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• ใหไว ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๓ ก หนา ๑๙

หลักการและเหตุผล
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการใชสทิ ธิชมุ นุมสาธารณะใหชดั เจน
และโดยสอดคลองกับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ที่ประเทศไทยเปนภาคี ทัง้ นี้ เพื่อใหการชุมนุมสาธารณะเปนไปดวยความสงบเรียบรอย
ไมกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนามัยของประชาชนหรือความสะดวก
ของประชาชนที่จ ะใชทสี่ าธารณะ และไมกระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพ
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูอื่น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย (มาตรา ๓)
กฎหมายนี้ไมใชบังคับแกการชุมนุมสาธารณะ ดังตอไปนี้
(๑) การชุมนุมเนื่องในงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี
(๒) การชุมนุมเพื่อประกอบพิธกี รรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณี
หรือตามวัฒนธรรมแหงทองถิ่น
(๓) การชุมนุมเพื่อจัดแสดงมหรสพ กีฬา สงเสริมการทองเทีย่ ว หรือ
กิจกรรมอื่นเพื่อประโยชนทางการคาปกติของผูจัดการชุมนุมนั้น
(๔) การชุมนุมภายในสถานศึกษา
(๕) การชุมนุมหรือการประชุมตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย หรือการประชุม
สัมมนาทางวิชาการของสถานศึกษาหรือหนวยงานที่มีวัตถุประสงคทางวิชาการ
(๖) การชุมนุมสาธารณะในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน
หรือประกาศใชกฎอัยการศึก และการชุมนุมสาธารณะที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน
ในการหาเสียงเลือกตัง้ ในชวงเวลาทีม่ ีการเลือกตัง้ แตตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น
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๒) บทนิยาม (มาตรา ๔)
“การชุมนุมสาธารณะ” หมายความวา การชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะ
เพื่อเรียกรอง สนับสนุน คัดคาน หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยแสดงออกตอประชาชนทัว่ ไป และบุคคลอืน่ สามารถรวมการชุมนุมนัน้ ได
ไมวาการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนยายดวยหรือไม
“ที่สาธารณะ” หมายความวา ทีด่ ินหรือสิ่งปลูกสรางอันเปนทรัพยสิน
ของแผนดิ น ทีใ่ ช เ พื ่อ สาธารณะประโยชน ห รื อ สงวนไว เ พื ่อ ประโยชน ร  ว มกั น
หรือทีห่ นวยงานของรัฐมิไดเปนเจาของแตเปนผูครอบครองหรือใชประโยชน
บรรดาซึง่ ประชาชนมีความชอบธรรมทีจ่ ะเขาไปได รวมตลอดทัง้ ทางหลวงและ
ทางสาธารณะ
“ทางหลวง” หมายความวา ทางหลวงตามกฎหมายวาดวยทางหลวง
“ทางสาธารณะ” หมายความวา ทางบกหรือทางนํ้าสําหรับประชาชน
ใชในการจราจร และใหหมายความรวมถึงทางรถระบบรางทีม่ รี ถเดินสําหรับ
ประชาชนโดยสารดวย
“ผูจัดการชุมนุม” หมายความวา ผูจัดใหมีการชุมนุมสาธารณะ และให
หมายความรวมถึงผูประสงคจะจัดการชุมนุมสาธารณะ และผูซึ่งเชิญชวนหรือ
นัดใหผูอนื่ มารวมการชุมนุมสาธารณะ โดยแสดงออกหรือมีพฤติการณทําใหผูอื่น
เขาใจวาตนเปนผูจัดหรือรวมจัดใหมีการชุมนุมนั้น
“ผูชุมนุม” หมายความรวมถึง ผูจัดการชุมนุม และผูเขารวมการชุมนุม
สาธารณะไมวาจะเขารวมการชุมนุมสาธารณะนั้นตามคําเชิญชวนหรือการนัด
ของผูจัดการชุมนุมหรือไม
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการของ
รัฐบาล องคการมหาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรตามรัฐธรรมนูญ และ
หนวยงานอื่นของรัฐ
“ผูรับแจง” หมายความวา หัวหนาสถานีตํารวจแหงทองทีท่ ี่มีการชุมนุม
สาธารณะหรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนผูมีหนาที่
รับแจงการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๓) รัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๕)
กําหนดให “นายกรัฐมนตรี” เปนผูร กั ษาการตามกฎหมายนี้ และใหมีอํานาจ
ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้ โดยประกาศนั้น เมื่อไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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๔) บททั่วไป (หมวด ๑, มาตรา ๖ ถึงมาตรา ๙)
๔.๑) การใชสิทธิและเสรีภาพของผูชุมนุม (มาตรา ๖)
กําหนดใหการชุมนุมสาธารณะตองเปนไปโดยสงบและปราศจาก
อาวุธ รวมทั้งการใชสิทธิและเสรีภาพของผูชุมนุมในระหวางการชุมนุมสาธารณะ
ตองอยูภายใตขอบเขตการใชสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย
๔.๒) สถานที่ตองหามในการจัดการชุมนุมสาธารณะ (มาตรา ๗)
กฎหมายไดกาํ หนดหามมิใหจดั การชุมนุมสาธารณะในรัศมี ๑๕๐ เมตร
จากพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ
ตั้งแตสมเด็จเจาฟาขึ้นไป พระราชนิเวศน พระตําหนัก หรือจากที่ซ่งึ พระมหากษัตริย
พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศต้งั แตสมเด็จเจาฟาขึ้นไป หรือผูส าํ เร็จราชการ
แทนพระองค ประทับหรือพํานัก หรือสถานที่พํานักของพระราชอาคันตุกะ รวมถึง
ไดกาํ หนดหามมิใหจดั การชุมนุมสาธารณะภายในพื้นที่ของรัฐสภา ทําเนียบรัฐบาล
และศาล๑ เวนแตมีการจัดใหมีสถานทีเ่ พื่อใชสําหรับการชุมนุมสาธารณะภายใน
พื้นที่นั้น
อยางไรก็ดี ในกรณีทีม่ ีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงการรักษา
ความปลอดภัยสาธารณะและความสงบเรียบรอยของประชาชน กฎหมายไดกาํ หนด
ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจประกาศหาม
มิใหชุมนุมในรัศมีไมเกิน ๕๐ เมตรรอบรัฐสภา ทําเนียบรัฐบาล และศาลได
โดยใหคาํ นึงถึงจํานวนของผูเ ขารวมชุมนุมและพฤติการณในการชุมนุมประกอบดวย
๔.๓) สถานที่ที่การชุมนุมสาธารณะตองไมกีดขวางหรือรบกวนการ
ปฏิบัติงาน (มาตรา ๘)
เพื่อเปนการคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชสถานที่
ตามปกติ กฎหมายไดกําหนดใหการชุมนุมสาธารณะตองมีลักษณะไมเปนการ
กีดขวางทางเขาออก หรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใชบริการสถานที่
ดังตอไปนี้
(๑) สถานที่ทําการหนวยงานของรัฐ
(๒) ทาอากาศยาน ทาเรือ สถานีรถไฟ หรือสถานีขนสงสาธารณะ
(๓) โรงพยาบาล สถานศึกษา และศาสนสถาน
(๔) สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐตางประเทศ หรือสถานที่ทาํ การ
องคการระหวางประเทศ
๑

จัดตั้งศาล.

“ศาล” หมายความถึง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร และศาลอืน่ ตามกฎหมายวาดวยการ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

จุลนิติ

๘๓

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

(๕) สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
๔.๔) การจัดใหมีสถานที่เพื่อใชสําหรับการชุมนุมสาธารณะ (มาตรา ๙)
กํ า หนดให ห นวยงานของรั ฐ อาจจั ด ให มี ส ถานที เ่ พื อ่ ใช สํ า หรั บ
การชุมนุมสาธารณะก็ได แตการจัดใหมสี ถานที่ดงั กลาวนั้นตองไมกระทบตอเสรีภาพ
ของประชาชนที่จะจัดการชุมนุมสาธารณะในที่สาธารณะอื่น โดยมิใหนําความ
ในหมวด ๒ การแจงการชุมนุมสาธารณะ มาใชบังคับแกการชุมนุมสาธารณะ
ที่ไดจัดขึ้นภายในสถานที่ที่หนวยงานของรัฐจัดไวสําหรับการชุมนุมสาธารณะ
๕) การแจงการชุมนุมสาธารณะ (หมวด ๒, มาตรา ๑๐ ถึงมาตรา ๑๔)
๕.๑) ระยะเวลาและวิธกี ารในการแจงการชุมนุมสาธารณะ (มาตรา ๑๐)
กําหนดให “ผูประสงคจะจัดการชุมนุมสาธารณะ” ดําเนินการแจง
การชุมนุมตอ “ผูร บั แจง” กอนเริ่มการชุมนุมไมนอ ยกวา ๒๔ ชั่วโมง โดยใหถอื วา
ผูเชิญชวนหรือนัดใหผูอืน่ มารวมชุมนุมในวัน เวลา และสถานที่ทีก่ ําหนดไมวาจะ
ดวยวิธีการใด ๆ รวมทัง้ ผูขออนุญาตใชสถานทีห่ รือเครื่องขยายเสียงหรือขอให
ทางราชการอํานวยความสะดวกในการชุมนุมเปนผูประสงคจะจัดการชุมนุม
สาธารณะดังกลาว
สําหรับการแจงการชุมนุมสาธารณะตองระบุวตั ถุประสงค และวัน
ระยะเวลา และสถานที่ชุมนุมสาธารณะตามวิธีการทีร่ ัฐมนตรีประกาศกําหนด
ซึ่งตองเปนวิธที ่สี ะดวกแกผแู จง และตองใหแจงผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดดว ย
๕.๒) การดําเนินการเมื่อไดรบั แจงการชุมนุมสาธารณะ และการอุทธรณ
คําสั่งหามชุมนุม (มาตรา ๑๑)
เมือ่ ไดรับแจงแลว กฎหมายกําหนดใหผูรับแจงสงสรุปสาระสําคัญ
ในการชุมนุมสาธารณะตามกฎหมายนี้ใหแกผูแจงทราบภายใน ๒๔ ชั่วโมง
นับแตเวลาที่ไดรับแจง โดยในกรณีที่ผูรับแจงเห็นวาการชุมนุมนั้นอาจขัดตอ
ขอ ๔.๒) หรือขอ ๔.๓) ใหผูรับแจงมีคําสั่งใหผูแจงแกไขภายในเวลาที่กําหนด และ
หากผูแจงการชุมนุมยังคงไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว ก็ใหผูรับแจงมีคําสั่งหาม
ชุมนุมโดยแจงคําสั่งเปนหนังสือไปยังผูแจง
โดยในกรณีผูแจงการชุมนุมไมเห็นชอบดวยกับคําสั่งหามชุมนุม
ใหยื่นอุทธรณเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือผูรับแจงขึ้นไปหนึ่งชั้น และ
ใหผรู บั อุทธรณวนิ จิ ฉัยและแจงคําวินจิ ฉัยอุทธรณภายในเวลา ๒๔ ชัว่ โมง คําวินจิ ฉัย
อุทธรณนั้นใหเปนที่สุด
ทัง้ นี้ ในระหวางที่มีคาํ สั่งหามชุมนุม การอุทธรณและพิจารณาวินจิ ฉัย
อุทธรณนั้น กฎหมายไดกําหนดใหงดการชุมนุมสาธารณะดวย
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๕.๓) วิธกี ารแจงการชุมนุมสาธารณะในกรณีท่ไี มสามารถแจงการชุมนุม
ไดภายในกําหนดเวลา (มาตรา ๑๒)
กฎหมายได กํ า หนดให ผู  ที ่ป ระสงค จ ะจั ด การชุ ม นุ ม สาธารณะ
ซึ่งไมสามารถแจงการชุมนุมสาธารณะกอนเริ่มการชุมนุมไมนอ ยกวา ๒๔ ชั่วโมง
สามารถแจ ง การชุ ม นุ ม พร อ มด ว ยคํ า ขอผอนผั น กํ า หนดเวลาดั ง กล า วต อ
ผูบ ังคับการตํารวจผูร บั ผิดชอบพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร หรือผูบ งั คับการตํารวจภูธร
จังหวัดในจังหวัดอื่น แลวแตกรณี กอนเริ่มการชุมนุมได ซึ่งการแจงนั้นตอง
ระบุวัตถุประสงค และวัน ระยะเวลา และสถานที่ชุมนุมสาธารณะตามวิธีการ
ทีร่ ัฐมนตรีประกาศกําหนดซึ่งตองเปนวิธีทสี่ ะดวกแกผูแจง และตองใหแจงผาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดดว ย โดยใหผรู บั คําขอผอนผันตองมีหนังสือแจงคําสั่ง
พรอมดวยเหตุผลใหผยู ่นื คําขอทราบภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมงนับแตเวลาที่ไดรบั คําขอ
๕.๔) สถานะของผูรับแจงและผูรับคําขอผอนผัน (มาตรา ๑๓)
กฎหมายกําหนดใหผูรับแจงตามขอ ๕.๒) และผูรับคําขอผอนผัน
ตามขอ ๕.๓) เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
๕.๕) การชุมนุมสาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมาย (มาตรา ๑๔)
กฎหมายใหถือวาการชุมนุมสาธารณะดังตอไปนี้ เปนการชุมนุม
สาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมาย
(๑) การชุมนุมสาธารณะที่ไมสงบและมีอาวุธตามขอ ๔.๑)
(๒) การชุมนุมสาธารณะที่ไมแจงการชุมนุมภายในกําหนดระยะเวลา
และวิธีการตามขอ ๕.๑)
(๓) การชุมนุมสาธารณะที่ผูแจงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูรับแจง
หรือที่ผูรับแจงมีคําสั่งหามการชุมนุมตามขอ ๕.๒) หรือ
(๔) การชุมนุมสาธารณะที่จัดขึ้นหลังจากที่ผูยนื่ คําขอไดรับหนังสือ
แจงวาไมมีเหตุผลอันสมควรที่จะผอนผันกําหนดเวลาตามขอ ๕.๓)
๖) หนาที่ของผูจัดการชุมนุมและผูชุมนุม (หมวด ๓, มาตรา ๑๕ ถึงมาตรา ๑๘)
๖.๑) หนาที่ของผูจัดการชุมนุม (มาตรา ๑๕)
กฎหมายไดกําหนดใหผูจัดการชุมนุมมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะใหเปนไปโดยสงบ
และปราศจากอาวุ ธ ภายใต ข อบเขตการใช สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตามบทบั ญ ญั ติ
แหงรัฐธรรมนูญ
(๒) ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะไมใหเกิดการขัดขวาง
เกินสมควรตอประชาชนที่จะใชท่ีสาธารณะ ตลอดจนดูแลและรับผิดชอบใหผชู มุ นุม
ปฏิบัติตามขอ ๖.๒)
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(๓) แจงใหผูชุมนุมทราบถึงหนาทีข่ องผูชุมนุมตามขอ ๖.๒) และ
เงื่อนไขหรือคําสั่งของเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๔) ใหความรวมมือแกเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะในการ
ดูแลการชุมนุมสาธารณะใหเปนไปตาม (๑) และ (๒)
(๕) ไมยุยงสงเสริมหรือชักจูงผูชุมนุมเพื่อใหผูชุมนุมไมปฏิบัติตาม
ขอ ๖.๒)
(๖) ไมปราศรัยหรือจัดกิจกรรมในการชุมนุมโดยใชเครือ่ งขยายเสียง
ในระหวางเวลา ๒๔.๐๐ นาฬกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬกาของวันรุงขึ้น
(๗) ไมใชเครื่องขยายเสียงดวยกําลังไฟฟาทีม่ ีขนาดหรือระดับเสียง
ตามที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
๖.๒) หนาที่ของผูชุมนุม (มาตรา ๑๖)
กฎหมายไดกําหนดใหผูชุมนุมมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ไมกอใหเกิดความไมสะดวกแกประชาชนทีจ่ ะใชทสี่ าธารณะ
อัน เป น ทีช่ ุ ม นุม หรื อ ทํา ให ผู  อ นื ่ ได รั บ ความเดื อ ดร อ นเกิ น ทีพ่ ึ ง คาดหมายได ว  า
เปนไปตามเหตุอันควร
(๒) ไมปด บังหรืออําพรางตนโดยจงใจมิใหมกี ารระบุตวั บุคคลไดถกู ตอง
เวนแตเปนการแตงกายตามปกติประเพณี
(๓) ไมพาอาวุธ ดอกไมเพลิง สิ่งเทียมอาวุธปน หรือสิ่งที่อาจนํามา
ใชไดอยางอาวุธ เขาไปในที่ชุมนุม ไมวาจะไดรับอนุญาตใหมีสิ่งนั้นติดตัวหรือไม
(๔) ไมบุกรุกหรือทําใหเสียหาย ทําลาย หรือทําดวยประการใด ๆ
ใหใชการไมไดตามปกติซึ่งทรัพยสินของผูอื่น
(๕) ไมทําใหผูอื่นกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน
หรือเสรีภาพ
(๖) ไมใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย
ผูเขารวมชุมนุมหรือผูอื่น
(๗) ไมขัดขวางหรือกระทําการใด ๆ อันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติ
หนาทีข่ องเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะในการคุมครองความสะดวก
ของประชาชนในการใชที่สาธารณะ และการดูแลการชุมนุมสาธารณะนั้น
(๘) ไมเดินขบวนหรือเคลื่อนยายการชุมนุมระหวางเวลา ๑๘.๐๐
นาฬกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬกาของวันรุง ขึ้น เวนแตไดรบั อนุญาตจากเจาพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๙) ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือคําสั่งของเจาพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะ
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๖.๓) การดํา เนิ น การกอ นการเดิ น ขบวนหรื อ เคลือ่ นย า ยการชุ ม นุ ม
(มาตรา ๑๗)
กําหนดใหในกรณีทผี่ ูจัดการชุมนุมมิไดแจงวาจะมีการเดินขบวน
หรือเคลื่อนยาย ผูช มุ นุมจะเดินขบวนหรือเคลื่อนยายการชุมนุมไดกต็ อ เมื่อไดแจง
ลวงหนาตอหัวหนาสถานีตาํ รวจซึ่งมีหนาที่รบั ผิดชอบดูแลการชุมนุมสาธารณะนั้นกอน
๖.๔) การเลิกและการขอขยายระยะเวลาการชุมนุม (มาตรา ๑๘)
กําหนดใหผูชุมนุมตองเลิกการชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลา
ทีผ่ ูจัดการชุมนุมไดแจงไวตอผูรับแจง แตหากผูจัดการชุมนุมประสงคจะจัดใหมี
การชุมนุมตอไป ก็ใหแจงขอขยายระยะเวลาการชุมนุมตอผูรับแจงภายในเวลา
๒๔ ชั่วโมงกอนสิ้นสุดระยะเวลาที่ผูจัดการชุมนุมไดแจงไว
๗) การคุมครองความสะดวกของประชาชนและการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(หมวด ๔, มาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๖)
๗.๑) อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ (มาตรา ๑๙)
กฎหมายกําหนดใหหัวหนาสถานีตาํ รวจแหงทองทีท่ ีม่ ีการชุมนุม
สาธารณะ เปนเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะใหเปนไปตามกฎหมายนี้
พรอมทัง้ ใหแจงพนักงานฝายปกครองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงทองที่
ที่มีการชุมนุมสาธารณะหรือหนวยงานประชาสัมพันธของรัฐหรือเอกชนในทองที่น้นั
ทราบเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามคํารองขอ๒ สําหรับในกรณีที่มีการชุมนุม
สาธารณะตอเนื่องหลายพื้นที่ กฎหมายไดกาํ หนดใหผบู งั คับการหรือผูบ ญ
ั ชาการ
ตํารวจซึ่งรับผิดชอบพื้นที่การชุมนุม แลวแตกรณี เปนเจาพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะดั ง กล า ว และในกรณี ท เี ่ ห็ น สมควร ผู  บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ
อาจแตงตั้งขาราชการตํารวจอื่นเปนเจาพนักงานเพิ่มหรือแทนเจาพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะก็ได และเพื่อประโยชนในการคุมครองความสะดวกของ
ประชาชน การดูแลการชุมนุมสาธารณะและการรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน กฎหมายไดกําหนดใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) อํานวยความสะดวกแกประชาชนที่จะใชทสี่ าธารณะอันเปน
สถานที่ชุมนุม
(๒) รักษาความปลอดภัย อํานวยความสะดวก หรือบรรเทาเหตุ
เดือดรอนรําคาญแกผูอื่นซึ่งอยูในบริเวณใกลเคียงกับสถานที่ชุมนุม
ในกรณีทเี่ จาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะรองขอ ใหพนักงานฝายปกครองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
เจาหนาที่ของรัฐในทองที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะดําเนินการตามคํารองขอภายในขอบอํานาจหนาที่ของผูนั้น.
๒
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(๓) รักษาความปลอดภัยหรืออํานวยความสะดวกแกผชู มุ นุมในสถาน
ที่ชมุ นุม
(๔) อํานวยความสะดวกในการจราจรและการขนสงสาธารณะ
ในบริเวณที่มีการชุมนุมและบริเวณใกลเคียงเพื่อใหประชาชนไดรับผลกระทบ
จากการชุมนุมนอยที่สุด
(๕) กําหนดเงื่อนไขหรือมีคําสั่งใหผูจัดการชุมนุม ผูชุมนุม หรือผูอยู
ภายในสถานที่ชุมนุมตองปฏิบัติตามเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) (๒)
(๓) หรือ (๔)
ในการปฏิบัติหนาทีต่ ามขอ (๑) ถึง (๕) นี้ กฎหมายไดกําหนดให
เจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะอาจมีคาํ สั่งใหปด หรือปรับเสนทางการจราจร
เปนการชั่วคราวไดเพื่อประโยชนในการคุมครองความสะดวกของประชาชนหรือ
การดูแลการชุมนุมสาธารณะ
อนึ่ง เจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและขาราชการตํารวจ
ซึ่งไดรับมอบหมายใหดูแลการชุมนุมสาธารณะตองผานการฝกอบรมใหมีทักษะ
ความเขาใจ และอดทนตอสถานการณการชุมนุมสาธารณะ และตองแตงเครื่องแบบ
เพื่อแสดงตน และอาจใชเครื่องมือควบคุมฝูงชนไดตามที่รฐั มนตรีประกาศกําหนด
(มาตรา ๑๙ วรรคเจ็ด)
๗.๒) การประชาสัมพันธการชุมนุมสาธารณะ (มาตรา ๒๐)
กอน ระหวาง และภายหลังการชุมนุมสาธารณะ กฎหมายได
กําหนดให “สํานักงานตํารวจแหงชาติ” และ “หนวยงานประชาสัมพันธของรัฐ”
จัดหรือประสานใหมกี ารประชาสัมพันธเปนระยะเพื่อใหประชาชนทราบถึงสถานที่
ที ่ใช ใ นการชุ ม นุ ม และช ว งเวลาที ่มี ก ารชุ ม นุ ม ตลอดจนคํ า แนะนํ า เกี ่ย วกั บ
เสนทางการจราจรหรือระบบการขนสงสาธารณะเพื่อใหประชาชนไดรบั ผลกระทบ
จากการชุมนุมนอยที่สุด
๗.๓) การดําเนินการในกรณีมกี ารชุมนุมสาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมาย
และการรองขอตอศาลเพื่อมีคําสั่งใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุม (มาตรา ๒๑)
ในกรณีท่มี กี ารชุมนุมสาธารณะโดยไมชอบดวยกฎหมายตามขอ ๕.๕)
หรือกรณีผูจัดการชุมนุมหรือผูชุมนุมฝาฝนขอ ๔.๒) หรือไมปฏิบัติตามขอ ๔.๓)
ขอ ๖.๑) ขอ ๖.๒) ขอ ๖.๓) หรือขอ ๖.๔) กฎหมายไดกําหนดใหเจาพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) กรณีการชุมนุมสาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมายตามขอ ๕.๕)
หรื อ ไม เ ลิก การชุ ม นุ ม ภายในระยะเวลาที ่ไ ด แจ ง ไว ต  อ ผู  รั บ แจ ง ตามข อ ๖.๔)
ใหประกาศใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุมภายในระยะเวลาที่กําหนด
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(๒) กรณีผูจัดการชุมนุมหรือผูชุมนุมฝาฝนขอ ๔.๒) หรือไมปฏิบัติ
ตามขอ ๔.๓) ขอ ๖.๑) ขอ ๖.๒) หรือขอ ๖.๓) ใหประกาศใหผูชุมนุมแกไขภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ทัง้ นี้ หากผูช มุ นุมไมปฏิบตั ิตามประกาศดังกลาว กฎหมายกําหนด
ใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะรองขอตอศาลแพงหรือศาลจังหวัดทีม่ ี
เขตอํานาจเหนือสถานที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะเพื่อมีคําสั่งใหผูชุมนุมเลิก
การชุมนุมสาธารณะนั้น ซึ่งในระหวางรอคําสั่งศาลใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะมีอํานาจกระทําการที่จําเปนตามแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุม
สาธารณะที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตามขอเสนอแนะของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ทั้งนี้ เพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนและคุมครองการชุมนุม
สาธารณะ ซึ่งแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะดังกลาว ตองกําหนด
ใหเจาพนักงานหลีกเลี่ยงการใชกําลัง แตในกรณีที่ไมอาจหลีกเลี่ยงการใชกําลังได
ก็ใหใชกําลังและเครื่องมือควบคุมฝูงชนเพียงเทาที่จําเปน
โดยการดําเนินการของเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะดังกลาวนั้น
ไมเปนการตัดสิทธิของผูอื่นซึ่งไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการชุมนุม
สาธารณะนั้นที่จะรองขอตอศาลแพงหรือศาลจังหวัดที่มเี ขตอํานาจเหนือสถานที่
ที่มีการชุมนุมสาธารณะเพื่อมีคําสั่งใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุม
๗.๔) การพิจารณาคําขอใหมีคําสั่งใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะ
และการอุทธรณ (มาตรา ๒๒)
เมือ่ ศาลไดรับคําขอใหมีคําสั่งใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะ
ตามขอ ๗.๓) แลว กฎหมายกําหนดใหศาลพิจารณาคําขอนั้นเปนการดวน ซึ่งหาก
ศาลพิจารณาแลวความปรากฏตอศาลวามีผูชุมนุมซึ่งไมปฏิบัติตามประกาศ
ของเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามขอ ๗.๓) ใหศาลมีคําสั่งโดย
ออกคําบังคับใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด
โดยคําสั่งศาลดังกลาวนั้น ใหอุทธรณตอ ศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณ
ภาค คําสั่งศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคใหเปนที่สุด และใหเจาพนักงาน
บังคับคดีดําเนินการปดประกาศคําสั่งศาลไวในที่แลเห็นไดงา ย ณ บริเวณที่มกี าร
ชุมนุมสาธารณะนัน้ และประกาศโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูชุมนุมและประชาชน
ทั่วไปไดรับทราบคําสั่งศาลดังกลาวดวย
๗.๕) การประกาศกําหนดพื้นที่ควบคุม (มาตรา ๒๓)
กําหนดใหในกรณีที่ผูชุมนุมไมเลิกการชุมนุมสาธารณะตามคําสั่ง
ศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
รายงานใหศาลทราบกับประกาศกําหนดใหพนื้ ที่บริเวณที่มีการชุมนุมสาธารณะ
นั้นและปริมณฑลของพื้นที่น้นั ตามควรแกกรณีเปน “พื้นที่ควบคุม” และประกาศ
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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ใหผูชุมนุมออกจากพื้นที่ควบคุมภายในระยะเวลาที่กําหนดและหามบุคคลใด
เข า ไปในพื ้น ที ่ค วบคุ ม โดยมิ ไ ด รั บ อนุ ญ าตจากเจ า พนั ก งานดู แ ลการชุ ม นุ ม
สาธารณะ และใหรายงานรัฐมนตรีเพื่อทราบ
โดยเมื ่อ ได มี ก ารประกาศกํ า หนดพื ้น ที ่ค วบคุ ม ดั ง กล า วแล ว
ใหผบู ัญชาการตํารวจนครบาลในกรุงเทพมหานคร ผูว า ราชการจังหวัดในจังหวัดอื่น
หรือผูซ ่งึ รัฐมนตรีมอบหมายใหรบั ผิดชอบเปนผูค วบคุมสถานการณเพื่อใหมกี ารเลิก
การชุมนุมสาธารณะตามคําสั่งศาล แต ในกรณีท่มี เี หตุจาํ เปน รัฐมนตรีอาจมอบหมาย
ใหผอู ่ืนรับผิดชอบเปนผูค วบคุมสถานการณเพื่อใหมีการเลิกการชุมนุมสาธารณะได
๗.๖) การดํ า เนิ น การของผู  ค วบคุ ม สถานการณ เ พือ่ ให มี ก ารเลิ ก
การชุมนุมสาธารณะ (มาตรา ๒๔)
เมื่อพนระยะเวลาที่ประกาศใหผูชุมนุมออกจากพื้นที่ควบคุม
หากยั ง คงมี ผู  ช ุม นุ ม อยู  ใ นพืน้ ที ่ค วบคุ ม หรื อ เข า ไปในพื ้น ที ่ค วบคุ ม โดยมิ ไ ด
รับอนุญาตจากเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะกฎหมายใหถือวาผูนั้น
กระทําความผิดซึ่งหนา และใหผูควบคุมสถานการณและผูซงึ่ ไดรับมอบหมาย
จากผูค วบคุมสถานการณดาํ เนินการใหมกี ารเลิกการชุมนุมสาธารณะตามคําสั่งศาล
โดยใหผูควบคุมสถานการณและผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูควบคุมสถานการณ
มีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) จับผูซ ง่ึ อยูใ นพืน้ ที่ควบคุมหรือผูซ ่งึ เขาไปในพืน้ ที่ควบคุมโดยมิได
รับอนุญาตจากเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๒) คน ยึด อายัด หรือรื้อถอนทรัพยสินทีใ่ ชหรือมีไวเพื่อใชในการ
ชุมนุมสาธารณะนั้น
(๓) กระทําการทีจ่ ําเปนตามแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุม
สาธารณะตามขอ ๗.๓)
(๔) มีคาํ สั่งหามมิใหกระทําการใด ๆ เพื่อประโยชนในการดําเนินการ
ใหมีการเลิกการชุมนุม
ทั้งนี้ กฎหมายกําหนดใหนําเรื่องที่จะตองผานการฝกอบรม การแตง
เครื่องแบบเพื่อแสดงตน และการใชเครื่องมือควบคุมฝูงชนของเจาพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะตามความในมาตรา ๑๙ วรรคเจ็ด มาใชบงั คับแกผปู ฏิบตั หิ นาที่
ควบคุมสถานการณโดยอนุโลมดวย
๗.๗) การดําเนินการเพื่อยุติการชุมนุมที่มีลักษณะรุนแรง (มาตรา ๒๕)
ในกรณีที่ผูชุมนุมกระทําการใด ๆ ที่มีลักษณะรุนแรงและอาจเปน
อันตรายแกชีวิต รางกาย จิตใจ หรือทรัพยสินของผูอื่นจนเกิดความวุนวายขึ้น
ในบานเมือง กฎหมายไดกาํ หนดใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอาํ นาจ
สั่งใหผูชุมนุมยุติการกระทํานั้นได แตหากผูชุมนุมไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว
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ก็ใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและผูควบคุมสถานการณและผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูค วบคุมสถานการณมีอํานาจดําเนินการตามขอ ๗.๕) และขอ ๗.๖)
แตในกรณีทีผ่ ูชุมนุมไมเห็นดวยกับคําสัง่ ดังกลาว ใหยืน่ คําร องคัดคานตอ
ศาลแพงหรือศาลจังหวัดที่มเี ขตอํานาจเหนือสถานที่ท่มี กี ารชุมนุมสาธารณะเพื่อ
พิจารณาภายในเวลา ๓๐ วันนับแตวันที่มีคําสั่ง คําสั่งของศาลตามขอนี้ใหอุทธรณ
ตอศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาค คําสั่งศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาค
ใหเปนที่สุด
๗.๘) สถานะของเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและผูควบคุม
สถานการณ (มาตรา ๒๖)
กําหนดใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ผูค วบคุมสถานการณ
ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูควบคุมสถานการณ หรือผูซึ่งปฏิบัติหนาทีต่ ามคําสั่ง
ของบุคคลดังกลาวเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และเปนพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๘) บทกําหนดโทษ (หมวด ๕, มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๕)
๘.๑) ผูใ ดฝาฝนจัดการชุมนุมสาธารณะในสถานที่ตอ งหามจัดการชุมนุม
สาธารณะตามขอ ๔.๒) หรือชุมนุมสาธารณะโดยกีดขวางทางเขาออก หรือรบกวน
การปฏิบตั ิงานหรือการใชบริการสถานทีต่ ามขอ ๔.๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
๖ เดือนหรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๒๗)
๘.๒) ผูใ ดฝาฝนไมแจงการชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลาและวิธกี าร
ที่กําหนดตามขอ ๕.๑) หรือขอ ๕.๓) หรือไมไดแจงวาจะมีการเดินขบวนหรือ
เคลื่อนยายผูชุมนุมตามขอ ๖.๓) หรือไมไดแจงขอขยายระยะเวลาการชุมนุม
ตามขอ ๖.๔) ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๒๘)
๘.๓) ผูใดฝาฝนคําสั่งหามชุมนุมหรือจัดการชุมนุมระหวางมีคําสั่ง
หามชุมนุมตามขอ ๕.๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน
๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๒๙)
๘.๔) ผูจัดการชุมนุมผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๖.๑) (๑) (๒) หรือ (๓) หรือ
ผูชุมนุมผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๖.๒) (๑) หรือ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกิน
๑๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๓๐)
๘.๕) ผูจัดการชุมนุมผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๖.๑) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
หรือผูช มุ นุมผูใ ดไมปฏิบตั ติ ามขอ ๖.๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งถา
การกระทําดังกลาวทําใหระบบการขนสงสาธารณะ ระบบการสื่อ สารหรือ
โทรคมนาคม ระบบผลิตหรือสงกระแสไฟฟาหรือประปา หรือระบบสาธารณูปโภค
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

จุลนิติ

๙๑

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

อืน่ ใดใช ก ารไมไ ด ไมวาจะเป น การชั ่ว คราวหรื อ ถาวร ผู  จั ด การชุ ม นุ ม ต อ ง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑๐ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(มาตรา ๓๑)
๘.๖) ผู  ใ ดไมป ฏิ บั ต ิต ามคํ า สั ่ง หรื อ ประกาศของเจ า พนั ก งานดู แ ล
การชุมนุมสาธารณะตามขอ ๗.๑) (๕) หรือขอ ๗.๕) ถาผูนั้นเปนผูจัดการชุมนุม
หรือผูชุมนุม ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ แตถาผูนั้นเปนผูอยูภายในสถานที่ชุมนุม ตองระวางโทษ
ปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แตในกรณีทเี่ ห็นสมควร ศาลจะลงโทษผูนั้นนอยกวา
ที่กําหนดหรือจะไมลงโทษก็ได (มาตรา ๓๒)
๘.๗) ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูควบคุมสถานการณหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูควบคุมสถานการณตามขอ ๗.๖) หรือขอ ๗.๗) ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตในกรณีที่
เห็นสมควร ศาลจะลงโทษผูน น้ั นอยกวาที่กาํ หนดหรือจะไมลงโทษก็ได (มาตรา ๓๓)
๘.๘) ผูใดไมไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
หรือผูค วบคุมสถานการณหรือผูซ ่งึ ไดรบั มอบหมายจากผูค วบคุมสถานการณให
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายนี้พาอาวุธเขาไปในที่ชุมนุม ไมวาจะไดรับอนุญาตให
มีอาวุธนั้นติดตัวหรือไม ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ แตในกรณีที่อาวุธดังกลาวเปนอาวุธปน วัตถุระเบิด หรือวัตถุ
อืน่ ใดอันมีสภาพคลายคลึงกันผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป
หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๓๔)
๘.๙) บรรดาทรัพยสนิ ที่ใชหรือมีไวเพื่อใชในการชุมนุมสาธารณะที่ยดึ ได
จากการชุมนุมสาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือที่ไมเลิกการชุมนุมตามคําสั่งศาล
ใหศาลมีอํานาจสั่งริบเสียทัง้ สิ้น ไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม
(มาตรา ๓๕)
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมือ่ พนกําหนด ๓๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป (มีผลใชบังคับตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป)

๙๒

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
• ใหไว ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๒ ก หนา ๑

หลักการและเหตุผล
โดยที่การถายโอนทรัพยสนิ โดยทางมรดกในปจจุบนั ไดรบั ยกเวนไมตอ งเสีย
ภาษี ไมวาทรัพยสินจะมีจํานวนมากนอยเพียงใด กอใหเกิดความไมเปนธรรม
ในสังคม สมควรที่จะจัดเก็บภาษีตามสมควรจากการรับมรดกที่มีมูลคาจํานวนมาก
เพื่อนําไปพัฒนาประเทศและยกระดับการดํารงชีวิตของประชาชนที่ยากไรใหดีข้นึ
ทั้งนี้ โดยมิใหกระทบถึงผูทไี่ ดรับมรดกพอสมควรแกการดํารงชีพ จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย (มาตรา ๓)
กฎหมายนี้ไมใชบังคับแก
(๑) มรดกที่เจามรดกตายกอนวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
(๒) มรดกที่คูสมรสของเจามรดกไดรับจากเจามรดก
๒) บทนิยาม (มาตรา ๔)
“ภาษี” หมายความวา ภาษีการรับมรดกที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้
“ประเทศไทย” หมายความรวมถึงเขตไหลทวีปที่เปนสิทธิของประเทศไทย
“เจาพนักงานประเมิน” หมายความวา บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจาก
ขาราชการเพื่อทําหนาที่ประเมินภาษี
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสรรพากรหรือผูที่อธิบดีกรมสรรพากร
มอบหมาย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๓) รัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๕)
กําหนดให “รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ” เปนผูรักษาการตาม
กฎหมายนี ้ และให ม อี ํ า นาจออกกฎกระทรวงเพื อ่ ปฏิ บั ติ ก ารตามกฎหมายนี ้
โดยกฎกระทรวงเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

จุลนิติ

๙๓

พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘

๔) บททั่วไป (หมวด ๑, มาตรา ๖ ถึงมาตรา ๑๐)
๔.๑) อํานาจหนาที่ในการจัดเก็บภาษี (มาตรา ๖)
กฎหมายไดกาํ หนดใหกรมสรรพากรมีอาํ นาจหนาที่ในการจัดเก็บภาษี
ตามกฎหมายนี้
๔.๒) อํานาจในการจัดการแทนผูเ ยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือน
ไรความสามารถซึ่งมีหนาที่ในการเสียภาษี (มาตรา ๗)
ในกรณีทผี่ ูมีหนาที่เสียภาษีเปนผูเยาว คนไรความสามารถ หรือ
คนเสมือนไรความสามารถ กฎหมายกําหนดใหผแู ทนโดยชอบธรรม ผูอ นุบาล หรือ
ผูพ ิทกั ษเปนผูม หี นาที่ปฏิบตั กิ ารใด ๆ ตามกฎหมายนี้แทนผูเ ยาว คนไรความสามารถ
หรือคนเสมือนไรความสามารถ แลวแตกรณี
๔.๓) การเลื ่อ นและการขยายกํ า หนดเวลายื ่น แบบแสดงรายการ
การอุทธรณ และการเสียภาษี (มาตรา ๘)
๔.๓.๑) การเลื่อนกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการหรือแจงรายการ
ตาง ๆ การอุทธรณ และการเสียภาษี
สําหรับกําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการหรือแจงรายการ
ตาง ๆ การอุทธรณ และการเสียภาษีตามที่กาํ หนดไวในกฎหมายนี้ ถาผูม หี นาที่ตอ ง
ปฏิบตั ิตามกําหนดเวลาดังกลาวมีเหตุจาํ เปนจนไมสามารถจะปฏิบตั ติ ามกําหนด
เวลาไดหรือมิไดอยูใ นประเทศไทย อธิบดีจะอนุญาตใหเลื่อนกําหนดเวลาออกไปอีก
ตามความจําเปนแกกรณีกไ็ ด
๔.๓.๒) การขยายกําหนดเวลาตามกฎหมายนี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเปนการทั่วไปที่จะทําใหผูมีหนาที่
ตองปฏิบตั ิตามกฎหมายนี้ไมอาจปฏิบตั ิภายในกําหนดเวลาตามกฎหมายนี้ได อธิบดี
จะประกาศขยายกําหนดเวลาออกไปตามสมควรจนกวาเหตุดงั กลาวจะหมดสิน้ ไปก็ได
และเมือ่ ไดขยายกําหนดเวลาออกไปแลว ใหถอื วากําหนดเวลาทีข่ ยายออกไปนัน้ เปน
กําหนดเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมายนี้
๔.๔) การจัดสงเอกสารของเจาพนักงาน (มาตรา ๙)
เอกสารที่มีถึงบุคคลใดตามกฎหมายนี้ ใหสงโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ หรือใหเจาพนักงานสรรพากรนําไปสง ณ ภูมลิ าํ เนา หรือถิ่นที่อยู
หรื อ สํ า นัก งานของบุ ค คลนั ้น ในระหว า งพระอาทิ ต ย ขึ ้น ถึ ง พระอาทิ ต ย ต ก
หรือในเวลาทําการของบุคคลนั้น ถาไมพบผูรับ ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นทีอ่ ยูหรือ
สํานักงานของผูร บั จะสงใหแกบคุ คลใดซึง่ บรรลุนติ ภิ าวะแลวและอยูห รือทํางานในบาน
หรือสํานักงานที่ปรากฏวาเปนของผูรับนั้นก็ได แตในกรณีที่ไมสามารถสงเอกสาร
ตามวิธดี ังกลาวได หรือบุคคลนั้นออกไปนอกประเทศไทยใหใชวธิ ปี ด หมายเอกสารนั้น
ในที่ซ่งึ เห็นไดงา ย ณ ที่อยูห รือสํานักงานของบุคคลนั้น หรือบานที่บคุ คลนั้นมีช่อื อยู
ในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรครั้งสุดทาย หรือจะโฆษณา

๙๔

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ขอความยอในหนังสือพิมพทจี่ ําหนายเปนปกติในทองทีน่ ั้น หรือโดยวิธีการอืน่ ใด
ตามทีอ่ ธิบดีกําหนดก็ได
ทั้งนี้ เมื่อไดปฏิบัติตามวิธีดังที่ไดกลาวมาในขางตนแลว กฎหมายให
ถือวาเปนอันไดรับเอกสารนั้นแลว
๔.๕) การแจงการจดทะเบียนตอกรมสรรพากร (มาตรา ๑๐)
เมื ่อ เจ า พนั ก งานที ่ดิ น จดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมเกี ่ย วกั บ
อสังหาริมทรัพยทไี่ ดมาโดยทางมรดก ใหแจงการจดทะเบียนนั้นตอกรมสรรพากร
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และภายในกําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
๕) การเสียภาษี (หมวด ๒, มาตรา ๑๑ ถึงมาตรา ๑๖)
๕.๑) ผูมีหนาที่เสียภาษี (มาตรา ๑๑)
ก. ในกรณีเปนบุคคลธรรมดา
ภายใตบังคับขอ ๕.๒) ใหบุคคลผูไดรับมรดกดังตอไปนี้เปนผูมี
หนาที่เสียภาษีตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนี้
(๑) บุคคลผูมีสัญชาติไทย
(๒) บุคคลธรรมดาผูม ิไดมสี ญ
ั ชาติไทย แตมถี ่นิ ที่อยูใ นราชอาณาจักร
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
(๓) บุคคลผูมิไดมีสัญชาติไทย แตไดรับมรดกอันเปนทรัพยสินทีอ่ ยู
ในประเทศไทย๓
ข. ในกรณีเปนนิติบุคคล
ในกรณีท่ผี ไู ดรบั มรดกเปนนิตบิ คุ คล ใหถอื วานิตบิ คุ คลที่จดทะเบียน
ในประเทศไทย หรือจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายไทย หรือมีผูมีสัญชาติไทยถือหุนเกิน
รอยละ ๕๐ ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวในขณะมีสิทธิไดรับมรดก หรือมีผูมี
สัญชาติไทยเปนผูมีอํานาจบริหารกิจการเกินกึ่งหนึ่งของคณะบุคคลซึ่งมีอํานาจ
บริหารกิจการทั้งหมด เปนบุคคลผูมีสัญชาติไทย
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจลดหรือยกเวนภาษี
ตามกฎหมายนี้แกบุคคลตามสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอน
เกี่ยวกับการรับมรดกที่รัฐบาลไทยไดทําไวกับรัฐบาลตางประเทศได
๕.๒) มูลคามรดกที่ตองเสียภาษี (มาตรา ๑๒)
กฎหมายกําหนดผูไดรับมรดกจากเจามรดกแตละราย ไมวาจะไดรับ
มาในคราวเดียวหรือหลายคราว ถามรดกที่ไดรบั มาจากเจามรดกแตละรายรวมกัน
มีมูลคา๔เกิน ๑๐๐ ลานบาท ตองเสียภาษีเฉพาะสวนที่เกิน ๑๐๐ ลานบาท
โดยใหมีการพิจารณาทบทวนมูลคามรดกในทุก ๆ ๕ ป โดยกฎหมายไดกําหนด
ในกรณีตาม (๓) ถาในขณะที่เจามรดกถึงแกความตาย ทรัพยสินที่เปนมรดกเปนทรัพยสินที่อยูในประเทศไทย แมภายหลัง
จะเปลี่ยนสภาพอยางใด ก็ใหถือวาเปนทรัพยสินที่อยูในประเทศไทย และผูไดรับมรดกนั้นยังมีหนาที่ตองเสียภาษีตามขอ ๕.๒).
๔
มูลคามรดก หมายถึง มูลคาของทรัพยสินทั้งสิ้นที่ไดรับเปนมรดกหักดวยภาระหนี้สินอันตกทอดมาจากการรับมรดกนั้น.
๓
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บทยกเวนการเสียภาษีการรับมรดก กลาวคือไมใหนําบทบัญญัติดังกลาวมาใช
บังคับแกบุคคลหรือองคกรที่ไดรับมรดกดังตอไปนี้
(๑) บุคคลผูไดรับมรดกที่เจามรดกแสดงเจตนาหรือเห็นไดวามีความ
ประสงคใหใชมรดกนัน้ เพือ่ ประโยชนในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการ
สาธารณประโยชน
(๒) หนวยงานของรัฐและนิตบิ คุ คลที่มวี ตั ถุประสงคเพื่อกิจการศาสนา
กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน
(๓) บุคคลหรือองคการระหวางประเทศตามขอผูกพันที่ประเทศไทย
มีอยูตอองคการสหประชาชาติหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือตามสัญญา
หรือตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกันกับนานาประเทศ (มาตรา ๑๓)
๕.๓) ทรัพยมรดกซึ่งตองเสียภาษี (มาตรา ๑๔)
กําหนดใหมรดกซึ่งตองเสียภาษี ไดแก ทรัพยสินดังตอไปนี้
(๑) อสังหาริมทรัพย
(๒) หลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(๓) เงินฝากหรือเงินอื่นใดที่มลี กั ษณะอยางเดียวกันที่เจามรดกมีสทิ ธิ
เรียกถอนคืนหรือสิทธิเรียกรองจากสถาบันการเงินหรือบุคคลที่ไดรับเงินนั้นไว
(๔) ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน
(๕) ทรัพยสินทางการเงินที่กําหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา
ดังนั้น ในกรณีผูไดรับมรดกเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทย หรือเปน
บุคคลธรรมดาผูมิไดมีสัญชาติไทย แตมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมือง ใหเสียภาษีจากทรัพยสินทัง้ ทีอ่ ยูในประเทศไทยและนอก
ประเทศไทย และกรณีผไู ดรบั มรดกเปนบุคคลผูม ไิ ดมสี ญ
ั ชาติไทย แตไดรบั มรดก
อัน เป น ทรั พ ย สิ น ที ่อ ยู  ใ นประเทศไทย ให เ สี ย ภาษี เ ฉพาะจากทรั พ ย สิ น ที ่อ ยู
ในประเทศไทย โดยทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่อยูในประเทศไทยกฎหมายกําหนด
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๕.๔) วิธีการคํานวณมูลคาของทรัพยสิน (มาตรา ๑๕)
สําหรับวิธีการคํานวณมูลคาของทรัพยสินนั้น กฎหมายใหถือตาม
ราคาหรือมูลคาอันพึงมีในวันที่ไดรับทรัพยสินนั้นเปนมรดก ดังตอไปนี้
(๑) กรณีเปนอสังหาริมทรัพย ใหถอื เอาตามราคาประเมินทุนทรัพย
ของอสังหาริมทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายทีด่ ิน หักดวยภาระทีถ่ ูกรอนสิทธิตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดใน
กฎกระทรวง
(๒) กรณีเปนหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ใหถือเอาราคาของหลักทรัพยนั้นในเวลาสิ้นสุดเวลาทําการของ
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ตลาดหลักทรัพยในวันที่ไดรับมรดก
(๓) กรณีอืน่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
แตหลักเกณฑดังกลาวใหกําหนดเปนการทั่วไปโดยไมมีลักษณะเปนการเฉพาะ
เจาะจง
ถาจําเปนตองคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย ใหคิด
ตามอัตราแลกเปลี่ยนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมสรรพากรประกาศกําหนด
๕.๕) อัตราภาษีสําหรับการเสียภาษีการรับมรดก (มาตรา ๑๖)
กําหนดใหผมู หี นาที่เสียภาษีคาํ นวณและเสียภาษีในอัตรารอยละ ๑๐
ของมูลคามรดกในสวนที่ตอ งเสียภาษีตามขอ ๕.๒) แตถา ผูไ ดรบั มรดกเปนบุพการี
หรือผูสืบสันดานใหเสียภาษีในอัตรารอยละ ๕
๖) การยื่นแบบ การชําระภาษี และการประเมินภาษี (หมวด ๓, มาตรา ๑๗ ถึง
มาตรา ๒๕)
๖.๑) การยื่นแบบแสดงรายการภาษี (มาตรา ๑๗)
ภายใตบังคับขอ ๖.๓) (๔) ใหผูมีหนาที่เสียภาษียื่นแบบแสดง
รายการภาษีและชําระภาษีภายใน ๑๕๐ วันนับแตวันที่ไดรับมรดกที่เปนเหตุ
ใหมหี นาที่เสียภาษีตามกฎหมายนี้ โดยใหย่นื และชําระ ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่
สาขาแหงใดแหงหนึ่ง หรือ ณ สถานที่อื่นใดตามที่อธิบดีกําหนด โดยเจาพนักงาน
ประเมินจะตองดําเนินการประเมินภาษีใหแลวเสร็จภายใน ๑ ปนับแตวันที่มี
การยื่นแบบแสดงรายการภาษี สําหรับในกรณีท่ีผมู หี นาที่เสียภาษีตอ งเสียภาษีเพิ่ม
และไดชาํ ระภาษีภายในกําหนดเวลาขอ ๖.๓) (๓) กฎหมายกําหนดมิใหคดิ เบี้ยปรับ
หรือเงินเพิ่ม เวนแตการตองเสียภาษีเพิ่มนั้นเกิดจากรายการที่ผูยนื่ มิไดแสดงไว
ในแบบแสดงรายการภาษีหรือแสดงไวเปนเท็จ
แต ใ นกรณีท ีม่ ีเ หตุ อั น จํ า เป น และสมควรทีไ่ มอาจหลี ก เลี ่ย งได อธิ บ ดี
จะอนุมัติใหขยายระยะเวลา ๑ ปออกไปเปนการเฉพาะกรณีก็ได แตรวมแลว
ตองไมเกิน ๓ ป
๖.๒) ผูมีหนาทีเ่ สียภาษีถึงแกความตายกอนยืน่ แบบแสดงรายการ
ภาษี (มาตรา ๑๘)
กรณีที่ ๑ ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีตายกอนครบ ๑๕๐ วัน
นับแตวันที่ไดรับมรดก โดยยังมิไดย่นื แบบแสดงรายการภาษี กฎหมายกําหนดให
ผูจัดการมรดกของผูนั้นมีหนาทีย่ นื่ แบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีพรอมทั้ง
เงินเพิ่มขอ ๘.๒) แทนผูตายภายใน ๑๕๐ วันนับแตวันทีไ่ ดรับแตงตั้งโดยไมตอง
เสียเบี้ยปรับ สําหรับเงินเพิ่มใหคํานวณนับแตเมื่อพนกําหนด ๑๕๐ วันนับแตวันที่
ไดรับมรดกจนถึงวันที่ชําระภาษีครบถวน
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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กรณีที่ ๒ ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีตายเมื่อครบกําหนดเวลา
๑๕๐ วันนับแตวันที่ไดรับมรดก โดยยังมิไดยื่นแบบแสดงรายการภาษี กฎหมาย
กําหนดใหผจู ดั การมรดกของผูน ้นั มีหนาที่ย่นื แบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษี
พรอมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแทนโดยใหดาํ เนินการภายใน ๑๕๐ วันนับแตวนั ที่ไดรบั
แตงตั้ง สําหรับเบี้ยปรับใหเสีย ๑ เทาของเงินภาษีท่ตี อ งชําระ เวนแตไดย่นื แบบแสดง
รายการภาษีและชําระภาษีภายหลังกําหนดเวลาดังกลาวใหเสียเบี้ยปรับ ๒ เทา
ของเงินภาษีท่ตี อ งชําระ สําหรับเงินเพิ่มใหคาํ นวณตั้งแตวนั ที่ครบ ๑๕๐ วันนับแตวันที่
ไดรบั มรดกจนถึงวันที่ชาํ ระภาษีครบถวน โดยเงินเพิ่มตองไมเกินเงินภาษีท่ีตอ งชําระ
ไมวาจะเปนกรณีที่ ๑ หรือกรณีที่ ๒ กฎหมายกําหนดใหผูมีสิทธิได
รับมรดกคนใดคนหนึ่งจะดําเนินการเองก็ไดภายในระยะกําหนดเวลาที่กําหนดนั้น
แลวแตกรณี
อยางไรก็ตาม หากภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันที่ผูมีหนาที่เสียภาษี
ถึ ง แก ค วามตายแล ว แต ยั ง ไมมีก ารแต ง ตั ้ง ผู  จั ด การมรดกดํ า เนิ น การแทน
กฎหมายกําหนดใหทายาทซึ่งมีสิทธิรับมรดกของผูตายมีหนาที่ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีตามความขอนี้ เวนแตระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
และชําระภาษีใหกระทําภายใน ๑๕๐ วันนับแตวันทีพ่ นกําหนดเวลา ๑๘๐ วัน
โดยในกรณีมที ายาทหลายคน ใหทายาทตกลงมอบใหทายาทคนหนึ่งเปนผูม หี นาที่
เสียภาษี ถาไมอาจตกลงกันไดใหทายาทคนใดคนหนึง่ ยืน่ คํารองขอตอศาลเพือ่
ตั้งผูจ ดั การมรดกดําเนินการตอไป แตหากพนกําหนดเวลาแลว หากไมมีผใู ดยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีและชําระภาษีตามความในขอนี้ ใหเจาพนักงานประเมินมีอาํ นาจ
ประเมินภาษีตามขอ ๖.๓) (๑) ได (มาตรา ๑๙)
๖.๓) การชําระภาษีและการประเมินภาษีการรับมรดก
(๑) กําหนดระยะเวลาการประเมินภาษีของเจาพนักงานประเมิน
(มาตรา ๒๐)
ภายใตบงั คับขอ ๖.๑) เจาพนักงานประเมินมีอาํ นาจประเมิน
ภาษี เมื่อผูม หี นาที่เสียภาษีมไิ ดย่นื แบบแสดงรายการภาษีภายในเวลาที่กฎหมาย
กําหนด โดยใหมีอํานาจประเมินภาษีไดภายในกําหนดเวลา ๑๐ ปนับแตวันสุดทาย
แหงกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี
(๒) อํานาจของเจาพนักงานประเมิน (มาตรา ๒๑)
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามขอ ๖.๑) ขอ ๖.๒) ขอ ๖.๓)
(๑) หรือ (๕) ใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจออกหมายเรียกผูมีหนาที่เสียภาษี
ผูแทน หรือบุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาใหถอยคํา กับมีอํานาจสัง่ บุคคลเหลานัน้
ใหนําบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นอันควรแกเรื่องมาตรวจสอบไตสวนได
หรือออกคําสั่งใหบคุ คลดังกลาวตอบคําถามเปนหนังสือ แตจะตองใหเวลาลวงหนา
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ไมนอยกวา ๗ วันนับแตวันที่ไดรับหมายเรียกหรือไดรับคําสั่ง
(๓) การแจงการประเมินภาษีเพื่อชําระภาษี (มาตรา ๒๒)
เมื่อเจาพนักงานประเมินไดประเมินภาษีแลว ใหแจงการประเมิน
ภาษีนนั้ เปนหนังสือไปยังผูมีหนาที่เสียภาษี และใหผูนั้นชําระภาษีพรอมทั้ง
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ถามี ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรบั หนังสือแจง ในกรณีน้ี
กฎหมายกําหนดใหผูมีหนาที่เสียภาษีจะใชสิทธิอุทธรณการประเมินภาษีก็ได
(๔) การผอนชําระภาษีการรับมรดก (มาตรา ๒๓)
ผูมีหนาที่เสียภาษีจะผอนชําระภาษีภายในเวลาไมเกิน ๕ ป
ก็ได และเมื่อไดชําระภาษีครบถวนแลว กฎหมายกําหนดใหไดรับยกเวนไมตอง
เสียเงินเพิ่ม แตในกรณีทผี่ อนชําระภาษีเกิน ๒ ปจะกําหนดใหตองเสียเงินเพิ่ม
บางสวนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวก็ได
(๕) การไดรับคืนภาษี (มาตรา ๒๔)
ในกรณีท่ีผยู ่นื แบบแสดงรายการภาษีไดชาํ ระภาษีโดยไมมหี นาที่
ตองเสียหรือไดชําระไวเกินกวาที่ตองเสีย ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับคืนภาษี โดยให
ผูม ีสิทธิไดรบั คืนภาษีย่นื คํารองขอรับคืนภาษีพรอมดวยเอกสารหลักฐานภายใน ๕ ป
นับแตวันชําระภาษีทงั้ หมดตอเจาหนาที่ของสํานักงานสรรพากร และใหเจาหนาที่
ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาซึ่งรับคํารองไว สงคํารองพรอมเอกสารหลักฐาน
ตอเจาพนักงานประเมินเพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานใหแลวเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน
นับแตวนั ที่ไดรบั คํารอง และมีหนังสือแจงใหผยู ่นื คํารองทราบภายใน ๑๕ วันนับแต
การตรวจสอบแลวเสร็จ และในกรณีที่ตองมีการคืนภาษีใหกรมสรรพากรคืนเงิน
ภาษีใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ตรวจสอบแลวเสร็จ ซึ่งในการขอรับ
คืนภาษี ไมมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากเงินภาษีที่คืน
(๖) ภาษีคาง (มาตรา ๒๕)
ภาษี ซ ึง่ ต อ งเสี ย ตามกฎหมายนี ้เ มื ่อ ถึ ง กํ า หนดชํ า ระแล ว
ถามิไดเสียใหถือเปนภาษีคาง และเพื่อใหไดรับชําระภาษีคาง ใหอธิบดีมีอํานาจ
สั่ ง ยึด หรื อ อายั ด และขายทอดตลาดทรั พ ย สิ น ของผู  ต  อ งรั บ ผิ ด เสี ย ภาษี ไ ด
ทัว่ ราชอาณาจักร โดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือสั่ง อํานาจดังกลาวอธิบดี
จะมอบใหรองอธิบดีหรือสรรพากรภาคสําหรับการดําเนินการภายในเขตทองที่กไ็ ด
เพื่อประโยชนในการดําเนินการดังกลาว กฎหมายกําหนดใหผมู ีอาํ นาจมีอาํ นาจในการ
ออกหมายเรียกผูตองรับผิดชําระภาษีคางและบุคคลใด ๆ ทีม่ ีเหตุสมควรเชื่อวา
จะเปนประโยชนแกการจัดเก็บภาษีคางมาใหถอยคํา รวมถึงมีอํานาจสั่งใหนําบัญชี
เอกสาร หรือหลักฐานอื่นอันจําเปนแกการจัดเก็บภาษีคางมาตรวจสอบไดดวย
ซึ่งการดําเนินการดังกลาวนี้ตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวา ๗ วันนับแตวันไดรับ
หมายเรียกหรือคําสั่ง
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สํา หรั บ วิ ธี ก ารยึ ด และขายทอดตลาดทรั พ ย สิ น ให ป ฏิ บั ติ ต าม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม สวนวิธีการอายัดใหปฏิบัติ
ตามระเบี ย บที ่อ ธิ บ ดี กํ า หนดโดยอนุ ม ัติ รั ฐ มนตรี และให เ งิ น ทีไ่ ด จ ากการขาย
ทอดตลาดดังกลาวมาหักคาธรรมเนียม คาใชจายในการยึดและขายทอดตลาด
และเงินภาษีคาง ถามีเงินเหลือใหคืนแกเจาของทรัพยสิน
๗) การอุทธรณ (หมวด ๔, มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๒๘)
ผูม หี นาที่เสียภาษีผใู ดไมเห็นดวยกับผลการประเมินภาษีของเจาพนักงาน
ประเมินใหมสี ทิ ธิอุทธรณตอ คณะกรรมการอุทธรณ๕ไดภายในกําหนดเวลา ๓๐ วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมินภาษี ทั้งนี้ โดยยื่นตามแบบ ณ สถานที่ที่อธิบดี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยคณะกรรมการอุทธรณตอ งพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน
นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ระยะเวลาดังกลาวอธิบดีจะอนุมัตใิ หขยายออกไปอีกก็ได
แตไมเกิน ๙๐ วัน เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวใหผูอุทธรณมีสิทธิฟองตอศาลภาษี
อากรได โดยไมตอ งรอฟงผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ แตตอ งยื่นฟอง
ภายใน ๑๘๐ วันนับแตวนั ที่พน กําหนดเวลาดังกลาว ซึ่งคําวินจิ ฉัยอุทธรณใหทําเปน
หนังสือ และแจงใหผูอุทธรณทราบภายใน ๑๕ วันนับแตวันทีม่ ีคําวินิจฉัย ทั้งนี้
ผูอ ุทธรณผใู ดไมพอใจคําวินจิ ฉัยก็ใหมสี ทิ ธิฟอ งตอศาลภาษีอากรไดภายใน ๑๘๐ วัน
นับแตวันที่ไดรับทราบคําวินิจฉัยดังกลาว (มาตรา ๒๖)
การอุทธรณน้นั ไมเปนการทุเลาการเสียภาษี เวนแตกรณีท่ผี อู ุทธรณไดรบั
อนุมัตจิ ากอธิบดีใหรอคําวินจิ ฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาได ก็ใหมหี นาที่ชาํ ระภายใน
๓๐ วันนับแตวันทีไ่ ดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณหรือไดรับทราบคําพิพากษาถึงทีส่ ุด
แลวแตกรณี โดยในกรณีท่มี คี าํ วินจิ ฉัยอุทธรณใหเสียภาษีเพิ่มขึ้น ผูอ ทุ ธรณจะตอง
ชําระภายใน ๓๐ วันนับแตวันทีไ่ ดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณหรือไดรับทราบ
คําพิพากษาถึงที่สดุ แลวแตกรณี แตในกรณีท่มี คี าํ วินจิ ฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษา
ถึงที่สดุ ใหผอู ุทธรณหรือผูฟ อ งคดีไมตอ งเสียภาษีหรือเสียนอยลง ใหกรมสรรพากร
คืนเงินภาษีทตี่ องคืนใหแกผูอุทธรณหรือผูฟองคดีภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มี
คําวินิจฉัยหรือคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี (มาตรา๒๗)
เพื่อประโยชนในการวินิจฉัยอุทธรณ ใหประธานคณะกรรมการอุทธรณ
มีอํานาจเชนเดียวกับเจาพนักงานประเมินตามขอ ๖.๓) (๒) (มาตรา ๒๘)

คณะกรรมการอุทธรณ ประกอบดวย อธิบดีกรมสรรพากรหรือผูแทน เปนประธาน ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด
และผูแทนกรมการปกครอง เปนกรรมการ.
๕

๑๐๐
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

๘) เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม (หมวด ๕, มาตรา ๒๙ ถึงมาตรา ๓๒)
๘.๑) หลักเกณฑการเสียเบี้ยปรับ (มาตรา ๒๙ ถึงมาตรา ๓๐)
กฎหมายกํ า หนดให ผู  ม ีห น า ทีเ่ สี ย ภาษี ต  อ งเสี ย เบี ้ย ปรั บ ในกรณี
และอัตรา ดังตอไปนี้
(๑) มิไดย่นื แบบแสดงรายการภาษีภายในกําหนดเวลา ใหเสียเบี้ยปรับ
อีก ๑ เทาของเงินภาษีที่ตองชําระ
(๒) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไวไมครบถวนหรือไมตรงตอความเปนจริง
อันเปนเหตุใหจาํ นวนภาษีท่ีตอ งเสียขาดไป ใหเสียเบี้ยปรับอีก ๐.๕ เทาของเงินภาษี
ที่ตองเสียเพิ่ม
โดยเบี้ยปรับตามกฎหมายนี้ อาจงดหรือลดลงไดตามหลักเกณฑ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
๘.๒) หลักเกณฑการเสียเงินเพิ่ม (มาตรา ๓๑)
ภายใตบงั คับขอ ๖.๓) (๔) บุคคลใดไมชาํ ระภาษีใหครบถวนภายใน
กําหนดเวลาตามกฎหมายนี้ ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ ๑.๕ ตอเดือนหรือเศษของเดือน
ของเงินภาษีที่ตองชําระโดยไมรวมเบี้ยปรับ แตในกรณีทีไ่ ดมีการอนุญาตให
เลื่อนกําหนดเวลาการชําระภาษี และไดมีการชําระภาษีภายในกําหนดเวลาที่เลื่อน
ใหนัน้ เงินเพิ่มดังกลาวใหลดลงเหลือรอยละ ๐.๗๕ ตอเดือนหรือเศษของเดือน
ในการคํานวณเงินเพิ่มนั้นใหเริ่มนับเมือ่ พนกําหนดเวลายืน่ แบบแสดงรายการภาษี
จนถึงวันทีช่ ําระภาษี แตเงินเพิ่มทีค่ ํานวณไดมิใหเกินจํานวนภาษีทตี่ องชําระ
โดยเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมายนี้นั้น ใหถือเปนเงินภาษี (มาตรา ๓๒)
๙) บทกําหนดโทษ (หมวด ๖, มาตรา ๓๓ ถึงมาตรา ๓๘)
๙.๑) ผูใดไมยืน่ แบบแสดงรายการภาษีตามขอ ๖.๑) โดยไมมีเหตุ
อันสมควร ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๓๓)
๙.๒) ผูใดไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งของเจาพนักงานประเมิน
หรือไมยอมตอบคําถามของเจาพนักงานประเมินตามขอ ๖.๓) (๒) หรือของ
ประธานคณะกรรมการอุทธรณตามขอ ๗) หรือไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือ
คําสัง่ ของผูมีอํานาจตามขอ ๖.๓) (๖) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือนหรือ
ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๓๔)
๙.๓) ผูใดทําลาย ยายไปเสีย ซอนเรน หรือโอนไปใหแกบุคคลอื่น
ซึ่งทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัดตามขอ ๕.๓) (๖) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป
และปรับไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท สวนในกรณีที่ผูกระทําความผิดดังกลาวเปน
นิติบุคคล หากกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นไดมีสวน
ในการกระทําความผิดของนิตบิ คุ คล ใหกรรมการผูจ ดั การ ผูจ ดั การ หรือผูแ ทนนิตบิ คุ คล
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ดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป และปรับไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เชนเดียวกัน (มาตรา ๓๕)
๙.๔) เจ า พนั ก งานผู  ใ ดมี ห น า ที ่ป ฏิ บั ติ ก ารตามกฎหมายนี ้ รู  ข  อ มู ล
ของผูม หี นาที่เสียภาษี หรือของผูอ น่ื ที่เกี่ยวของ นําออกแจงแกบคุ คลใดหรือทําให
รูโดยวิธีใด หรือปลอยปละละเลยใหขอมูลดังกลาวรูถึงบุคคลที่ไมมีหนาที่ตองรู
โดยไมมีอํานาจกระทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป
หรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ เวนแตเปนการเปดเผยตอ
เจาพนักงานประเมินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมาย (มาตรา ๓๖)
๙.๕) ผูใด
(๑) โดยรูอ ยูแ ลวหรือจงใจยื่นขอความเท็จ หรือใหถอ ยคําเท็จ หรือ
ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อ
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีตามกฎหมายนี้
(๒) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉอโกงหรือใชอุบายโดย
วิธีการอยางหนึ่งอยางใด หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีตาม
กฎหมายนี้ หรือ
(๓) แนะนําหรือสนับสนุนใหบคุ คลอื่นใดกระทําการตาม (๑) หรือ (๒)
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
๙.๖) บรรดาความผิดตามขอ ๙.๑) ขอ ๙.๒) และขอ ๙.๕) กฎหมาย
กําหนดใหอธิบดีมอี าํ นาจเปรียบเทียบได และถาผูม ีหนาที่เสียภาษีไดชาํ ระคาปรับ
ตามที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดแลว มิใหผูมีหนาทีเ่ สียภาษี
ถูกฟองรองตอไปในกรณีแหงความผิดนั้น แตหากอธิบดีเห็นวาไมควรใชอํานาจ
เปรียบเทียบ หรือเมื่อเปรียบเทียบแลวผูมีหนาที่เสียภาษีไมยอมตามที่เปรียบเทียบ
หรือยอมแลวแตไมชําระคาปรับภายในระยะเวลาที่ผูมีอํานาจเปรียบเทียบกําหนด
ก็ใหดําเนินการฟองรองตอไป และในกรณีนี้หามมิใหดําเนินการเปรียบเทียบ
ตามกฎหมายอื่นอีก (มาตรา ๓๘)
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป (มีผลใหใชบังคับตั้งแตวันจันทรที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เปนตนไป)
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