เสยีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา คือ ผูมีเงินไดที่เปนบุคคลธรรมดา หางหุนสวนสามัญ
หรือคณะบคุคลที่มิใชนิติบุคคล ผูทีถ่ึงแกความตาย กองมรดกที่ยังมิไดแบง ใหยื่นคาํรองขอมีเลขประจําตัวและบัตร
ประจําตัวผูเสียภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกําหนด ภายในหกสิบวันนับแตวนัที่มีเงินไดพึงประเมิน  
                                      ผูมีหนาที่เสยีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามวรรคหนึ่ง มิใหรวมถึงคน ตางดาวซึ่งเดินทางเขา
มาและอยูในประเทศไทยครั้งละไมเกิน 14 วัน และรวมกันแลวไมเกินเกาสิบวันในปภาษีหนึง่ ๆ  
                                      กรณีผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนผูเยาว ผูที่ศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ 
หรือเสมือนไรความสามารถหรอืเปนผูอยูในตางประเทศ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล ผูพิทักษ หรือผูจัดการกิจการอัน
กอใหเกิดเงินไดพึงประเมิน แลวแตกรณี มีหนาที่ยื่นคํารองขอมีเลขประจําตัวตามวรรคหนึง่แทนผูมีหนาทีเ่สียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา  
                                      กรณีผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เปนหางหุนสวนสามัญหรือ คณะบุคคลที่มิใชนิติ
บุคคล ผูที่ถึงแกความตาย กองมรดกที่ยังมิไดแบง ใหผูอํานวยการหรือผูจัดการหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติ
บุคคล หรือผูจดัการมรดกหรือทายาทหรือผูครอบครองทรัพยมรดกแลวแตกรณีมีหนาที่ยืน่คํารองขอมีเลขประจําตัวตามวรรค
หนึ่งแทนผูมีหนาที่เสยีภาษี เงินไดบุคคลธรรมดา  
                                (2)  บริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลใหยืน่คํารองขอมีเลขประจําตัวและบัตรประจําตัวผูเสยีภาษี
อากรตามแบบที่อธิบดีกําหนดภายในหกสิบวนันับแตวันที่ไดรับจดทะเบียนเปนนิติบุคคลหรอืวันที่เริ่มประกอบกิจการใน
ประเทศไทยแลวแตกรณี  
                                (3)  ผูจายเงินไดซึ่งมีหนาทีห่ักภาษี ณ ที่จาย ใหปฏิบัติดังนี ้ 
                                      (ก)  บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หางหุนสวนสามัญ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งมแีละ
ใชเลขประจําตวัตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่กําหนดไวแลว ใหใชเลขประจําตัวนั้นในการปฏิบัติการตามประมวล
รัษฎากร กรณีเปนผูหักภาษี ณ ที่จายดวย  
                                     (ข)  ผูจายเงินไดซึ่งมีหนาทีห่กัภาษี ณ ที่จายตามประมวลรษัฎากร แตไมมีหนาทีต่องเสียภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากรหรือมีหนาที่เสียภาษีอากรแตไดรบัยกเวนการเสยีภาษีอากรบางกรณี ใหยื่นคํารองขอมีเลข
ประจําตัวและบตัรประจําตัวผูเสียภาษีอากรตามแบบที่อธิบดกํีาหนดกอนวันที่จายเงินได  
                                     (ค)  กรณีที่ผูจายเงินไดเปนรัฐบาล องคการของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองคการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นอ่ืน ใหยกเวนไมตองยื่นคํารองขอมีเลขประจําตัวและบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร แต
กรมสรรพากรจะเปนผูกําหนดเลขประจําตัวและแจงใหสวนราชการดังกลาวทราบและถือปฏบัิติตอไป  
  
                ขอ   3   การยื่นคํารองตามขอ 2 ใหปฏิบัติดังนี้  
                                (1)  ผูมีหนาที่เสยีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหยื่นคํารองตอสรรพากรพื้นทีห่รือสรรพากรพ้ืนที่
สาขา ณ สาํนักงานสรรพากรพืน้ที่หรือสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตทองทีท่ี ่ผูยื่นคาํรองมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู  
                                      ในกรณีที่อยูและสํานักงานประจําของผูยื่นคํารองมิไดอยูในทองที่จังหวดัเดยีวกัน ผูยื่นคํารอง
จะยื่นคํารองตอเจาหนาที่ ณ สถานทีด่ังกลาวในวรรคหนึ่งในเขตทองที่ทีส่ํานักงานประจําตัง้อยูก็ได  
                                (2)  บริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลใหยืน่คํารองตอสรรพากรพืน้ที่หรือสรรพากรพ้ืนทีส่าขา ณ 
สํานักงานสรรพากรพ้ืนทีห่รือสาํนักงานสรรพากรพ้ืนทีส่าขาในเขตทองทีท่ีส่าํนักงานใหญตัง้อยู เวนแตกรณีผูเสียภาษีอากร
ที่อยูในความรบัผิดชอบของสาํนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญใหยื่นคาํรองตอผูอํานวยการสาํนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ 
ณ สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ  
                                (3) ผูจายเงินได ซึ่งมีหนาทีห่ักภาษี ณ ที่จาย ใหยื่นคํารองตอสรรพากรพื้นที่หรอืสรรพากรพ้ืนที่
สาขา ณ สํานักงานสรรพากรพืน้ที่หรือสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตทองทีท่ีผู่จายเงินไดมีภูมิลาํเนาหรือถิ่นที่อยูหรือ
มีสํานักงานตั้งอยู  
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                ขอ   4   ใหหนวยงานทีร่ับคาํรองดังกลาวขางตน เปนหนวยออกเลขและบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูมี
หนาที่เสียภาษีอากร หรือผูจายเงินไดซึ่งมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย  
  
                ขอ   5   ใหผูมีหนาที่เสยีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา บริษัทหรอืหางหุนสวนนติิบุคคลหรือผูจายเงินไดซึ่งมี
หนาทีห่ักภาษี ณ ที่จายรายหนึ่งมีเลขประจําตัวหนึ่งหมายเลข หากปรากฏวารายใดมีเลขประจําตัวเกินหนึ่งหมายเลขใหแจง
ตอเจาหนาที่ ณ สถานที่ดังกลาวในขอ 3 แลวแตกรณี ภายในหกสิบวันนบัแตวันที่มีเลขดังกลาวเกินกวาหนึ่งหมายเลข เพ่ือ
กําหนดใหมีเพียงหมายเลขเดยีวเพื่อประโยชนในการจดัเก็บภาษีอากร อธิบดีกรมสรรพากรอาจกําหนดใหบริษัทหรือหาง
หุนสวนนติิบุคคลมีเลขประจาํตวัในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรเกินกวาหนึ่งหมายเลขก็ได  
  
                ขอ   6   ใหผูมีหนาที่เสยีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา บริษัทหรอืหางหุนสวนนติิบุคคลแจงเลขประจําตัวและ
แสดงบัตรประจาํตัวผูเสียภาษีอากรของตนในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร ใหผูจายเงินไดซึ่งมีหนาทีห่ักภาษี ณ ที่
จายแจงเลขประจําตัวของผูถูกหักภาษี ณ ที่จายไวในแบบแสดงรายการนําสงภาษีหัก ณ ที่จายทุกกรณี  
  
                ขอ   7   กรณีบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูมีหนาที่เสยีภาษีอากรหรอืผูจายเงินไดซึง่มีหนาทีห่ักภาษี ณ 
ที่จายชํารุดเสียหายจนใชการไมได หรือสูญหาย หรือมีการแกไขชื่อ นามสกุล ชื่อบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือ
เปลี่ยนที่อยู หรอืยายที่ตั้งสํานกังานหรือสาํนกังานใหญ ใหผูน้ันแจงตอเจาหนาทีต่ามแบบที่อธิบดีกําหนด ณ สถานที่
ดังกลาวในขอ 3 แลวแตกรณี ภายใน หกสิบวนันับแตวันที่กรณีดังกลาวเกิดข้ึน พรอมทั้งแนบบัตรประจําตวัผูเสยีภาษีอากร
เดิม (ถามี) คืนไปดวย เพ่ือขอใหออกบัตรนั้นใหม  
                                กรณีการเปลี่ยนที่อยูของผูมีหนาทีเ่สียภาษีอากรหรือผูจายเงินไดซึ่งมีหนาทีห่กัภาษี ณ ที่จาย ให
ผูน้ันแจงการเปลี่ยนที่อยูตอเจาหนาที่ ณ สํานักงานสรรพากรพื้นทีห่รือสํานกังานสรรพากรพื้นที่สาขาแหงใดแหงหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานสรรพากรพื้นที่หรือ สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาในเขตทองทีท่ีผู่ยื่นคาํรองไดยายไปอยู
ใหมภายในหกสิบวันนับแตวันที่กรณีดังกลาวเกิดข้ึนพรอมทัง้แนบบัตรประจาํตัวผูเสียภาษีอากรเดิม (ถาม)ี คนืไปดวยเพ่ือขอ
บัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรใหม  
                                กรณีผูมีหนาที่เสยีภาษีอากรหรือผูจายเงินไดซึ่งมหีนาทีห่ักภาษี ณ ที่จาย ขอคนืบัตรประจําตัวผู
เสียภาษีอากร ใหยื่นคํารองตอเจาหนาทีต่ามแบบที่อธิบดีกําหนด ณ สถานที่ ดังกลาวในขอ 3 เพ่ือสงคืนบัตรประจําตัวผูเสีย
ภาษีอากร  
  
                ขอ   8   ใหผูมีหนาที่เสยีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา บริษัทหรอืหางหุนสวนนติิบุคคล หรือผูจายเงินไดซึ่งมี
หนาทีห่ักภาษี ณ ที่จาย ตามขอ 2 แจงตอเจาหนาทีต่ามแบบที่อธิบดีกําหนด ณ สถานที่ดังกลาวในขอ 3 แลวแตกรณี 
ภายในหกสิบวนันับแตวันที่มีกรณีดังตอไปนี้เกิดข้ึน พรอมทัง้แนบบัตรประจาํตัวผูเสียภาษีอากรคืนไปดวย  
                                (1)  กรณีผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ซึ่งเปนหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช
นิติบุคคล หรือกองมรดกทีย่ังมิไดแบง เลิกหรือโอนกิจการทัง้หมด หรือพนสภาพการเปนกองมรดกซึ่งยังมิไดแบงแลว  
                                (2)  กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบุิคคล หรือผูจายเงินไดซึ่งมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายที่เปน
บริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคล เลิกกันหรือควบเขากันกับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลอ่ืน  
                                กรณีควบเขากันตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใหม หรือผูจายเงินไดที่เปน
บริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลใหมอันไดควบเขากันนั้น ยื่นคํารองขอมีและใชเลขประจําตวัในการปฏิบัติการตามประมวล
รัษฎากรตามขอ 2 ภายในหกสิบวันนับแตวันควบเขากัน พรอมกับการแจงการควบเขากันนั้น  
  
                ขอ   9   หลักเกณฑ วิธีการ ตามประกาศนี้ อธิบดีกรมสรรพากรจะกําหนดเปนอยางอ่ืนก็ได  
  
                ขอ   10   ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เปนตนไป 
  

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2545 
  

ศุภรัตน ควัฒนกุล  
(นายศภุรตัน ควัฒนกุล)  
อธิบดีกรมสรรพากร  

 


