ล้างข้อมูล

ภ.ง.ด.53

แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ

และการเสียภาษีตามมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจำ�ตัวผูเ้ สียภาษีอากร

นำ�ส่งภาษีตาม

(ของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย)

ชือ่ ผูม้ หี น้าทีห่ กั ภาษี ณ ทีจ่ า่ ย (หน่วยงาน) :

สาขาที่

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

ทีอ่ ยู่ : อาคาร...................................... ห้องเลขที.่ .......... ชั้นที.่ .......หมู่บ้าน........................................
เลขที.่ ...............................................หมู่ท.ี่ ........ตรอก/ซอย........................................แยก.........................
ถนน.....................................................................ตำ�บล/แขวง.......................................................................
อำ�เภอ/เขต..................................................................จังหวัด.......................................................................
รหัสไปรษณีย์
.....................................................................................................

(1) มาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร
(2) มาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร
(3) มาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

		
		
		

ยื่นปกติ

ยื่นเพิม่ เติมครั้งที่ ..........

เดือนทีจ่ า่ ยเงินได้พงึ ประเมิน (ให้ทำ�เครื่องหมาย “” ลงใน “ ” หน้าชื่อเดือน) พ.ศ. ...............
(1) มกราคม
(2) กุมภาพันธ์
(3) มีนาคม

(4) เมษายน
(5) พฤษภาคม
(6) มิถุนายน

(7) กรกฎาคม
(8) สิงหาคม
(9) กันยายน

มีรายละเอียดการหักเป็นรายผูม้ เี งินได้ ปรากฏตาม

(ให้แสดงรายละเอียดในใบแนบ ภ.ง.ด.53 หรือในสือ่
บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

(10) ตุลาคม
(11) พฤศจิกายน
(12) ธันวาคม

สำ�หรับบันทึกข้อมูลจากระบบ TCL

ใบแนบ ภ.ง.ด.53 ที่แนบมาพร้อมนี้ :
		
หรือ

จำ�นวน..........................ราย
จำ�นวน.........................แผ่น

สือ่ บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ ทีแ่ นบมาพร้อมนี้ : จำ�นวน..........................ราย
		
จำ�นวน.........................แผ่น
(ตามหนังสือแสดงความประสงค์ฯ ทะเบียนรับเลขที.่ ......................................................................
หรือตามหนังสือข้อตกลงการใช้งานฯ เลขอ้างอิงการลงทะเบียน................................................)

		

สรุปรายการภาษีที่น�ำ ส่ง

1. รวมยอดเงินได้ทั้งสิ้น . . . . . . . .
2. รวมยอดภาษีที่นำ�ส่งทั้งสิ้น . . . . . .
3. เงินเพิ่ม (ถ้ามี) . . . . . . . . .
4. รวมยอดภาษีที่นำ�ส่งทั้งสิ้น และเงินเพิ่ม (2. + 3.)		

จำ�นวนเงิน
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.

			 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
								ลงชื่อ..............................................................................................ผู้จ่ายเงิน
								 (..............................................................................................)
								ตำ�แหน่ง........................................................................................
							 ยื่นวันที.่ ..........เดือน.......................................พ.ศ. ...................
																			

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร

โทร. 1161

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

(ก่อนกรอกรายการ ดูคำ�ชี้แจงด้านหลัง)

1. ผูม้ หี น้าทีห่ กั ภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ า่ ย และวิธคี �ำนวณ

คำ�ชี้แจง

		1.1 รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อืน่
ที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลครั้งหนึ่งๆ ตัง้ แต่ 500 บาท ขึน้ ไป ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 1.0
			 หมายเหตุ ให้องค์การของรัฐบาลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้าฯ
ซึง่ มีหน้าทีเ่ สียภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลใช้แบบ ภ.ง.ด.53 ยืน่ รายการ พร้อมกับช�ำระภาษีได้โดย
อนุโลม ทั้งนี้ ตามวิธีการ อัตรา และประเภทสินค้าที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
		1.2 บริษัทหรื อ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น0ซึ่ ง เป็ น ผู ้ จ ่ า ยเงิ น ได้
พึงประเมิน ดังต่อไปนี้
			 (1) เงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (2) และ (3) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่
ผูร้ บั ซึ่งเป็น
				 (ก) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3.0
				 (ข) มูลนิธิหรือสมาคม0(ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศ
ก�ำหนดตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร) ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 10.0
			 (2) ค่ า เช่ า 0หรื อ ประโยชน์ อ ย่ า งอื่ น ที่ ไ ด้ เ นื่ อ งจากการให้ เช่ า ทรั พ ย์ สิ น
ตามมาตรา 40 (5) (ก) แห่ งประมวลรั ษฎากร (ไม่ ร วมถึ ง ค่ า แห่ งอาคารหรือโรงเรือน
ที่ได้รับกรรมสิทธิ์และเงินค่าเช่าตามสัญญาให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง) ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็น
				 (ก) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 5.0
				
กรณี จ ่ า ยค่ า เช่ า เรื อ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม พาณิ ช ย์ น าวี
ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 1.0
				 (ข) มูลนิธิหรือสมาคม0(ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศ
ก�ำหนดฯ) ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 10.0
			 (3) เงินได้จากวิชาชีพอิสระตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผรู้ บั
ซึ่งเป็น
				 (ก) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3.0
				 (ข) มูลนิธิหรือสมาคม0(ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศ
ก�ำหนดฯ) ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 10.0
			 (4) ค่าจ้างท�ำของ ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็น
				 (ก) บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
มูลนิธิหรือสมาคม) ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3.0
				 (ข) บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีต่ งั้ ขึน้ ตามกฎหมายของต่างประเทศ
ประกอบกิจการในประเทศไทย0โดยมีส�ำนักงานสาขาตั้งอยู่เป็นการถาวรในประเทศไทย
ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3.0
			 (5) ค่าโฆษณา ให้แก่ผรู้ บั ทีม่ หี น้าทีเ่ สียภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ให้ค�ำนวณหักไว้
ในอัตราร้อยละ 2.0
			 (6) เงินได้พงึ ประเมินส�ำหรับการซือ้ สินค้าประเภทยางแผ่น มันส�ำปะหลัง ปอ
ข้าว ข้าวโพด อ้อย เมล็ดกาแฟ ผลปาล์มน�้ำมัน เฉพาะกรณีผู้ซื้อเป็นผู้ส่งออกหรือ
ผูผ้ ลิตให้แก่ผรู้ บั ซึง่ เป็นบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 0.75
			 กรณีผู้ซื้อเป็นผู้ไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร0(ไม่รวมถึง
กลุม่ เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์) หากมีการจ่ายเงินได้ตามทีก่ ล่าวข้างต้นให้แก่ผรู้ บั
ซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ค�ำนวณหักภาษีไว้ในอัตราร้อยละ 0.75
ด้วยเช่นเดียวกัน
			 (7) เงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะทีเ่ ป็นการ
จ่ายเงินได้จากการให้บริการ นอกเหนือจาก (4) (5) (9) และ (10) (ไม่รวมถึงการจ่าย
ค่าบริการของโรงแรมหรือภัตตาคาร ค่าเบีย้ ประกันชีวติ ) ให้แก่ผรู้ บั ซึง่ เป็นบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน
นิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย (ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม) ให้ค�ำนวณหักไว้
ในอัตราร้อยละ 3.0
			 (8) รางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนือ่ งจากการส่งเสริมการขาย ให้แก่ผรู้ บั
ซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย (ไม่รวมถึง
มูลนิธิหรือสมาคมหรือผู้ได้รับเงินได้ที่เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการโดยมิได้มีวัตถุประสงค์
ที่จะน�ำไปขายต่อ ซึ่งได้แก่ ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการที่น�ำสินค้าหรือบริการไปใช้ใน
การประกอบกิจการของตนเองโดยตรง) ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3.0
			 (9) เงินค่าเบี้ยประกันวินาศภัย0ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่ ป ระกอบกิ จ การประกั น วิ น าศภั ย ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกั น วิ น าศภั ย
ในประเทศไทย ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 1.0
(10) ค่าขนส่ง (ไม่รวมถึงการจ่ายค่าโดยสารส�ำหรับการขนส่งสาธารณะ) ให้แก่
		
ผู้รับซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย0(ไม่รวมถึง
มูลนิธิหรือสมาคม) ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 1.0
		1.3 ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ซึง่ เป็นผูจ้ า่ ยเงินได้พงึ ประเมิน ตามมาตรา 40 (4) (ก)
แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็น
			 (1) บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีป่ ระกอบกิจการในประเทศไทย (ไม่รวมถึง
ธนาคารพาณิชย์ และบริษทั ฯ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์)
ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 1.0

			 (2) มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ (ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือ
สมาคมที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดฯ) ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 10.0
		1.4 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล0หรือนิติบุคคลอื่น0(ไม่รวมถึงผู้มีหน้าที่
หักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยตาม 1.3) ซึง่ เป็นผูจ้ า่ ยเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวล
รัษฎากร เฉพาะที่เป็นดอกเบีย้ พันธบัตร ดอกเบีย้ หุน้ กู้ ให้แก่ผรู้ บั ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์
หรือบริษทั ฯ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ให้ค�ำนวณหักไว้
ในอัตราร้อยละ 1.0
		 1.5 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น (ไม่รวมถึงผู้มีหน้าที่
หักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยตาม 1.3) ซึง่ เป็นผูจ้ า่ ยเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวล
รัษฎากร เฉพาะทีเ่ ป็นดอกเบีย้ พันธบัตร ดอกเบีย้ หุน้ กู้ ดอกเบีย้ ตัว๋ เงิน ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื
ที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เฉพาะ
ส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตามกฎหมายดังกล่าว ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอน
กับราคาจ�ำหน่ายตัว๋ เงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ บี่ ริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลหรือ
นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออก และจ�ำหน่ายครั้งแรกในราคาต�่ำกว่าราคาไถ่ถอน ให้แก่ผรู้ บั ซึ่งเป็น
			 (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ ป ระกอบกิ จ การในประเทศไทย
(ไม่รวมถึงธนาคารพาณิชย์ และบริษทั ฯ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิต
ฟองซิเอร์) ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 1.0
			 (2) มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้0(ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือ
สมาคมที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดฯ) ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 10.0
		1.6 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย0กองทุนรวม
สถาบั น การเงิ น ที่ มี ก ฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจั ด ตั้ ง ขึ้ น ส�ำหรั บ ให้ กู ้ ยื ม เงิ น
เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม (ไม่รวมถึงกิจการร่วมค้า) ซึ่งเป็น
ผูจ้ า่ ยเงินปันผล หรือเงินส่วนแบ่งของก�ำไรหรือประโยชน์อื่นใดตามมาตรา 40 (4) (ข)
แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ของต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย หรือบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงบริษัทจดทะเบียน0และบริษัทจ�ำกัดซึ่งถือหุ้นในบริษัทจ�ำกัด
ผู้จ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจ�ำกัด
ผู้จ่ายเงินปันผลและบริษัทจ�ำกัดผู้จ่ายเงินปันผลไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทจ�ำกัดผู้รับเงินปันผล
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม) ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 10.0
		1.7 บุคคล บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล หรือนิตบิ คุ คลอืน่ ห้างหุน้ ส่วนสามัญ
หรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คล ซึง่ เป็นผูจ้ า่ ยเงินได้พงึ ประเมินดังต่อไปนี้ ให้แก่ผรู้ บั ซึง่ มีหน้าที่
เสียภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
			 (1) เงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็น
รางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค หรือการอื่นใดอันมีลักษณะท�ำนองเดียวกัน
ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 5.0
			 (2) ค่าจ้างท�ำของให้แก่ผู้รับจ้างซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้น
ตามกฎหมายของต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมิได้มสี �ำนักงานสาขาตัง้ อยู่
เป็นการถาวรในประเทศไทย ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 5.0
		1.8 การจ่ายเงินได้พึงประเมินที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตาม 1.2 ถึง 1.7 ต้องมีจ�ำนวน
ตามสัญญารายหนึ่งๆ ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป แม้การจ่ายนั้นจะได้แบ่งจ่ายครั้งหนึ่งๆ
ไม่ถึง 1,000 บาท
หมายเหตุ กรณียนื่ เพิม่ เติม ให้กรอกเฉพาะรายการและจ�ำนวนเงินที่แสดงไว้ขาด 		
				 และหรือแสดงไว้เกินไปเท่านั้น

2. สถานทีย่ นื่ แบบ และก�ำหนดเวลาในการน�ำเงินภาษีสง่

ให้ผมู้ หี น้าทีห่ กั ภาษี ณ ทีจ่ า่ ย ยืน่ แบบ ภ.ง.ด.53 แสดงรายการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
พร้อมกับน�ำเงินภาษีสง่ ต่อเจ้าพนักงานภายใน 7 วัน นับแต่วนั สิน้ เดือนของเดือนทีจ่ า่ ยเงิน
ไม่วา่ จะหักภาษีไว้หรือไม่ ณ ส�ำนักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาในท้องทีท่ ผี่ มู้ หี น้าทีห่ กั ภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
มีส�ำนักงานตั้งอยู่ซึ่งได้มีการจ่ายเงิน

3. ความรับผิดของผูม้ หี น้าทีห่ กั ภาษี ณ ทีจ่ า่ ย

3.1 ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มิได้หักและน�ำส่ง หรือได้หักและ
น�ำเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจ�ำนวนที่ถูกต้อง ผู้จ่ายเงินต้องรับผิดร่วมกับผู้มีเงินได้ในการเสียภาษี
ที่ต้องช�ำระตามจ�ำนวนเงินภาษีที่มิได้หักและน�ำส่งหรือตามจ�ำนวนที่ขาดไป แล้วแต่กรณี
			 ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้หักภาษีไว้แล้ว ให้ผู้มีเงินได้ซึ่งต้องเสียภาษีพ้นความรับผิด
ที่จะต้องช�ำระเงินภาษีเท่าจ�ำนวนที่ผู้จ่ายเงินได้หักไว้ และให้ผู้จ่ายเงินรับผิดช�ำระภาษี
จ�ำนวนนั้นแต่ฝ่ายเดียว (มาตรา 54 แห่งประมวลรัษฎากร)
		3.2 ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่น�ำเงินภาษีที่ตนมีหน้าที่หักน�ำส่ง
ภายในก�ำหนดเวลาตาม 2. จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือ
เศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องน�ำส่ง ทั้งนี้ ให้ค�ำนวณเงินเพิ่มเป็นรายเดือน (เศษของเดือน
ให้นับเป็น 1 เดือน) นับแต่วันพ้นก�ำหนดเวลายื่นแบบฯ จนถึงวันยื่นแบบฯ และน�ำส่งภาษี
(มาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร)
			 ผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย หากไม่ยื่นแบบฯ นี้ภายในก�ำหนดเวลา
ตาม 2. เว้นแต่จะแสดงว่าได้มีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 35
แห่งประมวลรัษฎากร)
		 3.3 ผู้ใดโดยเจตนาไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
(มาตรา 37 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)
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