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ค าน า 

 

 เอกสารประการสอนวิชาการภาษีอากร (3532202) ไดจ้ดัข้ึนเพ่ือใชป้ระกอบการเรียนการ
สอนส าหรับนกัศึกษา  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
อ  านวยความสะดวกแก่นักศึกษา มีการแบ่งเน้ือหาออกเป็น 10 บท ใชเ้วลาในการสอนทั้งหมด 48  
ชัว่โมง 
 

 เอกสารประกอบการสอนเล่มน้ีได้จัดท าข้ึนใน พ.ศ. 2546 และได้มีการปรับแก้เน้ือหา
สาระส าคญัท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเวลาต่อมา แต่อาจไม่ครบถว้นในประเด็นปลีกย่อย ฉะนั้น การ
ติดตามขอ้มูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบนันับว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอน เน่ืองจาก
กฎหมาย และแนวปฏิบติัต่างๆ  เก่ียวกบัภาษีอากร  มีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ   
 หวงัว่าเอกสารประกอบการสอนเล่มน้ี  คงอ  านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนพอสมควร  ส าหรับขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน  ขอท่านผูอ่้านโปรดช้ีแนะให้ผูเ้ขียนไดรั้บ
ทราบดว้ย  จะเป็นพระคุณอยา่งยิง่  เพ่ือผูเ้ขียนจะไดน้ ามาปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งในโอกาสต่อไป 
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สารบัญ 

หน้า 
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แผนบริหารการสอน           (ข) 
สารบัญ            (ฌ) 
 

บทที ่ 1   ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัภาษอีากร 

  ความหมายของภาษีอากร               4 

  การจ าแนกภาษีอากร               5 

  วตัถุประสงคใ์นการเก็บภาษีอากร              6 

  ลกัษณะของภาษีอากรท่ีดี               7 

  โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร              8 

  ประมวลรัษฎากร         10  
  บทสรุป           10 

  ค าถามทา้ยบท          11 

  เอกสารอา้งอิง          12 

  

บทที่    2   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

  บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร           15 

  เงินไดพ้ึงประเมิน         17 

  แหล่งเงินไดแ้ละท่ีอยูข่องผูม้ีเงินได ้       18 

  การยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา       20 

  เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา  40  แห่งรัษฎากร      33 

  การค านวณภาษีโดยผูเ้สียเงินไดป้ระเมินตนเองตอนส้ินปี     37 

  การหกัค่าใชจ่้าย          38 

  การหกัลดหยอ่น          45 

  อตัราภาษี          58 

  บทสรุป           58 

  ค าถามทา้ยบท          59 

  เอกสารอา้งอิง          61 

 



 

บทที่    3   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : การประเมนิตนเอง 

  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาคร่ึงปี        64 

  การค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส้ินปี       66 

  เงินไดท่ี้สามารถแยกค านวณจากเงินอ่ืนได ้      76 

  การช าระภาษีโดยประเมินตนเอง        78 

  แบบ ภงด.          82 

  บทสรุป           91 

  ค าถามทา้ยบท          92 

  เอกสารอา้งอิง          97 

 

บทที่    4    ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : การหักภาษี ณ ที่จ่ายและการประเมนิโดยเจ้าพนกังาน 
 

  การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย       100 

  การประเมินโดยเจา้พนกังาน      120 

  แบบยืน่รายการ ภ.ง.ด       121 

  บทสรุป         135 

  ค าถามทา้ยบท        136 

  เอกสารอา้งอิง        138 

 

บทที่    5   ภาษีเงินได้นติบุิคคล 
 

  ประเภทนิติบุคคลและฐานภาษี      141 

  นิติบุคคลท่ีไม่ตอ้งเสียภาษี      143 

  ฐานภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล       143 

  รอบระยะเวลาบญัชี       144 

  อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากฐานก าไรสุทธิ    145 

การค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากฐานก าไรสุทธิ    149 

  เง่ือนไขการค านวณก าไรสุทธิตามมาตรา 55 ทวิ    150 

  การค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล    173 

  การเสียภาษีจากรายรับก่อนหกัรายจ่ายใดๆ     179 

  การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากฐานเงินไดท่ี้จ่ายจากหรือในประเทศไทย 182 



  การเสียภาษีจากฐานการจ าหน่ายก าไรไปต่างประเทศ   183 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย      184 

  บทก าหนดโทษ        186 

  การอุทธรณ์        188 

  ขั้นตอนของการอุทธรณ์       188 

  การวินิจฉยัการอุทธรณ์       189 

  การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษี     190 

  คณะกรรมการวินิจฉยัภาษีอากร      190 

  บทสรุป         191 

  ค าถามทา้ยบท        192 

  เอกสารอา้งอิง        195 

 

บทที่    6   ภาษีมูลค่าเพิม่ 

 

  โครงสร้างภาษีการคา้       198 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมช่วยแกปั้ญหาภาษีการคา้อยา่งไร    201 

  ประวติัของภาษีมูลค่าเพ่ิม       202 

  ชนิดของภาษีมูลค่าเพ่ิม       202 

  วิธีการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม      203 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมในประเทศไทย      204 

  ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม      205 

  กิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิม     206 

  ฐานภาษี        212 

  อตัราภาษีมูลค่าเพ่ิม       215 

  ความรับผดิชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม     220 

  ภาษีซ้ือท่ีสามารถน ามาหกัในการค านวณภาษี    223 

  เบ้ียปรับ เงินเพ่ิม และโทษ      223

  บทสรุป         229 

  ค าถามทา้ยบท        230 

  เอกสารอา้งอิง        232 



บทที่   7   ภาษีธุรกจิเฉพาะ 

  ผูเ้สียภาษีธุรกิจเฉพาะ       235 

  กิจการท่ีตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ      235 

  การยกเวน้ภาษีธุรกิจเฉพาะ      239 

  ฐานภาษีและอตัราภาษี       244 

  รายรับท่ีไม่ตอ้งน าไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ   245 

  การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ      246 

  การยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษี     247 

  เอกสารหลกัฐานและบญัชีท่ีตอ้งจดัท า     248 

  เบ้ียปรับ เงินเพ่ิม และโทษ      249 

  บทสรุป         250 

  ค าถามทา้ยบท        251 

  เอกสารอา้งอิง        252 

 

บทที ่ 8   อากรแสตมป์ 

  ผูม้ีหนา้ท่ีเสียอากรแสตมป์      256 

  วิธีการเสียอากรแสตมป์       256 

  การขอคืนอากรแสตมป์       258 

  บญัชีอตัราอากรแสตมป์       268 

  การยกเวน้อากร        270 

  ความรับผดิกรณีไม่ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์    272 

  ขอ้เสียของตราสารท่ีไม่ไดปิ้ดแสตมป์บริบูรณ์    272 

  บทสรุป         272 

  ค าถามทา้ยบท        273 

  เอกสารอา้งอิง        274 

 

 

 

 

 



บทที่  9   ภาษีศุลกากร   

ความหมายของภาษีศุลกากร    277 

วตัถุประสงคใ์นการจดัเก็บภาษีศุลกากร    

กฎหมายจดัเก็บศุลกากร    278 

กฎหมายศุลกากร     

กฎหมายพิกดัอตัราศุลกากร    280 

กฎหมายควบคุสินคา้เขา้ออก    283 

วิธีการจดัเก็บศุลกากร    285 

ท่าหรือท่ีและสนามบินศุลกากร    285 

การคา้ชายแดนท่ีเก่ียวกบัระบบงานศุลกากร    288 

ของตกคา้งของริบและของยดึ    289 

พิธีการศุลกากร     290 

บทสรุป     291 

ค าถามทา้ยบท     292 

เอกสารอา้งอิง     293 

 

บทที่  10  ภาษีสรรพสามติ       

ความหมายของภาษีสรรพสามิต      296 

วตัถุประสงคใ์นการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีสรรพสามิต 

สินคา้และบริการท่ีตอ้งเสียภาษีสรรพสามิต     297 

ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีสรรพสามิต      300 

ความรับผดิในการเสียภาษีสรรพสามิต 

วิธีการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต      301 

บทก าหนดโทษ        305 

บทสรุป          

บญัชีอตัราภาษีสรรพสามิต      306 

                           ค  าถามทา้ยบท        318 

เอกสารอา้งอิง        319 

 



 

บรรณานุกรม          320 

ภาคผนวก          323 



แผนการบริหารการสอนประจ าวิชา 

 

รหัสวชิา 3532202 

รายวชิา  การภาษีอากร       3(3-0-6) 
  Taxation 

 

ค าอธิบายรายวชิา 

 

 ศึกษาหลกัการของภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  หลกัเกณฑใ์นการจดัเก็บ  และ
รายละเอียดในการปฏิบติัโดยเนน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  
และธุรกิจเฉพาะ  อากรแสตมป์ 

 

วตัถุประสงค์ 

 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้  ความเขา้ใจ  หลกัการ  และนโยบายภาษีอากร 

2. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้  ความเขา้ใจ  และสามารถวินิจฉยัประเด็นต่าง  ๆ  ตามประมวล
รัษฎากรได ้

3. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถค านวณยืน่แบบรายการเพ่ือช าระภาษีตามประมวลรัษฎากรได้
ถูกตอ้ง 

4. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจและชีวิตประจ าวนัได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

เน้ือหา 

 

บทที่  1  ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัภาษอีากร     3   ช่ัวโมง 

1. รายรับของรัฐบาล 

2. ความหมายของภาษีอากร 

3. การจ าแนกภาษีอากร 

4. วตัถุประสงคใ์นการเก็บภาษีอากร 

5. ลกัษณะภาษีอากรท่ีดี 

6. โครงสร้างกฎหมายภาษีอากร 

7. ประมวลรัษฎากร 

 

บทที่  2  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา      6  ช่ัวโมง 

1. บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร 

2. เงินไดพ้ึงประเมิน 

3. แหล่งเงินไดแ้ละท่ีอยูข่องผูม้ีเงินได ้

4. บุคคลท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

5. เงินไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

6. เงินไดพ้ึงประเมิน 

7. การหกัค่าใชจ่้าย 

8. การหกัลดหยอ่น 

9. อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

 

บทที่  3  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : การประเมนิตนเอง    6  ช่ัวโมง 

1. การค านวณเงินไดบุ้คคลธรรมดาคร่ึงปี 

2. การค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส้ินปี 

2.1 การค านวณภาษีส้ินปีโดยน าเงินไดข้องภรรยาและสามีรวมกนั (รวมค านวณ) 
2.2 การค านวรภาษีส้ินปี โดยน าเงินไดต้าม ม. 40 (2)-(8) ของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเสียภาษี

ในนามของอีกฝ่าย ซ่ึงมี 2 ลกัษณะ 

2.3 การค านวณภาษีส้ินปีของสามีและภรรยา โดยแยกต่างหากจากกนั 

3. เงินไดท่ี้สามารถแยกค านวณจากเงินไดอ่ื้น 

4. การช าระภาษีโดยประเมินตนเองดว้ยแบบ ภงด. 90, 91, 93 และ 94 

 

 



 

  

บทที่  4 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : การหักภาษี ณ ที่จ่ายและการประเมนิ 

 โดยเจ้าพนักงาน        6  ช่ัวโมง 

1. การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม ม. 50 

2. การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม ม.3 เตรส 

3. การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตาม ม. 69 ทวิ 
4. หนา้ท่ีของผูห้กัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

5. แบบแสดงภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หกั ณ ท่ีจ่าย 

6. การประเมินโดยเจา้พนกังาน 

 

บทที่  5  ภาษีเงินได้นติบุิคคล       12  ช่ัวโมง 

1. ประเภทนิติบุคคลและฐานภาษี 

2. นิติบุคคลท่ีไม่ตอ้งเสียภาษี 

3. ฐานภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

4. รอบระยะเวลาบญัชี 

5. อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากฐานก าไรสุทธิ 

6. การค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากฐานก าไรสุทธิ 

7. เง่ือนไขการค านวณก าไรสุทธิตามมาตรา  65  ทวิ 
8. เง่ือนไขการค านวณก าไรสุทธิตามมาตรา  65  ตรี 

9. การค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

      9.1  การเสียภาษีคร่ึงรอบบญัชี 

       9.2  การเสียภาษีส้ินรอบระยะบญัชี 

10. การเสียภาษีจากรายไดก่้อนหกัค่าใชจ่้าย 

11. การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากฐานเงินไดท่ี้จ่ายจากในประเทศไทยไปต่างประเทศ  

(หกั ณ  ท่ีจ่าย) 
12. การเสียภาษีจากฐานการจ าหน่ายก าไรไปนอกประเทศ 

13. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั  ณ  ท่ีจ่าย 

14. บทก าหนดโทษ 

15. การอุทธรณ์ 

 

บทที่  6  ภาษีมูลค่าเพิม่       6  ช่ัวโมง 

1. โครงสร้างภาษีการคา้ 

2. ภาษีมูลค่าเพ่ิมช่วยแกปั้ญหาภาษีการคา้ 

3. ประวติัภาษีมูลค่าเพ่ิม 



 

  

4. ชนิดของภาษีมูลค่าเพ่ิม 

5. วิธีการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 

6. ภาษีมูลค่าเพ่ิมในประเทศไทย 

7. ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 

8. การยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

9. ฐานภาษีมูลค่าเพ่ิม 

10. อตัราภาษีมูลค่าเพ่ิม 

11. ความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 

12. ภาษีซ้ือท่ีสามารถน ามาหกัในการค านวณภาษี 

13. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

14. การยืน่แบบรายการช าระภาษี 

15. เบ้ียปรับ  เงินเพ่ิม  และโทษ 

 

บทที่  7  ภาษีธุรกจิเฉพาะ       3  ช่ัวโมง 

1. ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

2. กิจการท่ีตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

3. การยกเวน้ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

4. ฐานภาษีและอตัราภาษี 

5. รายรับท่ีไม่ตอ้งน าไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

6. การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ 

7. การยืน่แบบรายการและช าระภาษี 

8. เอกสารหลกัฐานและบญัชีท่ีตอ้งจดัท า 

9. เบ้ียปรับ  เงินเพ่ิม  และโทษ 

 

บทที่  8   อากรแสตมป์       3  ช่ัวโมง 

1. ผูม้ีหนา้ท่ีเสียอากรแสตมป์ 

2. วีการเสียอากรแสตมป์ 

3. บญัชีอากรแสตมป์ 

4. ตารางเสียอากรแสตมป์ 

5. การยกเวน้อากรแสตมป์ 

6. ความรับผดิของการไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ 

7. ขอ้เสียของการไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ 

 



 

  

วธิีสอนและกจิกรรม 

1. อาจารยบ์รรยายเน้ือหาตามเอกสารประกอบการสอน 

2. นกัศึกษาอภิปรายเน้ือหาและท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 

3. มอบหมายแบบฝึกหดัท าการบา้นเพ่ิมเติม 

4. อาจารยส์รุปและตอบขอ้ซกัถามในชั้นเรียน 

5. แบ่งกลุ่มคน้ควา้ระเบียบ กฎเกณฑใ์หม่จากอินเตอร์เน็ต วารสาร หนงัสือพิมพ ์

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. แผน่ใส 

2. วีดิทศัน ์

3. แบบ  ภ.ง.ด.  ต่าง  ๆ 

4. บทความจากวารสารหนงัสือพิมพ ์

 

การวดัผลและประเมนิผล 

 การวดัผล 

 1.  คะแนนระหว่างภาคเรียน      50  % 

      1.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  10  % 

      1.2  แบบฝึกหดัทา้ยบท    10  % 

      1.3  ทดสอบกลางภาค     30  % 

 2.  คะแนนสอบปลายภาคเรียน      50  % 

     รวม    100 

 

 การประเมนิผล 

      คะแนนระหว่าง  80-100  ไดร้ะดบั A 

      คะแนนระหว่าง  75-79  ไดร้ะดบั B+ 

      คะแนนระหว่าง  70-74  ไดร้ะดบั B 

      คะแนนระหว่าง  65-69  ไดร้ะดบั C+ 

      คะแนนระหว่าง  60-64  ไดร้ะดบั C 

      คะแนนระหว่าง  55-59  ไดร้ะดบั D+ 

      คะแนนระหว่าง  50-54  ไดร้ะดบั D 

      คะแนนระหว่าง  0-49   ไดร้ะดบั   E 

  



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  1 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับภาษีอากร 

 

เน้ือหาประจ าบท 

1. รายรับของรัฐบาล 

2. ความหมายของภาษีอากร 

3. การจ าแนกภาษีอากร 

4. วตัถุประสงคใ์นการเก็บภาษีอากร 

5. ลกัษณะภาษีอากรท่ีดี 

6. โครงสร้างกฎหมายภาษีอากร 

7. ประมวลรัษฎากร 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

         หลงัจากเรียนบทน้ีแลว้นกัศึกษาควรมีพฤติกรรมดงัน้ี 

1. บอกถึงท่ีมาของรายรับรัฐบาลได ้

2. อธิบายความหมายของภาษีอากรได ้

3. จ าแนกประเภทภาษีอากรตามหลกัเกณฑใ์นการแบ่งแต่ละหลกัเกณฑไ์ด ้

4. อธิบายถึงลกัษณะภาษีอากรท่ีดีและหลกัความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีของรัฐบาล
ได ้

5. บอกโครงสร้างของกฎหมายภาษีอากรได ้

6. ระบุประเภทภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรได ้

 

วธีิสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ช้ีแจงและแนะน าแนวทางในการเรียนรายวิชาการภาษีอากร 

2. อาจารยบ์รรยายสรุปเน้ือหาวิชา 

3. นกัศกึษาร่วมกนัอภิปราย 

4. ตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
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ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี  1 

2. แผน่ใส 

3. ใบงานค าถามเพ่ิมเติมตามสถานการณ์ในแต่ละภาคเรียน 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

1. สงัเกตความสนใจ  ความตั้งใจเรียน 

2. สงัเกตการแสดงความคิดเห็นในการร่วมอภิปราย 

3. ตรวจผลงานจากค าตอบทา้ยบทเรียนเป็นรายบุคคล 

4. ตรวจผลงานจากใบงานเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับภาษีอากร 

 

รัฐบาลของแต่ละประเทศมีหน้าท่ีหลายประการ เช่น ป้องกนัประเทศและพฒันาประเทศดา้น
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการศึกษา การสาธารณสุข ดา้นเศรษฐกิจ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือใหม้าตรฐานของการ
ด ารงชีพของบุคคลอยู่ในระดบัดีท่ีสุดเท่าท่ีทรัพยากรธรรมชาติ และปัจจัยการผลิตจะเอ้ืออ  านวยให ้
จากเหตุผลดงักล่าวรัฐบาลจ าเป็นตอ้งมีรายรับใหเ้พียงพอเพื่อท าหนา้ท่ีดา้นต่างๆ ใหบ้รรลุเป้าหมาย   
 

1.  รายรับของรัฐบาล   
รายรับของรัฐบาลแบ่งไดเ้ป็น  2  ประเภท  ไดแ้ก่   
1. รายรับท่ีเป็นรายได ้ หมายถึง  รัฐบาลไดม้าโดยไม่ตอ้งมีภาระตอ้งใชคื้น  ไดแ้ก่ 

    1.1  การเก็บภาษีอากร ซ่ึงเก็บจากบุคคล  หน่วยธุรกิจตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ท่ี
ก  าหนดไวใ้นกฎหมาย 

    1.2  รายไดจ้ากรัฐพาณิชย ์ เป็นรายไดจ้ากส่วนแบ่งก าไรในการด าเนินงานของธุรกิจท่ีรัฐ
ถือหุ้น  ไม่ว่าจะอยู่ในรูปรัฐวิสาหกิจหรือบริษทั เช่น กิจการไฟฟ้า กิจการประปา สลากกินแบ่ง
รัฐบาล เป็นตน้ 

    1.3 รายไดจ้ากการขายส่ิงของและบริการ  เช่น ค่าขายของกลาง  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ท่ี
เรียกเก็บจากประชาชนผูม้าใชบ้ริการจากรัฐ 

    1.4  รายไดอ่ื้นๆ  เป็นรายไดท่ี้ไดรั้บตามอ านาจของกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัหรือ
สญัญาท่ีท าไวก้บัรัฐบาล  เช่น  ค่าแสตมป์  ค่าปรับ  เป็นตน้ 

2.  รายรับท่ีมิใช่รายได ้ หมายถึง  รายรับท่ีรัฐบาลมีภาระในการชดใชคื้นในภายหลงั  ไดแ้ก่ 

     2.1  การกูย้ืมเงิน  ในยามท่ีมีความจ าเป็นรัฐบาลอาจต้องกู ้ยืมเงินมาใช้ในการพฒันา
ประเทศ  ซ่ึงการกูย้มืเงินนั้นอาจกูจ้ากภายในประเทศหรือกูจ้ากต่างประเทศก็ได ้

     2.2  การพิมพธ์นบตัร  โดยต้องมีทรัพยสิ์นท่ีมีค่าตามกฎหมายก าหนดเป็นทุนส ารอง
เงินตราหนุนหลงัธนบตัร  วิธีน้ีตอ้งระมดัระวงัมิฉะนั้นอาจจะท าใหเ้กิดเงินเฟ้อง่าย 

     2.3  เงินคงคลงั  หมายถึง  เงินสดเหลือจ่ายท่ีรัฐบาลเก็บรักษาไวใ้นขณะใดขณะหน่ึง  ซ่ึง
ถา้หากอยูใ่นภาวะจ าเป็นรัฐบาลอาจน าเงินคงคลงัมาใชจ่้ายเพื่อชดเชยรายรับท่ียงัขาดอยู่ 

รายรับของรัฐบาลท่ีกล่าวมาทั้งหมดนั้นการเก็บภาษีอากรถือเป็นแหล่งท่ีเป็นรายได้ท่ีมี
ความส าคัญ  ซ่ึงรัฐบาลของประเทศต่างๆ มกัก  าหนดหน้าท่ีในการเสียภาษีของพลเมืองไวใ้น
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บทบญัญติัแห่งกฎหมาย  ส าหรับประเทศไทยกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรทุกฉบบั ได้
ก  าหนดใหป้ระชาชนชาวไทยเป็นผูท่ี้มีหน้าท่ีเสียภาษีไวอ้ยา่งชดัแจง้ ผูใ้ดอา้งความไม่รู้กฎหมายมา
เป็นสาเหตุของการไม่เสียภาษีอากรไม่ได ้ นอกจากภาษีอากรจะเป็นรายไดห้ลกัของประเทศแลว้
มาตรการดา้นภาษีอากร ถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัชนิดหน่ึงของนโยบายการคลงั ท่ีสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในดา้นต่างๆ เช่น เป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย  โดยมีนโยบายภาษีอากรไปในทางส่งเสริมการออมและการลงทุน และยงัใชภ้าษีอากร
เป็นเคร่ืองมือกระจายรายไดข้องคนในสังคมให้มีความเท่าเทียมกนัมากข้ึน โดยการใชร้ะบบภาษี
แบบกา้วหน้า ท าการเก็บภาษีทางตรงใหม้ากข้ึน ในกรณีท่ีสภาพเศรษฐกิจของประเทศอยูใ่นภาวะ
ฝืดเคือง สภาพการผลิต การลงทุนและการซ้ือขายอยู่ในภาวะซบเซา การใชน้โยบายลดอตัราภาษี
อากรอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอยา่ง  จะช่วยส่งเสริมก าลงัใจให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผูป้ระกอบการคา้ และ อุตสาหกรรมการลงทุนโดยทั่วไปไดม้ีก  าลงัใจในการลงทุนการผลิตเพื่อ
กระตุน้เศรษฐกิจโดยรวมของชาติ 

ส่ิงส าคัญอีกประการ ในการด าเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ ภาษีอากรมกัจะเข้าไปมีส่วน
เก่ียวขอ้งอยูด่ว้ยเสมอ เร่ิมตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตายไม่ว่าการด าเนินชีวิตนั้นจะประกอบอาชีพใดก็ตาม   
ภาษีอากรจึงเป็นเร่ืองท่ีทุกคนควรจะศึกษาหาความรู้ไว ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท่ี้ศึกษาทางด้าน
บริหารธุรกิจหรือการจดัการ เพราะบุคคลเหล่าน้ีนอกจากจะเก่ียวขอ้งกบัภาษีอาการในการด าเนิน
ชีวิตเหมือนคนปกติทัว่ไปแลว้ การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ยงัเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองธุรกิจการคา้ การ
อุตสาหกรรม การซ้ือขายแลกเปล่ียน ซ่ึงทุกขั้นตอนภาษีอากรจะมีบทบาทเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ยเสมอ 
ดว้ยเหตุน้ีจึงควรมีความรอบรู้เก่ียวกบัเร่ืองภาษีอากรเป็นอยา่งดี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

2.  ความหมายของภาษีอากร 

ได้มีนักเศรษฐศาสตร์และนักภาษีอากรหลายท่านให้ค  าจ  ากัดความค าว่า  “ภาษีอากร”  
เพื่อใหค้รอบคลุมภาษีอากรทุกประเภท  ดงัตวัอยา่งค าจ  ากดัความต่อไปน้ี 

ภาษีอากร  คือ ส่ิงท่ีรัฐบาลบงัคบัเก็บจากราษฎร  โดยมิไดมี้ส่ิงตอบแทนแก่ผูเ้สียภาษีอากร
โดยตรง 

ภาษีอากร  หมายถึง  รายได้หรือทรัพยากรท่ีได้มีการเคล่ือนยา้ยจากภาคเอกชนไปสู่
ภาครัฐบาลและไม่ก่อใหเ้กิดภาระในการช าระคืนของรัฐบาล 

ภาษีอากร  หมายถึง  ส่ิงท่ีเรียกเก็บจากบุคคล  ทรัพยสิ์น  หรือธุรกิจ  เพ่ือการสนับสนุน
รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลทอ้งถ่ิน 
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ภาษีอากร  คือ  การโอนทรัพยากรใดๆ  อนัมีลกัษณะบังคับแต่มิได้เป็นการลงโทษจาก
ภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล  โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ถูก  าหนดไวแ้ลว้ล่วงหน้าและไม่โยงไปถึง
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บเฉพาะ  ทั้ งน้ีเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบาง
ประการ  (ลาวณัย ์ อุดมวฒัน์ทรี, 2552 : 5)  จากค านิยามขา้งตน้สามารถสรุปสาระส าคญัของภาษี
อากรดงัน้ี 

 1.  ค  าว่าบงัคบัเก็บนั้น ผูเ้สียภาษีอาจไม่สมคัรใจ  แต่รัฐบาลจะบงัคบัโดยออกกฎหมายมาใช้
บงัคบั  ให้บุคคลท่ีเขา้เง่ือนไขมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการเสียภาษีตอ้งปฏิบติั หากฝ่าฝืน
จะตอ้งรับโทษ 

 2.  เงินภาษีนั้น รัฐจะน าไปใชจ่้ายในกิจการของรัฐ โดยรัฐไม่ไดผ้กูพนัท่ีจะใหส่ิ้งหน่ึงส่ิงใด
ตอบแทนโดยตรงแก่ผูเ้สียภาษี แต่ผูเ้สียภาษีจะไดรั้บประโยชน์ทางออ้ม กล่าวคือ รัฐจะน าเงินภาษีท่ี
ไดรั้บมาในแต่ละปีนั้นจดัสรรใชจ่้ายเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยใชจ่้ายในดา้นต่างๆ ตาม
การจดัสรรงบประมาณ  
 3.  ภาษีอากรเป็นลกัษณะการเคล่ือนยา้ยทรัพยากรจากภาคเอกชนไปสู่รัฐบาล  โดยรัฐบาล
จะน าไปใชจ่้ายในกิจการของรัฐ 

 4.  ภาษีอากรไม่ก่อใหเ้กิดภาระในการช าระคืนของรัฐบาล  ถา้หากรัฐบาลมีความผกูพนัใน
การช าระคืน  ส่ิงนั้นจะมิใช่ภาษีอากร  เช่น  การกูย้มื  รัฐบาลมีภาระในการช าระคืน  การกูย้มืจึงมิใช่
ภาษีอากร 

 5.  ภาษีอากร ไม่จ  าเป็นตอ้งเรียกเก็บเป็นเงินเสมอไป  อาจเรียกเก็บเป็นสินคา้หรือบริการก็ได  ้

3.  การจ าแนกภาษีอากร 

 

การจ าแนกภาษีอากรออกเป็นประเภทต่างๆไดอ้ยา่งไรนั้นข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ของการ
จ าแนก แต่ในท่ีน้ีจะจ าแนกภาษีออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ โดยพิจารณาจากลกัษณะการผลกัภาระ
ภาษีเป็นส าคญั คือ 

1. ภาษีทางตรง (Direct Tax) คือ ภาษีท่ีเรียกเก็บจากตวับุคคลท่ีกฎหมายมุ่งหวงัให้เป็น
ผูรั้บภาระภาษี  เช่น  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีทรัพยสิ์น  เป็นตน้ 

2. ภาษีทางอ้อม (Indirect Tax) คือ ภาษีท่ีผูเ้สียภาษีสามารถผลกัภาระไปให้ผูอ่ื้นไดห้รือ
กล่าวอีกนัยหน่ึงผูเ้สียภาษีสามารถไล่เบ้ียเอาคืนจากบุคคลอีกต่อหน่ึง  เช่น  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษี
ศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต  เป็นตน้ 
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นอกจากนั้นยงัอาจแบ่งภาษีตามประเภทของฐานภาษี  เป็นภาษีท่ีเก็บจากฐานรายได ้ ภาษีท่ี
เก็บจากฐานการบริโภคและภาษีท่ีเก็บจากฐานทรัพยสิ์น  หรืออาจแบ่งภาษีตามระดบัรัฐบาลผู ้
จัด เก็บ   เป็น   2  ประเภทได้แก่   1)  ภาษีระดับประเทศ  เช่น   ภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา  
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต  เป็นตน้  2)  ภาษีระดบัทอ้งถ่ิน  ซ่ึงการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเป็นผูจ้ดัเก็บ  เช่น  ภาษีป้าย  ภาษีโรงเรือน  ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  เป็นตน้ 

4.  วตัถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร 

 

ในการจดัเก็บภาษีอากรของรัฐนั้น พอจะกล่าวถึง วตัถุประสงคส์ าคญัสรุปเป็น 6 ประการ
ดว้ยกนั คือ 

1. เพื่อหารายได ้ (Taxation for Revenue)  ให้เพียงพอกบัรายจ่ายของรัฐบาล  เน่ืองจาก
รัฐบาลมีหน้าท่ีบริหารประเทศ  ดูแลทุกข์สุขความเป็นอยู่ของประชาชนในดา้นต่างๆ  รัฐบาลจึง
จ าเป็นตอ้งหารายไดเ้พื่อน ามาใชจ่้ายในกิจการต่างๆ  

2. เพือ่การควบคุม  (Regulatory Taxation) เน่ืองจากภาษีอากรมีลกัษณะของการบงัคบั ซ่ึง
หมายความว่าบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ดงันั้น ภาษีอากรจึงมีส่วนในการ
จ ากดัการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ลกัษณะดงักล่าวจะเห็นว่าภาษีอากรไดท้ าหนา้ท่ีควบคุม
การบริโภคไป กล่าวคือ เมื่อรัฐบาลตอ้งการควบคุมหรือลดปริมาณสินคา้ชนิดใดก็มกัใชม้าตราการ
ทางภาษีอากร เป็นเคร่ืองมือในการจดัเก็บภาษีจากสินคา้ชนิดนั้นๆในอตัราสูง เช่น สินคา้ฟุ่มเฟือย 
หรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและอนามยั รวมทั้งควบคุมการบริโภคสินคา้จากต่างประเทศ โดยข้ึน
ภาษีศุลกากรส าหรับสินคา้น าเขา้ 

3. ภาษีอากรเพื่อกระจายรายได้  (Taxation for income Distribution)  โดยการจดัเก็บภาษี
ในอตัรากา้วหน้า ให้ผูท่ี้มีรายไดม้ากตอ้งเสียภาษีในอตัราท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ การเก็บภาษีในลกัษณะ
ดังกล่าว จะช่วยลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน ทั้ งยงัช่วยลดปัญหาต่างๆจากสังคมและ
การเมืองดว้ย 

4. ภาษีอากรเพ่ือการช าระหน้ีสินของรัฐ ในประเทศก าลงัพฒันาทั้งหลายรวมทั้งประเทศ
ไทยดว้ย  มีความจ าเป็นในการกูย้มืเงินจากต่างประเทศมาลงทุน สร้างปัจจยัพ้ืนฐานต่างๆ เพื่อความ
เจริญของประเทศ  ดว้ยเหตุผลดงักล่าว รัฐจึงจ าเป็นตอ้งเก็บภาษีจากผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์จากการ
พฒันา ทั้งทางตรงและทางออ้ม เพ่ือช าระคืน เงินตน้และดอกเบ้ียท่ีกูย้มืมา 
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5. ภาษีอากรเพื่อเป็นเคร่ืองมือในนโยบายทางธุรกิจ รัฐบาลสามารถใชภ้าษีอากรในการ
ส่งเสริม สนบัสนุนหรือลดการลงทุนของธุรกิจบางประเภทได ้เช่น การลดภาษี หรืองดภาษีให้การ
ลงทุนบางชนิดท่ีรัฐบาลส่งเสริม 

6. ภาษีอากรเพื่อเป็นเคร่ืองมือทางนโยบายการคลงั การเก็บภาษีมีบทบาทในนโยบายการ
คลงัของประเทศมาก เวลาท่ีเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะเงินเฟ้อ  (Inflation)  รัฐสามารถใช้
ภาษีอากรเป็นเคร่ืองมือ แกไ้ขภาวะเศรษฐกิจดงักล่าว โดยการเพ่ิมอตัราภาษีอากรใหสู้งข้ึน เพ่ือลด
อ านาจซ้ือของประชาชน และในทางตรงกนัขา้ม เม่ือรัฐเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะ  
เงินฝืด (Deflation) ก็อาจลดภาษีอากรลง เพ่ือใหป้ระชาชนมีอ  านาจซ้ือสูงข้ึน การหมุนเวียนของเงิน
และธุรกิจต่าง ๆ ก็จะดีข้ึน 

5.  ลักษณะของภาษีอากรที่ดี 
 

ในการบญัญติักฎหมายภาษีอากรท่ีดี เพื่อให้ประชาชนสมคัรใจในการเสียภาษีและท าให้
กฎหมายดงักล่าวมีประสิทธิภาพในการบงัคบัใช ้ ภาษีอากรท่ีดี จึงควรมีลกัษณะดงัน้ี 

1. หลกัความเป็นธรรม   
 แนวความคิดเก่ียวกบัความเป็นธรรมทางภาษีอากรมีรากฐานในทางทฤษฎีมาจากหลกั
ความเป็นธรรมสัมบูรณ์   (Principle of Absolute Equity)  และหลักความเป็นธรรมสัมพัทธ ์ 
(Principle of Relative Equity) 

 1.1  หลกัความเป็นธรรมสัมบูรณ์  เป็นระบบภาษีอากรท่ีผูเ้สียภาษีอากรทุกคนจะตอ้ง
เสียภาษีอากรคนละเท่าๆ กนั  หมายความว่า  ภาระค่าใชจ่้ายของรัฐบาลนั้นควรกระจายไปยงัผูเ้สีย
ภาษีทุกคนในจ านวนท่ีเท่ากนั 

 1.2  หลกัความเป็นธรรมสมัพทัธ์  ถือหลกัว่าภาษีอากรท่ีเป็นธรรมผูเ้สียภาษีจะเสียภาษี
แก่รัฐตามผลประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากรัฐหรือตามก าลงั ความสามารถในการเสียภาษี 

        (1)  หลกัผลประโยชน์  มีแนวคิดว่าผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์จากรัฐจะตอ้งเป็นผูเ้สีย
ภาษีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของรัฐตามสัดส่วนของผลประโยชน์ท่ีตนได้รับ  เช่น ภาษีการใช้ถนน  
ค่าธรรมเนียมผา่นทาง  หรือใบอนุญาตต่าง ๆ  เป็นตน้ 

  (2)  หลกัความสามารถในการเสียภาษี  หมายถึง  บุคคลท่ีมีความสามารถในการ
เสียภาษีมากต้องเสียภาษีให้กบัรัฐมาก  ผูม้ีความสามารถในการเสียภาษีน้อยก็คว รเสียภาษีให้รัฐ
จ านวนน้อยตามความสามารถในการเสียภาษีของตน  ซ่ึงความสามารถในการเสียภาษีของบุคคล
อาจวดัจากทรัพยสิ์น  รายได ้ หรือการใชจ่้ายของแต่ละบุคล 



8 

 

 

2. หลกัความแน่นอน  (Certainty)  หมายความว่าการจดัเก็บภาษีทุกประเภทควรมีความ
ชดัเจนแน่นอน ซ่ึงมุ่งเนน้ดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

2.1 เวลาช าระภาษี 

2.2 อตัราภาษี 

2.3 วิธีการช าระภาษี 

2.4 สถานท่ีจดัเก็บภาษี 

3. หลกัความสะดวก  (Convenience)  หลักความสะดวกในท่ีน้ี  มีจุดมุ่งหมายว่า เมื่อ
ประชาชนมีภาระหน้าท่ีท่ีตอ้งเสียภาษีอากรให้แก่รัฐ  รัฐก็อ  านวยความสะดวกให้กบัประชาชนใน
การไปติดต่อเพื่อช าระภาษี เช่น การก าหนดระยะเวลาในการช าระภาษีแต่ละประเภทใหเ้หมาะสม
แก่ฤดูกาล ใหค้  าแนะน าช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ เป็นตน้  ส าหรับการจดัเก็บภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดา ในปัจจุบนันั้นฝ่ายจดัเก็บภาษีไดอ้  านวยความสะดวกให้กบัผูเ้สียภาษี โดยส่งแบบ 
ภ.ง.ด. ใหผู้เ้สียภาษีถึงบา้นทุกคน  นอกจากน้ีผูเ้สียภาษียงัสามารถช าระภาษีไดท้างอินเทอร์เน็ต 

4. หลกัประหยดั (Economy) ประหยดัรายจ่ายทั้งของผูจ้ดัเก็บและผูเ้สียภาษีอากร ท าให้
การจัดเก็บภาษีไดม้าก โดยมีค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บน้อยท่ีสุด หลกัประหยดัน้ีอาจเรียกว่า หลกั
ประสิทธิภาพก็ได ้

5. หลกัอ านวยรายได ้(Productivity) หมายความว่าภาษีท่ีจดัเก็บไดจ้ะตอ้งท ารายไดใ้ห้รัฐ
จ านวนมาก เป็นกอบเป็นก า  เพื่อน าไปด าเนินงานตามภารกิจของรัฐ 

6. หลกัความยืดหยุ่น (Elasticity) ภาษีทุกประเภทควรมีความยืดหยุ่น สามารถปรับปรุง
เปล่ียนแปลง อตัราภาษีใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจไดโ้ดยง่าย 

7. หลกัความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ หมายถึง การจดัเก็บภาษีท่ีดีนั้นตอ้งค านึงผลกระทบ
ต่อการด าเนินธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมของประชาชน  โดยทัว่ไปภาษีอากรประเภทใดก็ตาม  ถา้การ
จดัเก็บมีผลกระทบต่อการประกอบอุตสาหกรรม และธุรกิจเอกชนไดน้อ้ยเพียงใด ก็จะเป็นผลดีต่อ
เศรษฐกิจโดยส่วนรวมของประเทศไดม้ากเพียงนั้น 

6.  โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร 

 

กฎหมายภาษีอากรทุกฉบบั มีหวัขอ้ส าคญัอนัเป็นโครงสร้างของกฎหมายฉบบันั้น ซ่ึงอาจ
แบ่งไดเ้ป็น  6  หวัขอ้ดว้ยกนั  คือ 

1. ผูท่ี้มีหน้าท่ีเสียภาษีอากร ตอ้งเป็นบุคคลตามกฎหมายนั้น ๆ ก  าหนดซ่ึงอาจเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล  เช่น  บริษทัจ ากดั  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  เป็นตน้ 
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2.  ฐานภาษี คือส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไขให้บุคคลต้องเสียภาษี เช่น  บุคคลท่ีมีรายได้ถึงเกณฑ์ท่ี
กฎหมายก าหนดไว ้ จะตอ้งเสียภาษี  เรียกว่า ภาษีเงินได ้ ฐานภาษีไดแ้ก่เงินไดบุ้คคลมีทรัพยสิ์นอยู่
ในเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดไวใ้ห้เสียภาษี  เช่น ภาษีบ ารุงท้องท่ีภาษีโรงเรือน  ฐานภาษี ได้แก่
ทรัพยสิ์น ภาษีท่ีเก็บจากบุหร่ี สุรา การแสดงมหรสพ ฐานภาษีไดแ้ก่ สินคา้และบริการ ค่าธรรมเนียม
ในการอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ เช่น ค่าธรรมเนียมในการสมัปทานเดินรถ ค่าธรรมเนียมในการ
สมัปทานท าเหมืองแร่ เป็นตน้ ฐานภาษีไดแ้ก่ สิทธิพิเศษในการประกอบการ  เป็นตน้ 

3.  อตัราภาษี  แบ่งเป็น  3  ลกัษณะใหญ่ ๆ  คือ  แบบคงท่ี  แบบกา้วหน้า  แบบถอยหลงั 
ทั้งน้ีพิจารณาจากอตัราภาษีท่ีเปล่ียนแปลงไป  เม่ือฐานภาษีมีจ  านวนเปล่ียนแปลง  กล่าวคือ  ถา้
จ  านวนฐานภาษีเปล่ียนแปลงไปไม่ว่าเพ่ิมข้ึนหรือลดลง อตัราภาษียงัเท่าเดิม เรียกอตัราภาษีแบบน้ี
ว่า อตัราภาษีคงท่ี  ถา้จ  านวนฐานภาษีเพ่ิมข้ึน อตัราภาษีเพ่ิมข้ึนดว้ย เรียกว่า อตัราภาษีกา้วหนา้ และ
ถา้จ  านวนฐานภาษีเพ่ิมข้ึน  แต่อตัราภาษีกลบัลดลงเรียกว่า  อตัราภาษีถอยหลงั 

4.  การประเมินจดัเก็บภาษี ภาษีอากรส่วนใหญ่ในปัจจุบนัผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีด าเนินการโดย
วิธีประเมินตนเอง  แลว้แนบรายการช าระภาษีอากรตามเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  ถา้ผูม้ีหน้าท่ีเสีย
ภาษีไม่ด  าเนินการประเมินตนเอง หรือประเมินไม่ถูกต้องสมบูรณ์ก็จะมีการประเมินโดยเจ้า
พนกังานประเมินซ่ึงในกรณีน้ี  เจา้พนกังานประเมินมีอ  านาจประเมินใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษีตอ้งช าระ
เงินเพ่ิม  และหรือเบ้ียปรับ นอกเหนือจากภาษีอากรท่ีตอ้งช าระ   

นอกจากน้ีในหลายๆ กรณี กฎหมายยงัก  าหนดใหผู้จ่้ายเงินไดบ้างประเภท เป็นผูห้กัภาษี  ณ  
ท่ีจ่าย  และถือเป็นเครดิตของผูม้ีหน้าท่ีเสียภาษี  ซ่ึงสามารถน าไปหักออกจากจ านวนภาษีท่ีตอ้ง
ช าระเมื่อถึงก  าหนดเวลา  อน่ึงเพื่อป้องกันการหลบเล่ียงภาษี และประโยชน์ในการตรวจสอบ 
กฎหมายยงัก  าหนดให้ผูม้ีหน้าท่ีเสียภาษีตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีบางประการ เช่น การจดทะเบียน การมี
เลขประจ าตวั การจดัท าบญัชีหรือหลกัฐานบางอยา่งเป็นตน้ 

            5.  การอุทธรณ์ภาษีอากร ในกรณีเกิดปัญหาหรือขอ้พิพาทกนัระหว่างผูเ้สียภาษีและผูจ้ดัเก็บ
ภาษีเก่ียวกบัจ านวนเงินภาษีอากร  หรืออ านาจการประเมินเรียกเก็บภาษีอากร และผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษี
อากรตอ้งการให้พิจารณาทบทวนใหม่ กฎหมายมกัก  าหนดใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษีด าเนินตามขั้นตอน
ให้ครบถว้นเสียก่อน มิฉะนั้นผูเ้สียภาษีอาจเสียสิทธิในการน าคดีเข้าสู่ศาลได้ เช่น ภาษีเงินได ้
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรืออากรแสตมป์นั้น ถา้ผูเ้สียภาษีไม่เห็นดว้ยกบัการประเมินเรียก
เก็บ  ก็ตอ้งอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เสียก่อน ภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่
วนัไดรั้บแจง้การประเมินเรียกเก็บภาษี จะน าคดีขั้นสู่ศาลทนัทีไม่ได ้
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6.   บทลงโทษ  ผูม้ีความผดิตามกฎหมายภาษีอากรจะตอ้งรับผดิในจ านวนภาษีท่ียงัไม่ช าระ  
พร้อมดว้ยเบ้ียปรับหรือเงินเพ่ิม  นอกจากน้ีอาจต้องรับโทษอาญาอีกด้วย  เช่น  เสียค่าปรับ หรือ
ระวางโทษจ าคุก 

 

7.  ประมวลรัษฎากร 

 

ประมวลรัษฎากรเป็นช่ือกฎหมายภาษีอากรฉบับหน่ึง ซ่ึงปัจจุบันเป็นท่ีรวบรวมของ
กฎหมายภาษีอากร  ท่ีกรมสรรพากรเป็นผูจ้ดัเก็บดงัน้ี 

1. ภาษีเงินได ้ ไดแ้ก่  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

2. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

4. อากรแสตมป์ 

ซ่ึงจะกล่าวถึงรายละเอียดของภาษีอากรทั้ง  4  ประเภทต่อไป 

 

บทสรุป 

  

 ภาษีอากร  คือ  ส่ิงท่ีรัฐบาลบงัคบัเก็บจากบุคคลเพื่อน าไปใชจ่้ายใจการด าเนินงานของรัฐ  
โดยผูเ้สียภาษีอากรมิไดรั้บผลประโยชน์ใด  ๆ  ตอบแทนโดยตรง  ส าหรับวตัถุประสงค์ในการเก็บ
ภาษีอากรนอกจากเพื่อหารายไดใ้หรั้ฐบาลแลว้  ยงัเป็นเคร่ืองมือในทางนโยบายการคลงั  เพื่อแกไ้ข
ปัญหาภาวะเศรษฐกิจต่าง  ๆ  รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมการบริโภค  การกระจายรายได ้ 
ลกัษณะภาษีอากรท่ีดีจะตอ้งเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคม  ไดแ้ก่  หลกัความเป็นธรรม  
หลกัความแน่นอน  หลกัความสะดวก  หลกัประหยดั  หลกัอ  านวยรายได ้ หลกัความยดืหยุน่  และมี
ความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ 

 ประมวลรัษฎากรเป็นกฎหมายภาษีอากรท่ีกรมสรรพากรเป็นผูจ้ดัเก็บ  มีการบญัญติักฎหมาย
ภาษีอากรไวด้ังน้ี  1)  ภาษีเงินได้  ได้แก่  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  2)  
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  3)  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  4)  อากรแสตมป์ 
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ค าถามท้ายบทที่  1 

 

1. จงอธิบายความหมายของภาษีอากร 

2. ภาษีอากรแบ่งตามลกัษณะการผลกัภาระภาษีไดก่ี้ประเภท  อะไรบา้ง 

3. จงอธิบายถึงลกัษณะภาษีอากรท่ีดี  ควรมีลกัษณะอยา่งไร 

4. จงอธิบายความหมายของ “ ประมวลรัษฎากร ” 
5. จงอธิบายค าว่า  ฐานภาษีอากร  พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

6. อตัราภาษีแบบกา้วหนา้  แตกต่างกบั  อตัราภาษีแบบคงท่ี  อยา่งไร 

7. จงอธิบายความหมายของหลักความเป็นธรรมสัมบูรณ์และหลักความเป็นธรรม
สมัพทัธ ์
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  2 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 

เน้ือหาประจ าบท 

1. บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร 

2. เงินไดพ้ึงประเมิน 

3. แหล่งเงินไดแ้ละท่ีอยูข่องผูม้ีเงินได ้

4. บุคคลท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
5. เงินไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
6. เงินไดพ้ึงประเมิน 

7. การหกัค่าใชจ่้าย 

8. การหกัลดหยอ่น 

9. อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

         หลงัจากเรียนบทน้ีแลว้นกัศึกษาควรมีพฤติกรรมดงัน้ี 

1. อธิบายถึงประเภทบุคคลธรรมดาตามความหมายของประมวลรัษฎากรได ้

2. อธิบายความหมายของเงินไดพ้ึงประเมินได ้

3. อธิบายถึงหลกัเกณฑก์ารเสียภาษีตามหลกัแหล่งเงินไดภ้ายในประเทศและแหล่งเงินไดจ้าก
ต่างประเทศ 

4. ยกตวัอยา่งบุคคลท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาได ้

5. ยกตวัอยา่งเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดารได  ้

6. อธิบายความหมายและยกตวัอยา่งเงินไดพึ้งประเมินทั้ง  8  ประเภท  พร้อมหลกัเกณฑก์าร
หกัค่าใชจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินแต่ละประเภทได ้

7. ระบุถึงรายการหกัลดหยอ่นและจ านวนเงินท่ีหกัลดหยอ่นไดค้รบถว้น 
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วธีิสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยบ์รรยายสรุปเน้ือหาในบทเรียน 

2. นกัศกึษาร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

3. นกัศึกษาหาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัภาษีบุคคลธรรมดาจากอินเตอร์เน็ต  และวารสาร   
4. นกัศกึษาตอบค าถามทา้ยบทเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี  2 

2. แผน่ใสสรุปเน้ือหาวิชา 

3. แบบ ภ.ง.ด.  ต่าง  ๆ 

4. ข่าวภาษีอากรท่ีเป็นเหตุการณ์ปัจจุบนัตามส่ือต่าง  ๆ 

5. ค าถามทา้ยบท 

6. ใบงานแบบฝึกหดัเพ่ิมเติม 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

1. สงัเกตความสนใจ  ความตั้งใจเรียน 

2. สงัเกตการแสดงความคิดเห็นในการร่วมอภิปราย 

3. ตรวจค าถามทา้ยบทเป็นรายบุคคล 

4. ตรวจใบงานแบบฝึกหดัเพ่ิมเติม 



บทที่  2 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 

         ผูม้ีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ไดแ้ก่  บุคคลธรรมดาท่ีมีลกัษณะ
ตามบทบญัญติักฎหมายซ่ึงตอ้งพิจารณาจากองคป์ระกอบ  3  ประการ  คือ 

 

1.   บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร 

          
ผูถื้อว่าเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมีหน้าท่ีต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้ น แบ่งได้เป็น 4 

ประเภทคือ 

1.1  บุคคลธรรมดา 
     บุคคลธรรมดาตามกฎหมายแพ่งและพาณิชยไ์ม่ว่าจะเป็นผูเ้ยาว์  ผูบ้รรลุนิติภาวะ  ผูไ้ร้
ความสามารถ  ผูเ้สมือนไร้ความสามารถจะมีสญัชาติอะไรก็ตาม ถา้มีเงินไดถึ้งเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด
ไวจ้ะต้องเสียภาษีเงินได้   ซ่ึงในบางกรณีผูม้ีเงินได้ไม่อยู่ในวิสัยท่ีจะยื่นแบบรายการช าระภาษีด้วย
ตนเองไดก้ฎหมายไดบ้ญัญติัใหบุ้คคลผูม้ีหน้าท่ีรับผดิชอบยืน่แบบรายการแทน  ไดแ้ก่ ผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรม ผูอ้นุบาล ผูพ้ิทกัษ ์หรือผูจ้ดัการกิจการอนัก่อให้เกิดเงินไดพ้ึงประเมินเป็นผูย้ืน่แบบรายการและ
เสียภาษีแทนผูเ้ยาว ์ผูไ้ร้ความสามารถ  ผูเ้สมือนไร้ความสามารถ หรือผูอ้ยูใ่นต่างประเทศ ตามล าดบั  
         1.2  ผูถึ้งแก่ความตาย 

     ถา้ผูม้ีเงินได้พึงประเมินถึงแก่ความตายเสียก่อนท่ีจะยื่นรายการเก่ียวกบัเงินไดพ้ึงประเมินท่ี
ไดรั้บ ซ่ึงความตายท าใหส้ภาพบุคคลส้ินสุดลง  กฎหมายไดก้  าหนดใหผู้จ้ดัการมรดก หรือทายาท  หรือ
ผูค้รอบครองทรัพยม์รดกของผูต้ายเป็นผูม้ีหนา้ท่ียืน่แบบรายการช าระภาษีแทนผูต้าย 

  ในการยื่นแบบรายการช าระภาษีของผูต้ายนั้น ให้รวมเงินไดพึ้งประเมินของผูต้าย และกอง
มรดกท่ีไดรั้บตลอดปีภาษีท่ีผูน้ั้นถึงแก่ความตาย เป็นยอดเงินไดพึ้งประเมินท่ีจะตอ้งยืน่ทั้งส้ิน       
ตวัอย่าง     นายออมไดถึ้งแก่กรรม เมื่อ 1 ตุลาคม 2543 ตั้งแต่เดือน ม.ค.- ก.ย. 43  ไดรั้บเงินเดือนจาก
การท างานทั้งส้ิน 200,000 บาท และยงัมีรายไดจ้ากการให้เช่าบ้านในปี 2543 อีก 250,000 บาท เช่นน้ี
ผูจ้ดัการมรดกหรือทายาทหรือผูค้รอบครองทรัพยม์รดกของนายออมแลว้แต่กรณีมีหนา้ท่ียืน่แบบแสดง
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รายการภาษีเงินไดจ้ากเงินเดือนและค่าเช่าบา้นจ านวน 450,000บาท เพื่อช าระภาษีแทนนายออมผูต้าย 
ส าหรับปีภาษี 2543 

         1.3  กองมรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง  
 ในปีถดัจากปีท่ีเจา้ของมรดกถึงแก่ความตาย  หากกองมรดกนั้นยงัไม่ไดแ้บ่งให้กบัทายาท คน
ใดคนหน่ึงโดยเด็ดขาด  และกองมรดกนั้นเกิดเงินไดพึ้งประเมินถึงเกณฑ์ขั้นต ่าท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ 
ให้ผูจ้ดัการมรดกนั้น หรือทายาท หรือผูค้รอบครองทรัพยม์รดก แลว้แต่กรณีมีหน้าท่ียื่นแบบรายการ
และช าระภาษีเงินไดใ้นนามกองมรดกของผูต้าย  กองมรดกของผูต้ายน้ีจะตอ้งเสียภาษีถดัจากปีท่ีผูมี้เงิน
ได้ถึงแก่ความตายจะเป็นก่ีปีก็ได้ตราบเท่าท่ีกองมรดกยงัไม่ได้แบ่ง แต่ถา้ได้แบ่งทรัพยม์รดกแลว้ 
ทรัพยสิ์นอนัเป็นกองมรดก ยอ่มตกทอดไปยงัทายาท ทายาทแต่ละคนย่อมมีภาระตอ้งเสียภาษีในนาม
ของตนเองซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาต่อไป 

         1.4   หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 

   หา้งหุน้ส่วนสามญัท่ีมิใช่นิติบุคคล  หมายถึง  การท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ตกลงเขา้ทุนกนั
ไม่ว่าจะเป็นเงิน แรงงาน  ทรัพยสิ์นอ่ืน  หรือร่วมกนัด าเนินกิจกรรมโดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะแบ่งเป็น
ก าไรท่ีไดจ้ากกิจการนั้น  หา้งหุน้ส่วนสามญัไม่จดทะเบียน ถือเป็นบุคคลธรรมดา แต่หา้งหุน้ส่วนสามญั
สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได ้ และเมื่อมีสภาพเป็นนิติบุคคลยอ่มตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

    คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล  มีลกัษณะเหมือนหา้งหุ้นส่วนสามญั ต่างกนัเพียงวัตถุประสงค ์
โดยคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลไม่จ  าเป็นตอ้งมีวตัถุประสงค์เพื่อแบ่งผลก าไรท่ีจะพึงไดแ้ต่กิจการท่ี ท า
ร่วมกนั 

   ถา้ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลมีเงินได้พึงประเมินตามเกณฑ์ท่ี
กฎหมายก าหนด ให้ผูอ้  านวยการ หรือผูจ้ดัการ เป็นผูย้ืน่แบบแสดงรายการในนามของหา้ง เสมือนเป็น
บุคคลธรรมดาคนหน่ึง 

   ตัวอย่าง  ห้างหุ้นส่วนสามญั  คมเกศ  มี นายคม และ นางสาวเกศ เป็นหุ้นส่วน ได้รับเงิน
ค่าจา้งก่อสร้างอาคารในปี พ.ศ. 2542 จ านวนเงิน 5,000,000 บาท นายคมซ่ึงเป็นผูจ้ดัการห้างหุ้นส่วน
สามญั คมเกศ มีหน้าท่ียื่นแบบรายการช าระภาษีบุคคลธรรมดา  ในนามหา้งหุน้ส่วนสามญั คมเกศ จาก
ยอดเงินได ้5,000,000 บาท  โดยนายคม  และนางสาวเกศ  ไม่ตอ้งเสียภาษีส าหรับเงินส่วนแบ่งก าไรท่ี
ไดรั้บจากหา้งหุน้ส่วนสามญั คมเกศ อีก 
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2.  เงนิได้พงึประเมิน  
 

         ก่อนอ่ืนตอ้งพิจารณาว่าบุคคลธรรมดาท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (บุคคลธรรมดาตาม
หัวข้อ 1.1 - 1.4) นั้ น จะต้องมีเงินได้พึงประเมิน ซ่ึงตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ได้ให้
ความหมายของเงินไดพึ้งประเมิน  ไวด้งัต่อไปน้ี 

         2.1  เงินท่ีไดรั้บจริงตามเกณฑเ์งินสด 

         2.2  ทรัพยสิ์นซ่ึงอาจค านวณไดเ้ป็นเงิน 

         2.3  ประโยชน์ซ่ึงอาจค านวณไดเ้ป็นเงิน 

         2.4  เงินค่าภาษีอากรท่ีผูจ่้ายเงินหรือผูอ่ื้นออกแทนให้ 
         2.5  เครดิตภาษีตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

         เงิน  หมายถึง  เงินตราไทยหรือเงินตราต่างประเทศท่ีไดรั้บ ถา้ไดรั้บเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้
ค  านวณค่าเป็นเงินตราไทย  โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราตามอตัราอา้งอิงประจ าวนัท่ีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศไวเ้ป็นอตัราแลกเปล่ียน 

         ทรัพย์สินซ่ึงอาจค านวณได้เป็นเงิน  หมายถึง  ทรัพยสิ์นซ่ึงอาจมีรูปร่างหรือ ไม่มีรูปร่างก็ได ้แต่
สามารถคิดค านวณค่าเป็นตวัเงินได ้เช่น การไดรั้บทรัพยสิ์นเป็นบา้น หรือรถยนต์ จากการชิงโชค หรือ
การประกวดแข่งขนั เป็นตน้ 

         ประโยชน์ที่คิดค านวณได้เป็นเงิน  หมายถึง  ส่ิงท่ีไดรั้บมา ไม่ใช่เงิน ไม่ใช่ทรัพยสิ์น  แต่เป็น
ประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีคิดค านวณไดเ้ป็นเงิน เช่น มูลค่าของการไดรั้บประทานอาหารท่ีนายจา้งจดัให ้
มูลค่าจากการใดอยู่บา้นฟรีโดยไม่ตอ้งเสียค่าเช่าท่ีนายจา้งจดัให้  (กรมสรพากรวางแนวทางปฏิบติั ให้
ค  านวณประโยชน์เพ่ิมของลูกจา้งเป็นเงินไดพึ้งประเมินในอตัราร้อยละ 20 ของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
รวมทั้งเงินเพ่ิมตลอดปี  (ถา้มี)  โดยไม่รวมเงินโบนสัท่ีจ่ายเป็นรายปี )  

         เงินค่าภาษีอากรที่ผู้ จ่ายเงินหรือผู้ อ่ืนจ่ายแทนให้  หมายถึง เงินท่ีนายจา้งหรือผูอ่ื้นจ่ายเป็นค่าภาษี
อากรแทนผูม้ีเงินได ้ส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะออกแทนให้ในทอดใดและออก
แทนใหใ้นปีภาษีใดก็ตาม ใหถื้อว่าเงินค่าภาษีอากรดงักล่าวเป็นเงินได้ประเภทเดียวกบัเงินท่ีมีการออก
ค่าภาษีแทนให ้และเป็นเงินไดใ้นปีภาษีเดียวกบัเงินค่าภาษีอากรท่ีออกแทน 
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         เครดิตภาษีตามที่กฎหมายก าหนด  เครดิตภาษีเงินปันผลเป็นมาตรการท่ีก  าหนดข้ึนเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาการเก็บภาษีซ ้าซอ้น  เน่ืองจากเงินปันผลซ่ึงเป็นฐานภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  เคยเป็นส่วน หน่ึง
ของก าไรสุทธิซ่ึงไดเ้ป็นฐานในการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปแลว้คร้ังหน่ึง 

         ตามประมวลรัษฎากร มาตรา  47  ทวิ  เงินปันผล หรือส่วนแบ่งผลก าไรท่ีไดรั้บจากบริษทั หรือ
หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไดรั้บเครดิตในการค านวณภาษี  โดยให้น าอตัราภาษีเงินได้
ท่ีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นตอ้งเสียหารด้วยผลต่างของหน่ึงร้อยลบดว้ยอตัราภาษีเงินได้
ดงักล่าวไดผ้ลลพัธ์เท่าใดให้คูณด้วยจ านวนเงินปันผลหรือเงินของส่วนแบ่งก าไรท่ีไดรั้บ  ผลลพัธ์ท่ี
ไดรั้บเป็นเครดิตในการค านวณภาษี  เครดิตภาษีท่ีค  านวณไดใ้หน้ ามารวมค านวณเป็นเงินไดพ้ึงประเมิน
เพื่อเสียภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ในมาตรา 48 เป็นเงินภาษีทั้ งส้ินเท่าใดให้น าเครดิตภาษีท่ีค  านวณได้
ดงักล่าวหักออกจากภาษีท่ีตอ้งเสีย ถา้ยงัขาดเหลือเท่าใด  ให้ผูม้ีเงินไดเ้สียภาษีส าหรับเงินท่ีขาด  หรือมี
สิทธิไดรั้บเงินจ านวนท่ีเหลือนั้นคืน 

         ส าหรับผูไ้ดรั้บเงินปันผลจากกองทุนรวม ผูม้ีเงินไดด้งักล่าวไม่มีสิทธิไดรั้บเครดิตในการค านวณ
ภาษี เน่ืองจากกองทุนรวมไม่ตอ้งเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรแต่อยา่งใด 

         ตวัอย่าง  นาย ก. ไดรั้บเงินปันผล 70,000 บาท จากก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรา
ร้อยละ 30  นาย ก . จะต้องน าเงินปันผลท่ีได้รับ 70,000 บาท  บวกกับเครดิตภาษี   3/7 ของ 70,000 

เท่ากบั  30,000 บาท นาย ก. มีเงินไดพ้ึงประเมินทั้งส้ิน 100,000 บาท และเมื่อค  านวณภาษี เป็นเงินภาษี
ทั้งส้ินไดเ้ท่าใด ให้น าเครดิตภาษี 30,000 บาท หักออกจากภาษีท่ีตอ้งเสีย ผลลพัธ์จะเป็นเงินท่ีนาย ก . 

ช าระเพ่ิม หรือ ไดเ้งินคืนแลว้แต่กรณี 

 

3.  แหล่งเงนิได้  และที่อยู่ของผู้มีเงนิได้ 

 

         การท่ีผูมี้เงินไดพึ้งประเมินจะเสียภาษีใหก้บัประเทศไทยหรือไม่ตอ้งพิจารณาว่าบุคคลผูน้ั้นอยูใ่น
ประเทศไทยหรือไม่  และแหล่งเงินไดเ้กิดข้ึนในประเทศไทยหรือจากต่างประเทศ ซ่ึงแยกพิจารณาดงัน้ี  
         3.1  กรณีแหล่งเงินไดเ้กิดจากแหล่งในประเทศ  หมายถึง  เงินไดท่ี้เกิดข้ึนหรือเป็นผลสืบเน่ืองจากมี 

   (1)  หนา้ท่ีงานท่ีท าในประเทศไทย หรือ 

(2)  กิจการท่ีท าในประเทศไทย หรือ 

(3)  กิจการของนายจา้งในประเทศไทย หรือ 

(4)  ทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
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         ผูท่ี้มีเงินไดเ้กิดจากแหล่งในประเทศไทย มีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีใหก้บัรัฐบาลไทย ไม่ว่าบุคคลนั้นจะ
อยูใ่นประเทศไทยหรือต่างประเทศ และไม่ว่าเงินไดน้ั้นจะจ่ายในหรือนอกประเทศก็ตาม เพื่อใหเ้ขา้ใจ
แหล่งเงินไดเ้กิดจากแหล่งภายในประเทศครบทั้ง 4 รายการ ขอยกตวัอยา่งต่อไปน้ี 

(1) หนา้ท่ีงานท่ีท าในประเทศไทย หมายถึง เงินไดจ้ากการมีหนา้ท่ีการงานท่ีท าในประเทศ  
ตัวอย่าง  นางสาว  มาดอนน่า  เดินทางมาแสดงคอนเสิร์ตในประเทศไทย  เป็นเวลา  15 วนั  

ไดรั้บค่าจา้ง  2,000,000 บาท  ถือว่า นางสาวมาดอนน่าเป็นผูอ้ยู่ในประเทศไทยไม่ถึง  180 วนั แต่ตอ้ง
เสียภาษีใหป้ระเทศไทยเพราะมีเงินไดพ้ึงประเมินจากหนา้ท่ีงานท่ีท าในประเทศไทย 

(2) กิจการท่ีท าในประเทศไทย  หมายถึง  เงินไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีด าเนินการในประเทศ
ไทย 

ตวัอย่าง  นาย ออนซอน อยูป่ระเทศเกาหลีใต ้ไดม้าเปิดกิจการตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ในประเทศ
ไทย เงินไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ตอ้งเสียภาษีใหรั้ฐบาลไทยไม่ว่าตวัเองจะเขา้มาอยูใ่นเมืองไทยหรือไม่
ก็ตาม เน่ืองจากเป็นเงินไดจ้ากกิจการท่ีท าในประเทศไทย 

(3) กิจการของนายจา้งในประเทศไทย หมายถึง เงินได้ท่ีไดรั้บในต่างประเทศจากกิจการใน
ประเทศไทยของนายจา้งในประเทศไทย 

ตวัอย่าง  นาย  A  เป็นคนอเมริกนั  เป็นตวัแทนจ าหน่ายกุง้กุลาด าแช่แข็งในต่างประเทศ  ให้กบั
บริษทัเจา้พระยาซีฟู้ดส์  ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศไทย  นาย A  ยอ่มมีเงินไดเ้น่ืองจากกิจการของนายจา้งใน
ประเทศไทย  

ถา้สถานทูตไทยในต่างประเทศไดจ้า้งบุคคลไม่ว่าสญัชาติใดเป็นลูกจา้งปฏิบติังานในต่างประเทศ 
เงินเดือนท่ีไดรั้บไม่ตอ้งเสียภาษีใหป้ระเทศไทย เพราะถือว่าเป็นเงินไดน้อกประเทศ แต่ถา้กระทรวงการ
ต่างประเทศเป็นผูว้่าจา้ง ถือว่าเงินเดือนท่ีไดรั้บเป็นเงินไดจ้ากกิจการของนายจา้งในปะเทศไทยตอ้งเสีย
ภาษีใหรั้ฐบาลไทย 

ถา้บริษทัของไทยตั้งอยู่ในประเทศไทยไปเปิดสาขาในต่างประเทศ และสาขาในต่างประเทศได้
จ้างคนไทยไปท างานในสาขาต่างประเทศ คนไทยนั้นไม่ต้องเสียภาษีให้รัฐบาลไทย เพราะถือว่า
ส านกังานสาขาเป็นกิจการนอกประเทศ เงินเดือนท่ีไดรั้บจึงมิใช่เงินไดจ้ากกิจการในประเทศไทย 

(4) ทรัพยสิ์นท่ีอยู่ในประเทศไทย หมายถึง เงินไดจ้ากทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าผูม้ี
เงินไดจ้ะเป็นคนสญัชาติใด และอยูท่ี่ไหนก็ตาม 
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ตวัอย่าง  นายชลวิชญ ์ เป็นคนไทยแต่อาศยัอยูใ่นประเทศองักฤษตลอดปีภาษีไดรั้บเงินปันผลจาก
บริษทัจ ากดัท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย เช่นน้ี  นายชลวิชญ์  ตอ้งเสียภาษีให้กบัประเทศไทย เน่ืองจากมี
รายไดจ้ากทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

         3.2  กรณีเงินไดเ้กิดจากแหล่งนอกประเทศ  หมายถึง  เงินไดท่ี้เกิดข้ึน หรือเป็นผลสืบเน่ืองจากมี     
 (1)  หนา้ท่ีงานท่ีท าในต่างประเทศ หรือ 

 (2)  กิจการท่ีท าในต่างประเทศ หรือ 

 (3)  ทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นต่างประเทศ 

         ผูท่ี้มีเงินได้จากแหล่งนอกประเทศจะเสียภาษีให้กับรัฐบาลไทยก็ต่อเมื่อเข้า องค์ประกอบ 2 
ประการ คือ  ตอ้งน าเงินไดเ้ขา้มาในประเทศไทย ในปีภาษีนั้น และตอ้งเป็นผูอ้ยู่ในเมืองไทย ในปีภาษี
เดียวกบัปีท่ีน าเงินไดเ้ขา้มา เป็นเวลาครบ  180  วนั 

         ตัวอย่าง  นาย ข  คนไทยได้เดินทางไปท างานต่างประเทศในปี พ.ศ.  2540  เป็นเวลา 10 เดือน  
และไดก้ลบัมาพกัผ่อนในประเทศไทยเป็นเวลา 2 เดือน โดยน าเงินไดท้ั้งหมด 200,000 บาท เขา้มาใน
ประเทศไทย กรณีน้ี นาย ข ไม่ตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศไทย เพราะอยูใ่นเมืองไทยไม่ครบ 180 วนั 

         ตวัอย่าง  ถา้นาย ข ไปท างานต่างประเทศ 5 เดือน  และกลบัมาอยูใ่นเมืองไทย 7 เดือน แต่ไม่ไดน้ า
เงินไดท่ี้ไดรั้บเขา้มาในประเทศไทย กรณีน้ีถือว่านาย ข อยู่ในประเทศไทยครบ 180 วนั แต่ไม่ไดน้ าเงิน
ไดเ้ขา้มาในประเทศไทยจึงไม่ตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศไทย 

         ตัวอย่าง  นาย เขาทราย  คนไทย เดินทางไปชกมวยในต่างประเทศ เป็นเวลา  1 เดือน ไดรั้บเงิน
จากการชกมวย 1,000,000 บาท และไดน้ าเขา้มาในประเทศไทย เช่นน้ี  นายเขาทรายตอ้งเสียภาษีใหก้บั
ประเทศไทย 

 

4. การยกเว้นภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 

 

         ประมวลรัษฎากรและกฎหมายอ่ืนบางฉบบัไดม้ีบทบญัญติัให้บุคคล  และเงินไดพ้ึงประเมินบาง
ประเภท  หรือบางกรณีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  การยกเวน้ภาษีอากรอาจมี
ผลท าให้การจัดเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็นไปตามหลกัความสามารถในการเสียภาษีน้อยลง
กว่าเดิม  อยา่งไรก็ดีการยกเวน้ดงักล่าวจะมีเหตุผลท่ีส าคญับางอยา่งประกอบอยู ่ เช่น  ยกเวน้โดยเหตุผล
ทางเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง  และการบริหารการจดัเก็บ   เป็นตน้ 
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         4.1  บุคคลที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 (1)  บุคคลตามขอ้ผูกพนัท่ีประเทศไทยมีอยู่ตามสญัญาว่าดว้ยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  หรือ
ทางเทคนิคระหว่างรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลต่างประเทศ  (พ.ร.ฎ.  (ฉบบัท่ี  9)  พ.ศ. 2499)  
 (2)  องค์การสหประชาชาติ  ทบวงการช านัญพิเศษของสหประชาชาติ  และเจา้หน้าท่ีหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญขององคก์าร  หรือทบวงการดงักล่าว  ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นประเทศไทยในเม่ือประเทศไทย
มข้ีอผูกพนัใหย้กเวน้ตามอนุสญัญา  หรือความตกลง  (พ.ร.ฎ.  (ฉบบัท่ี  10)  พ.ศ.  2499) 

(3)  สถานเอกอคัรราชทูต  สถานทูต  สถานกงสุลใหญ่  สถานกงสุล  บุคคลในคณะทูต  บุคคล
ในคณะกงสุล  และบุคคลท่ีถือว่าอยู่ในคณะทูตตามความตกลง  ทั้ งน้ีให้เป็นไปตามหลกัถอ้ยทีถอ้ย
ปฏิบติัต่อกนั  (พ.ร.ฎ.  (ฉบบัท่ี  10)  พ.ศ.  2500) 
 (4)  บุคคลท่ีอยู่ในประเทศท่ีมีอนุสัญญาว่าดว้ยการเวน้การเก็บภาษีซอ้นท่ีรัฐบาลไทยไดท้ าไว ้ 
หรือได้ท ากับรัฐบาลต่างประเทศ  ทั้งน้ี  ตามเง่ือนไขท่ีก  าหนด  ((พ.ร.บ.  ฉบับท่ี  18)  พ.ศ.  2505)  
ปัจจุบนัมี  56  ฉบบั  คือ  1. สวีเดน  2. นอร์เวย ์ 3. เดนมาร์ก  4. ญ่ีปุ่น  5. สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั  
6. ฝร่ังเศส  7. เนเธอร์แลนด์  8. สิงคโปร์  9. เกาหลีใต้  10. อิตาลี  11. สหราชอาณาจกัรองักฤษและ
ไอร์แลนด์เหนือ  12. ปากีสถาน  13. เบลเยี่ยม  14. อินโดนีเซีย  15. มาเลเซีย  16. ฟิลิปปินส์  17. 
โปแลนด์  18. แคนาดา  19. ฟินแลนด์  20. อินเดีย  21. ออสเตรีย  22. สาธารณรัฐประชาชนจีน  23. 
ออสเตรเลีย  24. ศรีลงักา  25.  ฮังการี  26. เวียดนาม  27. สาธารณรัฐเชค  28. สวิตเซอร์แลนด์  29. 
อิสราเอล  30. อฟัริกาใต ้ 31. โรมาเนีย  32. สหรัฐอเมริกา  33. ลาว  34. มอริเชียส  35. ลกัเซมเบอร์ก  
36. บงัคลาเทศ  37. เนปาล  38. สเปน  39. นิวซีแลนด ์ 40. อุซเบกิสถาน 41. คูเวต  42.  ชิลี  43.  เซเซลส์  
44.  ไซปรัส  45. ไตห้วนั  46.  ตุรกี  47.  บาเรนท ์ 48.  บลัแกเรีย  49.  พม่า  50.  ยเูครน  51.  รัสเซีย  52.  
สโลวีเนีย  53.  อาร์เมเนีย  54.  เอมิเรตส์  55.  โอมาน  56.  ฮ่องกง 

 เพ่ือขจดัปัญหาการเก็บภาษีซ ้ าซอ้น ระหว่างประเทศจะมีอนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเก็บภาษี
ซ ้าซอ้น โดยประเทศถ่ินท่ีอยูจ่ะเป็นผูมี้หนา้ท่ีตอ้งขจดัการเก็บภาษีซ ้ าซอ้นเสมอ วิธีการขจดัภาษีซ ้าซอ้น
มี 2 วิธีคือ วิธียกเวน้ กบัวิธีเครดิต  
 วิธียกเวน้ หมายถึง วิธีการท่ีประเทศถ่ินท่ีอยู่จะยอมยกเวน้ให้ผูเ้สียภาษีไม่ตอ้งน าเงินไดท่ี้ถูก
เรียกเก็บภาษีในประเทศแหล่งเงินไดแ้ลว้มารวมเพื่อค  านวณภาษีในประเทศถ่ินท่ีอยูอี่ก 

 วิธีเครดิต หมายถึง ประเทศถ่ินท่ีอยู่จะจัดเก็บภาษีจากเงินได้ทั้ งเกิดในประเทศถ่ินท่ีอยู่และ
ประเทศแหล่งเงินได ้แลว้จึงน าภาษีท่ีเสียไปแลว้ในประเทศแหล่งเงินไดม้าหกัออก ซ่ึงบางกรณีอาจเสีย
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ภาษีในประเทศแหล่งเงินไดอ้ยา่งจ  ากดั ท่ีเหลือมาเสียภาษีในประเทศถ่ินท่ีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็
ตาม ผลของการมีอนุสัญญาภาษีซ้อนคือ ผูเ้สียภาษีเงินได้นั้นคร้ังเดียว ส่วนตัวเงินภาษีจะตกอยู่ก ับ
รัฐบาลของประเทศแหล่งเงินได้หรือรัฐบาลของประเทศถ่ินท่ีอยู่ข้ึนอยู่กบัการต่อรองในการจัดท า
อนุสญัญาภาษีซ ้าซอ้นของรัฐบาลคู่สญัญา 
 (5)  ยกเวน้ใหแ้ก่บุคคลตามท่ีก  าหนดไวใ้นความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกบัองค์การรัฐมนตรี
ศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เก่ียวกบัส านักงานใหญ่ขององคก์ารรัฐมนตรีแห่งเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตใ้นประเทศไทย  (ประกาศของคณะปฏิวติั  ฉบบัท่ี  17  ลงวนัท่ี  12  ม.ค.  2515)  ซ่ึงไดแ้ก่ 

 (5.1)  ผูอ้  านวยการซีเมส  หรือพนกังานใดๆ  ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหท้ าการแทนผูอ้  านวยการซีเมส 

(5.2)  พนกังานระหว่างประเทศซ่ึงมีช่ือส่งไป  และไดรั้บความเห็นชอบจากเจา้หนา้ท่ีของไทย
ท่ีเหมาะสมแลว้ โดยไดรั้บยกเวน้จากภาษีทางตรงทั้งปวงส าหรับเงินเดือนและรายไดซ่ึ้งองคก์ารไดจ่้ายให ้

(5.3)  ผูเ้ช่ียวชาญและท่ีปรึกษานอกจากพนกังานของซีเมส ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อซีเมส 

 (6)  เงินไดท่ี้ผูว้่าการ  ผูว้่าการส ารอง  กรรมการ  กรรมการส ารอง  พนักงาน  ลูกจา้ง  รวมทั้ง
ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงปฏิบัติงานของธนาคารพฒันาเอเซีย  ได้รับจากธนาคารดังกล่าว  (พ.ร.บ.  ให้อ  านาจ
ปฏิบติัการเก่ียวกบัธนาคารพฒันาเอเซีย  พ.ศ.  2509) 
 (7)  บุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติอเมริกันซ่ึงเป็นลูกจ้าง  หรือพนักงานของบริษัท  หรือห้าง
หุน้ส่วนนิติบุคคล  ท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของรัฐบาลอเมริกนั  ตามโครงการและเง่ือนไขท่ีรัฐบาลไทย
เห็นชอบ  (ค  าสัง่ของหวัหนา้คณะปฏิวติัท่ี  79/2515  ลงวนัท่ี  8  ธนัวาคม  2515) 
         4.2  เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
           การยกเวน้ดังจะกล่าวต่อไปน้ี ส่วนใหญ่เป็นการยกเวน้ ส าหรับเงินได้พึงประเมินตามท่ี
ก  าหนดไวโ้ดยมาตรา 42  ยกเวน้ตามกฎกระทรวง (ฉบบัท่ี 126) ท่ีออกตามมาตราน้ี  และยกเวน้ตามพระ
ราชกฤษฎีกาฉบบัต่างๆ จะน ามาศึกษาเฉพาะท่ีส าคญัดงัน้ี 

    (1)  ค่าเบีย้เลีย้ง หรือ ค่าพาหนะ   ซ่ึงลูกจา้งหรือผูรั้บหนา้ท่ีหรือต าแหน่งงาน  หรือผูรั้บท างาน
ใหไ้ดจ่้ายไปโดยสุจริต ตามความจ าเป็นเฉพาะในการท่ีตอ้งปฏิบติัการตามหนา้ท่ีของตน และไดจ่้ายไป
ทั้งหมดในการนั้น  ในกรณีน้ีจะตอ้งมีหลกัฐานการจ่ายเงินประกอบรายงานของลูกจา้งว่าไดจ่้ายไปจริง 

               กรณีค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางท่ีลูกจา้งหรือผูมี้หน้าท่ีหรือต าแหน่งงาน หรือผูรั้บท างานให้ ไดรั้บ
เน่ืองจากการเดินทางไปปฏิบัติงานตามหน้าท่ีในประเทศเป็นคร้ังคราว ให้ได้รับยกเวน้ไม่ต้องรวม
ค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได ้ตามแนวทางปฏิบติัตามค าสัง่กรมสรรพากรท่ี ป. 59/2538 ดงัน้ี 
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               (ก)  ตอ้งเป็นค่าเบ้ียเล้ียงซ่ึงบุคคลดงักล่าวไดจ่้ายไปโดยสุจริตตามความจ าเป็นเฉพาะใน
การท่ีจะตอ้งปฏิบติัการตามหนา้ท่ีของตนและไดจ่้ายไปทั้งหมดในการนั้น 

               (ข)  ในกรณีบุคคลดังกล่าวไดรั้บค่าเล้ียงในอตัราไม่เกินอนัตราค่าเบ้ียเล้ียงสูงสุดท่ีทาง
ราชการก าหนดจ่ายใหแ้ก่ขา้ราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศ  หรือต่างประเทศ  แลว้แต่กรณี ตามหลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายในลกัษณะเหมาจ่าย ใหถื้อว่าค่าเบ้ีย
เล้ียงดงักล่าว  เป็นค่าเบ้ียเล้ียงซ่ึงบุคคลดงักล่าวไดจ่้ายไปโดยสุจริตตามความจ าเป็นเฉพาะในการ ท่ีตอ้ง
ปฏิบติังานตามหน้าท่ีของตนและไดจ่้ายไปทั้งหมดในการนั้น โดยไม่ต้องมีหลกัฐานการจ่ายเงินมา
พิสูจน์ 
 (ค)  ในกรณีบุคคลดงักล่าวไดรั้บค่าเบ้ียเล้ียงในอตัราเกินกว่าอตัราค่าเบ้ียเล้ียงตาม ขอ้2  
และบุคคลดงักล่าวไม่มีหลกัฐานมาพิสูจน์ว่าไดจ่้ายไปโดยสุจริตตามความจ าเป็นเฉพาะในการท่ีตอ้ง
ปฏิบติังานตามหน้าท่ีของตนและไดจ่้ายไปทั้งหมดในการนั้น ให้ถือว่าค่าเบ้ียเล้ียงดงักล่าวเป็นค่าเบ้ีย
เล้ียงซ่ึงบุคคลนั้นไดจ่้ายไปโดยสุจริตตามความจ าเป็นเพียงเฉพาะในส่วนท่ีไม่เกินอตัราตาม ขอ้ 2 

(2)  ค่าพาหนะและเบ้ียเล้ียงเดินทางตามอตัราท่ีรัฐบาลก าหนดโดย พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ย
อตัราค่าพาหนะและเบ้ียเล้ียงเดินทาง 

(3)  เงินค่าเดินทางซ่ึงนายจา้งจ่ายให้แก่ลูกจา้ง เฉพาะส่วนท่ีลูกจา้งไดจ่้ายทั้งหมด โดยจ าเป็น
เพ่ือการเดินทางจากต่างถ่ินในการเขา้รับงานเป็นคร้ังแรก หรือในการกลบัถ่ินเดิมเม่ือการจา้งส้ินสุดแลว้  
แต่ขอ้ยกเวน้น้ีมิให้รวมถึงเงินค่าเดินทางท่ีลูกจา้งไดรั้บในการกลบัถ่ินเดิม และในการเขา้รับงานของ
นายจา้งเดิมภายใน 365 วนั นบัแต่วนัท่ีการจา้งคร้ังก่อนไดส้ิ้นสุดลง  
   (4)  เงินปันผลท่ีไดรั้บจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้  
นิติบุคคล   เฉพาะท่ีประกาศจ่ายในช่วงระยะเวลาท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้ง
น ามารวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้(พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มาตรา 34) 
 (5)  เงินเพ่ิมพิเศษประจ าต าแหน่ง และเงินค่าเช่าบา้น หรือบา้นท่ีให้อยู่โดยไม่ตอ้งเสียค่าเช่า
ส าหรับขา้ราชการสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ 

(6)  เงินไดจ้ากการขาย หรือส่วนลดจากการซ้ืออากรแสตมป์หรือแสตมป์ไปรษณียากรของ
รัฐบาล 

(7) เบ้ียประชุมคณะกรรมการหรือกรรมการ หรือค่าสอน ค่าสอบ ที่ทางราชการหรือ
สถานศึกษาของทางราชการจ่ายให้ 
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(8)   ดอกเบ้ีย ดงัต่อไปน้ี 

  (ก)  ดอกเบ้ียสลากออมสิน หรือดอกเบ้ียเงินฝากออมสินของรัฐบาลเฉพาะประเภทฝากเผื่อ
เรียก 

  (ข)  ดอกเบ้ียเงินฝากประเภทออมทรัพยท่ี์ไดรั้บจากสหกรณ์ 

  (ค)  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารในราชอาณาจกัรท่ีตอ้งจ่ายคืนเม่ือทวงถามประเภทออมทรัพย์
เฉพาะกรณีท่ีผูมี้เงินไดไ้ดรั้บดอกเบ้ียดงักล่าวในจ านวนรวมกนัทั้งส้ินไม่เกินสองหม่ืนบาทตลอดปีภาษีนั้น 
ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์ วิธีการ และเง่ือนไขในประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได ้ (ฉบบัท่ี  
55) 

(ง)  ดอกเบ้ียเงินฝากท่ีเกิดจากการฝากเงินกบัธนาคารในประเทศไทย  และจากสหกรณ์ออม
ทรัพยต์ามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ในประเทศไทยเป็นรายเดือนต่อกนัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  20  
เดือน  นับแต่วนัท่ีฝาก  โดยมียอดเงินฝากแต่ละคราวเท่ากันแต่ไม่เกิน  25 ,000  บาท  ต่อเดือน  และ
รวมทั้ งหมดแลว้ต้องไม่เกิน  600,000  บาท  ทั้ งน้ี   ตามหลักเกณฑ์วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรประกาศก าหนด  (พระราชกฤษฎีกาฯ  (ฉบบัท่ี  301)  พ.ศ.  2539   และประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได ้ (ฉบบัท่ี  64) ) 

(จ)  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารในราชอาณาจกัรเฉพาะดอกเบ้ียเงินฝากประจ าท่ีมีระยะเวลา
การฝากตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป แต่เม่ือรวมกบัดอกเบ้ียเงินฝากประจ าทุกประเภทรวมกนัแลว้ตอ้งมีจ  านวน
ทั้งส้ินไม่เกิน 30,000 บาท ตลอดปีภาษีนั้น และผูมี้เงินไดไ้ดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากดงักล่าวเม่ือมีอายไุม่ต ่า
กว่า 55 ปีบริบูรณ์ ทั้งน้ีส าหรับเงินไดท่ี้ไดรั้บตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

(9)  การขายสงัหาริมทรัพยอ์นัเป็นมรดก  หรือสงัหาริมทรัพยท่ี์ไดม้าโดยมิไดมุ้่งในทางการคา้
หรือหาก าไร  แต่ไม่รวมถึงเรือก าป่ัน  เรือท่ีมีระวางตั้งแต่หกตนัข้ึนไป  เรือกลไฟหรือเรือยนตท่ี์มีระวาง
ตั้งแต่หา้ตนัข้ึนไปหรือแพ 

 (10)  เงินไดท่ี้ไดรั้บจากการอุปการะโดยหนา้ท่ีธรรมจรรยา  เงินไดท่ี้รับจากการรับมรดก  หรือ
จากการใหโ้ดยเสน่หาเน่ืองในพิธี  หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี 

(11) รางวลัเพื่อการศึกษาหรือคน้ควา้ในวิทยาการ  รางวลัสลากกินแบ่ง  หรือสลากออมสิน
ของรัฐบาล  รางวลัท่ีทางราชการจ่ายใหใ้นการประกวดหรือแข่งขนั  ซ่ึงผูรั้บมิไดม้ีอาชีพในการประกวด
หรือแข่งขัน  หรือสินบนรางวลัท่ีทางราชการจ่ายให้เพื่อประโยชน์ในการปราบปรามการกระท า
ความผดิ 
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(12) บ านาญพิเศษ  บ าเหน็จพิเศษ  บ านาญตกทอด  หรือบ าเหน็จตกทอด 

(13) ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด  เงินท่ีไดจ้ากการประกนัหรือการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(14) เงินส่วนแบ่งก าไรจากหา้งหุน้ส่วนสามญั  หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลซ่ึงตอ้งเสียภาษี
ตามบทบญัญติัในส่วนน้ี  แต่ไม่รวมถึงเงินส่วนแบ่งของก าไรจากกองทุนรวม 

(15) เงินไดข้องชาวนาท่ีไดจ้ากการขายขา้ว  อนัเกิดจากกสิกรรมท่ีตน และหรือครอบครัวได้
ท าเอง 

(16) เงินไดท่ี้ไดรั้บจากกองมรดก  ซ่ึงเสียภาษีเงินไดแ้ลว้ 

ยกเวน้โดยกระทรวง (ฉบบัท่ี 126) ท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

(17) เงินไดจ้ากกิจการของโรงเรียนเอกชนซ่ึงไดต้ั้งข้ึนตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชน  แต่
ไม่รวมถึงเงินไดจ้ากการขายของ  การรับจา้งท าของหรือการใหบ้ริการอ่ืนใดท่ีโรงเรียนเอกชน  ซ่ึงเป็น
โรงเรียนอาชีวศึกษาไดรั้บจากผูซ่ึ้งมิใช่นกัเรียน 

(18)  เงินไดจ้ากการจ าหน่าย  หรือส่วนลดจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งของรัฐบาล 

(19)  เงินไดส่้วนท่ีเป็นค่าจา้งการท างาน  ในระหว่างเวลาปิดภาคเรียนของคนต่างดา้วซ่ึงเป็น
นกัเรียน  นักศึกษา  หรือนิสิตท่ีเขา้มาศึกษา  ณ  สถานศึกษาในประเทศไทย  ทั้งน้ี  ใหเ้ป็นไปตามหลกั
ถอ้ยทีถอ้ยปฏิบติัต่อกนั 

(20)  เงินไดส่้วนท่ีเป็นค่ารักษาพยาบาล ท่ีนายจา้งจ่ายใหห้รือจ่ายแทนลูกจา้งเป็นค่ารักษาพยาบาล  
ส าหรับ 

 (ก)  ลูกจ้าง  สามี  ภริยา  บุพการีหรือผูสื้บสันดานซ่ึงอยู่ในความอุปการะเล้ียงดูของ
ลูกจา้ง  ทั้งน้ี  เฉพาะส าหรับการรักษาพยาบาลท่ีกระท าในประเทศไทย 

 (ข)  ลูกจา้งในกรณีท่ีจ  าเป็นไดรั้บการรักษาพยาบาลในต่างประเทศในขณะท่ีปฏิบติัการ
ตามหนา้ท่ีในต่างประเทศเป็นคร้ังคราว  ทั้งน้ี  เงินจ านวนดงักล่าวไดจ่้ายไปทั้งหมดในการนั้น 

(21)  เงินไดท่ี้ทางราชการจ่ายให้เป็นเงินค่าเช่าบา้น  หรือเงินท่ีค  านวณไดจ้ากมูลค่าของการได้
อยูบ่า้นท่ีใหอ้ยูโ่ดยไม่เสียค่าเช่า  เงินช่วยการศึกษาบุตร  เงินช่วยเหลือบุตร  เงินค่าเบ้ียกนัดาร  เงินยงัชีพ  
หรือเงินค่าอาหารท าการนอกเวลา 

(22)  เงินค่าเช่าบา้นท่ีไดรั้บจากรัฐวิสาหกิจซ่ึงมิใช่บริษทัหรือห้างหุน้ส่วนนิติบุคคล  เท่าท่ีผูม้ี
เงินได้จ่ายไปโดยสุจริตตามความเป็นจริง  หรือเงินท่ีค  านวณได้จากมูลค่าของการได้ไปอยู่บ้านท่ี
รัฐวิสาหกิจดงักล่าวใหอ้ยู่โดยไม่ตอ้งเสียค่าเช่า  และรัฐวิสาหกิจผูจ่้ายเงินมิไดอ้อกค่าภาษีเงินไดส้ าหรับ
เงินไดจ้  านวนดงักล่าวให ้
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(23)  เงินช่วยการศึกษาบุตร  เงินช่วยเหลือบุตร  เงินค่าเบ้ียกนัดาร  หรือเงินยงัชีพท่ีไดรั้บจาก
รัฐวิสาหกิจซ่ีงมิใช่บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล  ในอตัราเดียวกบัท่ีทางราชการจ่ายใหแ้ก่ขา้ราชการ
และรัฐวิสาหกิจผูจ่้ายเงินมิไดอ้อกค่าภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดจ้  านวนดงักล่าวให้ 

(24)  รางวลัท่ีทางราชการจ่ายให้เพื่อประโยชน์ในการป้องกันมิให้มีการกระท าความผิด
เก่ียวกบัภาษีอากร 

(25)  ดอกเบ้ียเงินสะสมท่ีไดรั้บจากรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมิใช่บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใน
อตัราเดียวกบัท่ีทางราชการจ่ายใหแ้ก่ขา้ราชการ  และรัฐวิสาหกิจผูจ่้ายมิไดอ้อกค่าภาษีเงินไดส้ าหรับเงิน
ไดจ้  านวนดงักล่าวให ้

(26)  เงินไดท่ี้เจา้หน้าท่ีของรัฐบาลต่างประเทศซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีประเทศไทยไดรั้บจากรัฐบาล
ของตน  ทั้งน้ี  โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัถอ้ยทีถอ้ยปฏิบติัต่อกนั 

(27)  เงินไดส่้วนท่ีเป็นเงินเดือนและเงินใดๆ  บรรดาท่ีไดเ้น่ืองจากหนา้ท่ีหรือต าแหน่งงานท่ีท า
หรือจากการรับท างานให้ท่ีคนต่างดา้วซ่ึงเป็นผูแ้ทนของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศปฏิบติั
หนา้ท่ีในประเทศไทย  ไดรั้บจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 

(28)   เงินไดท่ี้ทางราชการจ่ายให้เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร
และกระทรวงการคลงัไดอ้นุญาตใหเ้บิกจ่ายได ้

(29)  เงินไดส่้วนท่ีเป็นเงินเดือนค่าจา้งและเงินใดๆ  บรรดาท่ีไดเ้น่ืองจากหน้าท่ีหรือต าแหน่ง
งานท่ีท าหรือจากการรับท างานให ้ท่ีคนต่างดา้วซ่ึงไม่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยไดรั้บจาก 

 (ก)  คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเก่ียวกับการโยกยา้ยถ่ินฐานในการปฏิบัติงานใน
ประเทศไทย 

 (ข)  รัฐบาลแห่งประเทศของตนในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการช่วยเหลือผูอ้พยพจากอิน
โดจีนในประเทศไทย 

(30)  เงินไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยอ์นัเป็นมรดก  หรืออสงัหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บจากการให้
โดยเสน่หา  ท่ีตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร  เทศบาล  สุขาภิบาล  หรือเมืองพทัยา  หรือการปกครอง
ทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึนโดยเฉพาะ ทั้งน้ี  เฉพาะเงินไดจ้ากการขายในส่วนท่ีไม่เกิน 200,000
บาท ตลอดปีภาษีนั้น 

(31)  เงินไดจ้ากการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย ์ ให้แก่บุตรโดย
ชอบดว้ยกฎหมายของตนโดยไม่มีค่าตอบแทน  บุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายดงักล่าวไม่รวมถึงบุตรบุญ
ธรรมดว้ย  (ไม่ถือว่าเป็นการซ้ือขาย) 
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(32)  เงินไดจ้ากการขายสินคา้ยาสูบท่ีโรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลงั  ไดเ้สียภาษีเงินไดแ้ทน
ผูข้ายสินคา้ดงักล่าวทุกทอด 

(33)  ดอกเบ้ียพันธบัตรขององค์การรัฐบาล  หรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะ
ประเทศไทยจดัตั้งข้ึนส าหรับให้กู ้ยืมเงินเพ่ือส่งเสริมเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  หรืออุตสาหกรรม  
ทั้งน้ีเฉพาะพนับตัรท่ีจ  าหน่ายในต่างประเทศและผูมี้เงินไดพึ้งประเมินนั้นมิไดเ้ป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทย
ส าหรับการจ่ายเงินตั้งแต่วนัท่ี  18  เมษายน  2528  เป็นตน้ไป 

(34)  ดอกเบ้ียเงินฝากประเภทออมทรัพยข์องธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(35)  เงินไดจ้ากการขายหลกัทรัพย ์ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแต่ไม่รวมถึงเงินได้
จากการขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหุน้กูห้รือพนัธบตัร 

(36)  เงินค่าทดแทนตามกฎหมายว่าดว้ยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย ์ ทั้งน้ี  เฉพาะท่ีดินท่ีตอ้ง
เวนคืนและอสงัหาริมทรัพยอ่ื์นบนท่ีดินท่ีตอ้งเวนคืน 

(37)  เงินไดพึ้งประเมินดงัต่อไปน้ี 

 (ก)  ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกบัราคาซ้ือตัว๋เงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีใดๆ  ท่ี
บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผูอ้อกและมีการจ าหน่ายคร้ังแรกในราคาต ่ากว่า
ราคาไถ่ถอน  แต่ไม่รวมถึงกรณีท่ีผูม้ีเงินไดซ่ึ้งเป็นผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็นผูท้รงคน
แรก 

 (ข)  ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนตัว๋เงนิหรือตราสารแสดงสิทธิในหนีใ้ดๆ  ที่บริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคลหรือนิตบุิคคลอ่ืนเป็นผู้ออก 

 ในกรณีท่ีเงินไดพึ้งประเมินตามวรรคหน่ึง  เกิดจากตัว๋เงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมี 

การจ าหน่ายคร้ังแรกในราคาต ่ากวา่ราคาไถ่ถอน  จะตอ้งเป็นกรณีท่ีไดมี้การหกัภาษีเงินได ้ ณ  ท่ีจ่ายจาก
เงินไดข้องบุคคลธรรมดาท่ีเป็นผูท้รงคนแรกไวแ้ลว้ตามมาตรา  50  (2)   (ค)  แห่งประมวลรัษฎากรและ
ผูจ่้ายเงินไดไ้ดป้ระทบัตราว่าไดห้กัภาษีเงินได ้ณ  ท่ีจ่ายไวบ้นตราสารแลว้เท่านั้น  

ตวัอย่าง ตราสารแสดงสิทธิในหน้ี  ไดแ้ก่  หลกัฐานท านองเดียวกบัตัว๋เงิน  แต่มีรายการไม่ครบ
เขา้ลกัษณะเป็นตัว๋เงิน  หรือใบแจง้รับจองซ้ือหุน้  เป็นตน้ 

(38)  เงินไดท่ี้ผูเ้ช่ียวชาญของประชาคมยุโรปท่ีเป็นคนต่างดา้วและไม่มีถ่ินท่ีอยู่ในไทยไดรั้บ
เน่ืองจากเขา้มาท างานในไทยภายใตโ้ครงการช่วยเหลือของประชาคมยโุรป 
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(39)  เงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมท่ีจดัตั้งตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  2535 

(40)  เงินไดท่ี้ค  านวณไดจ้ากมูลค่าของเคร่ืองแบบซ่ึงลูกจา้งไดรั้บจากนายจา้ง  ในจ านวนคนละ
ไม่เกินสองชุดต่อปี  และเส้ือนอกในจ านวนคนละไม่เกินหน่ึงตวัต่อปี 

 “เคร่ืองแบบ”  หมายความว่า  เคร่ืองแต่งกายรวมทั้ งส่ิงประกอบเคร่ืองแต่งกายท่ี
ก  าหนดให้แต่งเพ่ือใชใ้นการปฏิบติังาน  แต่ไม่รวมถึงรองเทา้ท่ีอาจใชง้านไดท้ัว่ไป  ชุดชั้นใน  หรือส่ิง
ประกอบเคร่ืองแต่งกายท่ีท าดว้ยโลหะหรืออญัมณีท่ีมีค่า  เช่น  เงิน  ทองค า  ทบัทิม  หยก 

 “เส้ือนอก”  หมายความว่า  ชุดไทยพระราชทานและเส้ือท่ีนิยมใชใ้นการแต่งกายไปในงาน
ส าคญัต่างๆ 

       (41)  เงินได้เท่าที่ลูกจ้างจ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  ในอตัราไม่เกนิร้อยละ  15  ของค่าจ้างเฉพาะส่วนที่เกนิ  10,000  บาท  แต่ไม่เกนิ   
490,000  บาท  ส าหรับปีภาษีนั้น 

(42)  เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ  ท่ีลูกจา้งไดรั้บจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ย
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  เม่ือลูกจา้งออกจากงานเพราะเกษียณอายุ  ทุพพลภาพ  หรือตาย  ทั้ งน้ี  ตาม
หลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข  และวิธีการท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด ดงัน้ี 

 (1)  กรณเีกษียณอายุ  ลูกจา้งผูน้ั้นตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า  55  ปีบริบูรณ์ และ 

(ก) เขา้เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรือ 

(ข) เขา้เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพในระหว่างวนัท่ี  13  กนัยายน  พ.ศ.  2537  ถึงวนัท่ี  2  ธนัวาคม  พ.ศ.  2538  และไดอ้อกจากงาน
เพราะเกษียณอายกุ่อนวนัท่ี  2  ธนัวาคม  พ.ศ.  2543  ซ่ึงมีระยะเวลาท่ีท างานกบันายจา้งนั้นก่อนเกษียณอายุ
ไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  (แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีฯ  (ฉบบัท่ี  80 )  ลงวนัท่ี  29  มีนาคม  2543) 

 (2)  กรณทุีพพลภาพ  ตอ้งเป็นกรณีท่ีแพทยท่ี์ทางราชการไดต้รวจและแสดงความเห็นว่า
ลูกจา้งนั้นไม่สามารถท่ีจะท างานในต าแหน่งหน้าท่ีซ่ึงปฏิบติัอยู่นั้นต่อไป  ไม่ว่าเหตุทุพพลภาพนั้นจะ
เกิดเน่ืองจากการปฏิบติังานใหแ้ก่นายจา้งหรือไม่ก็ตาม 
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 (3)  กรณีตาย  ไม่ว่าการตายนั้นจะเกิดจากการปฏิบัติงานให้แก่นายจ้างหรือไม่   ทั้งน้ี  
ลูกจา้งตอ้งมีหลกัฐานจากนายจา้งเพื่อรับรองว่าลูกจา้งออกจากงาน  เพราะเกษียณอายทุุพพลภาพ  หรือ
ตายแลว้แต่กรณีมาแสดงดว้ย  ทั้งน้ีเป็นไปตามประกาศอธิบดีฯ เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี  52) 

(43)  เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีไดจ้ากกิจการ
โรงเรียนเอกชนท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชนหรือกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ี
ตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  ทั้งน้ี  บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดงักล่าว
จะตอ้งมิไดป้ระกอบกิจการอ่ืนนอกจากกิจการโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชนหรือ
กิจการสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

(44)  เงินได้เท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมินเฉพาะ
ส่วนท่ีไม่เกิน 500,000 บาท ส าหรับปีภาษีนั้น (เม่ือรวมกบัเงินท่ีจ่ายเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท) โดยผูม้ีเงินไดต้อ้งถือหน่วยลงทุนดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วนัท่ีซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนนั้น เม่ือผูมี้เงินไดมี้
อายุไม่ต ่ากว่า 55 ปีบริบูรณ์ ทั้งน้ีส าหรับเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. 2551 เป็นตน้ไป 
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบบัท่ี 90) 

 การยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามประกาศน้ี ใหผู้ม้ีเงินไดน้ าเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีไปค านวณ
หกัจากเงินไดพ้ึงประเมิน ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อไดห้ักตามมาตรา 42 ทวิ ถึง มาตรา 
46 แห่งประมวลรัษฎากรแลว้ (หมายถึง อยูร่วมในรายการหกัลดหยอ่น) 

(45)  เงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไดม้ีการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมภายในวนัท่ี 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน ทั้งน้ี เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 
500,000 บาท ส าหรับปีภาษีนั้น และเงินไดด้งักล่าวตอ้งเป็นเงินไดข้องผูม้ีเงินได ้ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา 
แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามญั หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล และกองมรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง ทั้งน้ี
ตั้ งแต่ว ันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรก าหนด 

(46)  เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให ้กองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี 
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เฉพาะกรณีท่ีผูมี้เงินไดถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี นบัแต่วนัซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรก 
และเงินหรือผลประโยชน์ดงักล่าว ค  านวณมาจากเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษี 

(47)  เงินได้เท่าที่สมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการจ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน  
500,000  บาท  ส าหรับปีภาษีนั้น 

(48)  เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ  ท่ีสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการไดรั้บจากกองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  เน่ืองจากออกจาก
ราชการเพราะเหตุสูงอาย ุ เหตุทุพพลภาพ  เหตุทดแทนหรือตาย  ทั้งน้ี  ตามหลกัเกณฑ ์  เง่ือนไข  และ
วิธีการท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด  ฉบบัท่ี  189  ดงัน้ี 

 (ก)  เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีได้รับ เน่ืองจากสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ ออกจากราชการเพราะตาย ทุพพลภาพ เหตุทดแทน หรือเหตุสูงอายุ 
 (ข)  เงินหรือผลประโยชน์ท่ีมีสิทธิไดรั้บจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ เน่ืองจาก
สมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจาก  1)  แต่เมื่อออกจาก
ราชการแลว้ไดค้งเงินหรือผลประโยชน์นั้นไวท้ั้ งจ  านวนในกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ และ
ต่อมาไดรั้บเงินหรือผลประโยชน์หลงัจากสมาชิกผูน้ั้นตาย ทุพพลภาพ  หรืออายคุรบ  60  ปีบริบูรณ์ 

(49)  เงินไดจ้ากการโอนกรรมสิทธ์ิหรือาสิทธิครอบครองในท่ีดินโดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่
วดั วดับาดหลวงโรมนัคาธอลิค  หรือมสัยดิ  ท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้น ทั้งน้ี  เฉพาะการ
โอนท่ีดินส่วนท่ีท าใหว้ดั  วดับาดหลวงโรมนัคาธอลิค  หรือมสัยดิมีท่ีดินไม่เกินหา้สิบไร่ 

               ทั้งน้ีเน่ืองจากว่า  ในกรณีโอนกรรมสิทธ์ิ  หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโ์ดย
ไม่มีค่าตอบแทน  มาตรา  41  ทวิ  ใหถื้อว่าผูโ้อนเป็นผูม้ีเงินไดแ้ละตอ้งเสียภาษีเงินได  ้

(50)  ค่าชดเชยท่ีลูกจ้างได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน   และค่าชดเชยท่ี
พนักงานไดรั้บตามกฎหมายว่าดว้ยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์  แต่ไม่รวมถึงค่าชดเชยท่ีลูกจา้งหรือ
พนกังานไดรั้บเพราะเหตุเกษียณอาย ุ หรือส้ินสุดสญัญาจา้ง  ทั้งน้ี  เฉพาะค่าชดเชยส่วนท่ีไม่เกินค่าจา้ง
หรือเงินเดือน  ค่าจา้งของการท างานสามร้อยวนัสุดทา้ยแต่ไม่เกินสามแสนบาท  (ส าหรับเงินไดท่ี้ไดรั้บ
ตั้งแต่  1  มกราคม  2541) 

(51)  เงินไดท่ี้ผูม้ีเงินไดซ่ึ้งเป็นผูอ้ยู่ในประเทศไทย  และมีอายุไม่ต  ่ากว่า  65  ปีบริบูรณ์  ในปี
ภาษีนั้น  เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน  190,000  บาท  เฉพาะท่ีไดรั้บตั้งแต่  1  มกราคม  2548  เป็นตน้ไป 
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(52)  เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้ จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัท
ประกนัภัยวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจกัรตามจ านวนที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกนิ  15,000  บาท  
(ยอดเบี้ยประกันรวมไม่ใช่ต่อคน)  ส าหรับการประกนัสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดา
มารดาของสามหีรือภรรยาของผู้มเีงนิได้  ซ่ึงมเีงินได้ไม่เพยีงพอต่อการยงัชีพ  ซ่ึงต้องเป็นเบีย้ประกนัที่
จ่ายตั้งแต่ปี  2549  เป็นต้นไป 

 (53)  รางวลัสลากบ ารุงกาชาดไทย  เงินได้จากการขายหรือส่วนลดจากการซ้ือสลากบ ารุง
กาชาดไทย 

(54)  ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากการคืนเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

(55)  เงินไดท่ี้เป็นเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืน  ท่ีสหกรณ์จ่ายใหแ้ก่สมาชิก  (พ.ร.ฎ.  (ฉบบัท่ี 40)  
พ.ศ.  2541) 
 (56)  เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีประกอบการขนส่งทางทะเล  
และถือกรรมสิทธ์ิเรือไทย  หรือท่ีประกอบกิจการอู่เรือท่ีไดรั้บสิทธิประโยชน์ตาม  พ.ร.บ.  ส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี  พ.ศ.  2521  ซ่ึงจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดก้็ต่อเมื่อไดต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกาตาม
ประมวลรัษฎากรแลว้   
 (57)  เงินไดจ้ากการขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 (58)  เงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 

 (59)  เงินไดข้องกองทุนรวม 

 (60)  เงินประโยชน์ทดแทนท่ีผูป้ระกนัตน  ไดรั้บจากกองทุนประกนัสงัคมตามกฎหมายว่าดว้ย
การประกนัสงัคม 

 (61)  เงินได้พึงประเมินเป็น  2  เท่าของรายจ่ายแต่ไม่เกินร้อยละ  10  ของเงินได้หลังหัก
ค่าใช้จ่ายและลดหย่อนอ่ืนแล้วที่ได้จ่ายไป  ดังต่อไปนี้ 
 (ก)  เงินบริจาคสนบัสนุนการศึกษา 
 (ข)  เงินบริจาคกองทุนพฒันาครู 

 (ค)  เงินบริจาคให้แก่สถานศึกษาเพื่อจดัหาหนังสือหรือส่ืออิเล็คทรอนิกส์เพื่อส่งเสริม
การอ่าน 

 (ง)  เงินบริจาคใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
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 (จ)  เงินท่ีจ่ายให้คนพิการได้รับสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากส่ิงอ  านวยความ
สะดวกอนัเป็นสาธารณะ  ตลอดจนสวสัดิการและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ 

 (ฉ)  เงินบริจาคใหแ้ก่โครงการฝึกอบรมอาชีพและการจดักิจกรรมเก่ียวขอ้งกบัการบ าบดั  
แกไ้ข  ฟ้ืนฟู  และสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน  ในกรมพินิจ
และคุม้ครองเด็กและเยาวชน  กระทรวงยติุธรรม 

 (ช)  เงินบริจาคให้การกีฬาแห่งประเทศไทย  คณะกรรมการกีฬาจงัหวดัท่ีจดัตั้งข้ึนตาม
กฎหมายว่าดว้ยการกีฬาแห่งประเทศไทย  สมาคมกีฬาจงัหวดั  สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย  กรมพล
ศึกษา  หรือกองทุนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ  เพื่อน าไปใชส้นับสนุนหรือพฒันานักกีฬาหรือบุคลากร
ทางดา้นกีฬาท่ีไดก้ระท าตั้งแต่  ม.ค. 2556 – ธ.ค.  2558 

 (62)  เงินไดจ้ากการขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายว่าดว้ย สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ซ่ึง
กระท าในศูนยซ้ื์อขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ เฉพาะกรณีท่ีไม่มีการส่งมอบสินคา้ ทั้งน้ี ส าหรับเงินไดถึ้ง
ประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป (กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 260 พ.ศ. 2549) 
 (63)  เงินไดเ้ท่าท่ีผูม้ีเงินไดจ่้ายเป็นเบ้ียประกนัภยัให้แก่บริษทัประกนัชีวิตหรือบริษทัประกนั
วินาศภยัท่ีประกอบกิจการในราชอาณาจกัรตามจ านวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ส าหรับการ
ประกันสุขภาพบิดามารดาของผูมี้เงินได้ รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภรรยาของผูมี้เงินไดซ่ึ้งมี
รายไดไ้ม่เพียงพอแก่การยงัชีพ ทั้งน้ี ตอ้งเป็นเบ้ียประกนัภยัท่ีไดจ่้ายในปี พ.ศ. 2549 เป็นตน้ไป และให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีอธิบดีก  าหนด (กฎกระทรวง 263 พ.ศ. 2550) 
 (64)  เงินไดเ้ท่าท่ีนายจา้งจ่ายเป็นเบ้ียประกนัใหแ้ก่บริษทัประกนัชีวิตหรือบริษทัประกนัวินาศ
ภยัท่ีประกอบกิจการในราชอาณาจกัรส าหรับกรมธรรมป์ระกนัภยักลุ่มท่ีมีก  าหนเวลาใน 1 ปี เฉพาะใน
ส่วนท่ีคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลส าหรับ 

  (ก)  ลูกจ้าง สามี ภริยา บุพการีหรือผูสื้บสันดานซ่ึงอยู่ในความอุปการะเล้ียงดูลูกจา้ง 
ทั้งน้ี เฉพาะการรักษาพยาบาลในประเทศไทย 

  (ข)  ลูกจ้างในกรณีท่ีจ  าเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ ในขณะท่ี
ปฏิบติัการตามหน้าท่ีในต่างประเทศเป็นคร้ังคราว ทั้งน้ี ส าหรับเงินไดท่ี้ได้รับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2549 เป็นตน้ไป (กฎกระทรวง 263 พ.ศ. 2550 

 (65)  เงินไดข้องรัฐวิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะท่ีเป็น
หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ซ่ึงมีเงินไดไ้ม่เกิน 1,200,000 บาท ส าหรับปีภาษีนั้น 
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ทั้งน้ี ส าหรับเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก  าหนด (กฎกระทรวง 266 พ.ศ. 2551) 

(66)  ยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส าหรับเงินไดสุ้ทธิจากการค านวณภาษีเงินไดต้ามมาตรา  
48(1)  เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน  150,000  บาทแรก  ส าหรับปีภาษีนั้น  (พ.ร.ฎ.  (ฉบบัท่ี  470)  พ.ศ.  2551   
 

5. เงนิได้พงึประเมินตามมาตรา  40  แห่งรัษฎากร 

 

          เงินไดพ้ึงประเมินเป็นเงินหรือทรัพยสิ์น  ตลอดจนประโยชน์ท่ีสามารถค านวณไดเ้ป็นเงินก่อน
หกัค่าใชจ่้ายใด ๆ  ประมวลรัษฎากร (ม. 40 )  แบ่งเงินไดพ้ึงประเมินไว ้8 ประเภท ดงัน้ี 

          เงินได้พึงประเมินประเภทที่  1 (มาตรา 40 (1)) ไดแ้ก่  เงินไดจ้ากการจา้งแรงงานไม่ว่าจะเป็น  
เงินเดือน  ค่าจา้ง เบ้ียเล้ียง   โบนสั  เบ้ียหวดั  บ าเหน็จบ านาญ  เงินค่าเช่าบา้น  ท่ีไดรั้บจากนายจา้ง  เงิน
ท่ีค  านวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านซ่ึงนาย จ้างให้อยู่โดยไม่ต้องช าระ  เงินทรัพยสิ์นหรือ
ประโยชน์ใด ๆ  ท่ีไดจ้ากบรรดาการจา้ง  แรงงาน 

เบีย้เลีย้ง  เป็นเงินท่ีนายจา้งจ่ายใหเ้น่ืองจากตอ้งไปปฏิบติังานนอกสถานท่ี 

โบนัส  เป็นเงินรางวลัท่ีนายจา้งจ่ายใหเ้ป็นพิเศษนอกจา้งสินจา้ง 

เบีย้หวดั   คือเงินท่ีใหเ้ป็นบ าเหน็จความชอบในราชการเป็นรายปี  เช่น  ทหาร กองหนุนมีเบ้ียหวดั 

เงินได้พงึประเมนิประเภทที่  2 (มาตรา40 (2)) ไดแ้ก่ เงินไดเ้น่ืองจากหนา้ท่ีหรือต าแหน่งงานท่ี
ท าหรือจากการรับท างานให้ ไม่ว่าจะเป็น  ค่าธรรมเนียม  ค่านายหนา้ ค่าส่วนลด  เงินอุดหนุนในงานท่ี
ท า  เบ้ียประชุม  บ าเหน็จ  โบนสั  เงินค่าเช่าบา้น เงินท่ีค  านวณไดจ้ากมูลค่าของการไดอ้ยูบ่า้นท่ีผูจ่้ายเงิน
ไดใ้หอ้ยูโ่ดยไม่เสียค่าเช่า  เงินท่ีผูจ่้ายเงินไดจ่้ายช าระหน้ีใด ๆ  ซ่ึงผูมี้เงินไดมี้หน้าท่ีตอ้งช าระ  และเงิน  
ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ใด  ๆ  บรรดาท่ีไดจ้ากหนา้ท่ีหรือต าแหน่งงานท่ีท า หรือการรับท างานให้ 

ค่านายหนา้ หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้ซ่ึ้งท าหนา้ท่ีช้ีช่องทางใหบุ้คคล 2 ฝ่ายไดท้ าสญัญากนั 

ค่าธรรมเนียม หมายถึง ค่าตอบแทนเน่ืองจากการับท าการอยา่งใดอย่างหน่ึง เช่น ค่าธรรมเนียม
การตรวจรับรองคุณภาพสินคา้ เป็นตน้ 

เงินอุดหนุนในงานท่ีท า คือ เงินช่วยเหลือเพื่อท าการอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น เงินท่ีส านักงาน
กองทุนสงเคราะห์สวนยางจ่ายใหแ้ก่เจา้ของสวนยางเพื่อประโยชน์ในการปลูกยางพนัธุดี์ 

เบ้ียประชุม เป็นเงินตอบแทนให้กับผูเ้ข้าประชุมคิดเป็นรายคร้ังในการประชุม เช่น ค่าเบ้ีย
ประชุมกรรมการบริษทั เป็นตน้ เงินบ าเหน็จตาม ม. 40(2) เป็นค่าตอบแทนจากต าแหน่งหนา้ท่ีงานท่ีท า
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หรือรับท างานให้ ไม่ใช่เงินได้ตามสัญญาจา้งแรงงานเหมือนกับเงินได้ตาม ม. 40(1) เช่น บ าเหน็จ
กรรมการบริษทัท่ีจ่ายใหเ้ม่ือด ารงต าแหน่งครบรอบท่ีจะเลือกตั้งใหม่ 

ค่าส่วนลด หมายถึง เงินท่ีถูกเรียกให้ช าระน้อยลง เพราะยินยอมท าตามท่ีตกลงกัน เช่น ค่า
ส่วนลดจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นตน้ 

โบนสั หมายถึง เงินรางวลัท่ีจ่ายใหเ้ป็นพิเศษ เมื่อกิจการท่ีท าไดรั้บผลตามเป้าหมาย 

หนา้ท่ีหรือต าแหน่งงานท่ีท า  เช่น  เป็นกรรมการบริษทั เป็นตน้  เงินไดจ้ากการรับจา้งท าความ
สะอาดเป็นเงินไดต้ามมาตรา 40 (2) (หนงัสือกรมสรรพากรท่ี กค 0802/ 5742 ลว. 13 พด 2529) 

เงินได้พงึประเมินประเภทที่  3 (มาตรา 40 (3))  ไดแ้ก่ เงินไดเ้น่ืองจากค่าแห่งกูด้วิลล ์ ค่าแห่ง
ลิขสิทธ์ิ  หรือสิทธิอยา่งอ่ืน เงินปี  หรือเงินไดม้ีลกัษณะเป็นรายปีอนัไดม้าจากพินยักรรม  นิติกรรมอยา่ง
อ่ืน หรือค าพิพากษาของศาล 

เงินได้ประเภทน้ีถือว่าเป็นเงินได้จากทรัพยสิ์นทางปัญญา  ได้แก่  ค่าลิขสิทธ์ิ  สิทธิบัตร  
เคร่ืองหมายการคา้ ซ่ึงสามารถขายหรือโอนสิทธิให้กบับุคคลอ่ืนได ้ โดยไดรั้บค่าตอบแทน เช่น นาย ก.  
ประดิษฐ์หุ่นยนต์พ่ีเล้ียงคนชรา  และไดจ้ดทะเบียนสิทธิบตัรกบักรมทรัพยสิ์นทางปัญญา  กระทรวง
พาณิชยไ์ว ้ ต่อมาไดข้ายสิทธิบตัรดงักล่าวใหโ้รงงานอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเชิงพาณิชยเ์งินไดท่ี้นาย ก.  
ไดรั้บถือเป็นเงินไดต้าม ม. 40(3) 

กูด้วิลล ์หมายถึง ความนิยมท่ีมีต่อช่ือเสียงหรือเคร่ืองหมายการค้า เช่น โตโยตา้ โค๊ก อดิดาส 
กาแฟ Starbuck เป็นตน้ ค่าแห่งกูด้วิลลจึ์งหมายถึง ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการอนุญาตใหบุ้คคลอ่ืนได้
ใชเ้คร่ืองหมายการคา้ ตรายีห่อ้ 

ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีเจา้ของหรือผูป้ระพนัธไ์ดรั้บจากการขายหรืออนุญาตให้
ผูอ่ื้นใชป้ระโยชน์จากผลงานของตน 

ค่าแห่งสิทธิอย่างอ่ืน หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้เจ้าของสิทธิอ่ืนๆ นอกจากลิขสิทธ์ิ เช่น 
สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร เป็นตน้ 

เงินปี หมายถึง เงินท่ีมีการก าหนดจ่ายเป็นรายปี เช่น ค่าอุปการะเล้ียงดูตามค าพิพากษาของศาล 
หรือเงินไดจ้ากพินยักรรมท่ีมอบผลประโยชน์ใหเ้ป็นรายปี เป็นตน้ 
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เงินได้พงึประเมนิประเภทที่ 4  (มาตรา  40  (4)) ได้แก่ 

 (ก)  ดอกเบ้ียพนัธบตัร ดอกเบ้ียเงินฝาก  ดอกเบ้ียหุน้กู ้ ดอกเบ้ียตัว๋เงิน ดอกเบ้ียเงินกูย้มืไม่ว่าจะ
มีหลกัประกนัหรือไม่ ดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายว่าดว้ยภาษี
เงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนท่ีเหลือจากถูกหักภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายดังกล่าว หรือผลต่าง
ระหว่างราคาไถ่ถอนกบัราคาจ าหน่ายตัว๋เงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีบริษทั หรือหา้งหุ่นส่วนนิติ
บุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผูอ้อกและจ าหน่ายคร้ังแรกในราคาต ่ากว่าราคาไถ่ถอน รวมทั้งเงินไดท่ี้มี
ลกัษณะท านองเดียวกนักบัดอกเบ้ีย และประโยชน์หรือค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  ท่ีไดจ้ากการใหกู้ย้มืหรือจาก
สิทธิเรียกร้องในหน้ีทุกชนิดไม่ว่าจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม 

 (ข)  เงินปันผล  เงินส่วนแบ่งของก าไร  หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดจ้ากบริษทัหรือห้างหุน้ส่วน
นิติบุคคล   กองทุนรวม   หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายไทยใหจ้ดัตั้งข้ึนโดยเฉพาะส าหรับใหกู้ย้มืเงิน 
ฯลฯ  อน่ึง  เงินปันผล  หรือส่วนแบ่งก าไรท่ีบุตรผูเ้ยาวไ์ดรั้บใหถื้อเป็นของบิดา 

 (ค)  เงินโบนสัท่ีจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนในบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 

 (ง)  เงินลดทุนของบริษทัฯหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลเฉพาะส่วนท่ีจ่ายไม่เกินกว่าก  าไรและเงิน
ท่ีกนัไวร้วมกนั 

 (จ)  เงินเพ่ิมทุนของบริษทัหรือห้างหุ่นส่วนนิติบุคคลซ่ึงตั้งจากก าไรท่ีไดม้าหรือรับช่วงกนัไว้
รวมกนั 

 (ฉ) ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท่ีบริษทัฯหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนัหรือรับช่วงกนั
หรือเลิกกนัซ่ึงตีราคาเป็นเงินไดเ้กินกว่าเงินทุน 

 (ช)  ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการโอนการเป็นหุน้ส่วนหรือโอนหุ้น  หุน้กู ้ พนัธบตัร  หรือตัว๋เงิน 
หรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีบริษทัฯหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  หรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผูอ้อก  ทั้งน้ี
เฉพาะซ่ึงตีราคาเป็นเงินไดเ้กินกว่าท่ีลงทุน 

เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5   (มาตรา  40  (5))  ได้แก่  เงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืน ที่ได้
เน่ืองจาก 

(ก) การใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 

(ข) การผดิสญัญาเช่าซ้ือทรัพยสิ์น 

(ค) การผิดสัญญาซ้ือขายเงินผอ่น  ซ่ึงผูข้ายไดรั้บคืนทรัพยสิ์นท่ีซ้ือขายนั้นโดยไม่ตอ้งคืนเงิน
หรือประโยชน์ท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ 
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ในกรณี  (ก)  ถา้เจา้พนักงานประเมินมีเหตุอนัควรเช่ือว่า  ผูม้ีเงินได้แสดงเงินได้ต  ่าไปไม่
ถูกตอ้งตามความเป็นจริง  เจา้พนักงานประเมินมีอ  านาจประเมินเงินไดน้ั้นตามจ านวนเงินท่ีทรัพยสิ์น
นั้นสมควรให้เช่าไดต้ามปกติ  และให้ถือว่าจ  านวนเงินท่ีประเมินน้ีเป็นเงินไดพึ้งประเมินของผูมี้เงินได ้ 
ในกรณีน้ีจะอุทธรณ์การประเมินก็ได ้ ทั้งน้ี  ใหน้ าบทบญัญติัว่าดว้ยการอุทธรณ์ตามประมวลรัษฏากร
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในกรณี  (ข)  และ  (ค)  ให้ถือว่าเงินหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บไวแ้ลว้แต่วนัท าสัญญาจนถึงวนัผิด
สญัญาทั้งส้ิน  เป็นเงินไดพึ้งประเมินของปีท่ีการผดิสญัญานั้น 

กรณีเจา้ของท่ีดินเรียกเงินกินเปล่า เงินแป๊ะเจ๊ียะ เป็นค่าปลูกสร้างหรือประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น  
ผูเ้ช่าก่อสร้างอาคารลงบนพ้ืนดินของผูใ้ห้เช่าแลว้ยกให้  เงินหรือกรรมสิทธ์ิในอาคารท่ีผูเ้ช่ายกใหผู้ใ้ห้
เช่าถือเป็นเงินไดจ้ากการใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 

ให้ค  านวณค่าของโรงเรือนท่ีผูเ้ช่าสร้างและยกกรรมสิทธ์ินั้นให้แก่เจา้ของท่ีดินตามจ านวนปี
แห่งอายกุารเช่า  ในอตัราร้อยละของมูลค่าอาคาร  หรือโรงเรือนในวนัท่ีไดรั้บกรรมสิทธ์ิ 

ตารางค านวณค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนในวนันีไ้ด้รับกรรมสิทธิ์  ดังนี ้( ป.1/2526 ) 

จ านวนปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ร้อยละของมูลค่า 95.0  90.2  85.7  81.4    77.4   73.5   69.8  66.3   63.0  59.9   
 

จ านวนปี 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ร้อยละของมูลค่า 56.9    54.0     51.3     48.8     46.4     44.0    41.8     39.7    37.7    35.8 

 

ตวัอย่าง   ถา้มูลค่าของโรงเรือนในวนัท่ีเจา้ของท่ีดินรับกรรมสิทธ์ิ 2,000,000 บาท อายุการเช่า
ตามสญัญา 10 ปี เงินไดพ้ึงประเมินของเจา้ของท่ีดิน  =  1,198,000  (59.9/100 x 2,000,000) 

เงินได้พงึประเมนิประเภทที่ 6 (มาตรา  40 (6)) ไดแ้ก่  เงินไดจ้ากวิชาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพ
บางชนิดท่ีพึงท าไดก้็แต่บุคคล ผูซ่ึ้งมีความรู้และฝีมืออนัเล่าเรียน ฝึกฝนมาเป็นพิเศษ ซ่ึงไดม้ีพระราช
กฤษฎีกาก าหนดไว้ปัจจุบันมี 6 วิชาชีพ   คือ วิชากฎหมาย  การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม 
สถาปัตยกรรม บัญชี  ประณีตศิลปกรรมหรือวิชาชีพอ่ืน  ผูป้ระกอบวิชาชีพอิสระต้องมิใช่ลูกจ้าง 
พนกังานรับเงินเดือนของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคก์รธุรกิจอ่ืน เช่น ทนายความรับเงินเดือนจาก
บริษทั แพทยรั์บเงินเดือนจากทางราชการ ไม่ถือว่าเป็นผูมี้เงินไดต้าม ม. 40(6) ผูมี้เงินไดต้ามมาตราน้ีถา้
เป็นทนายความตอ้งมีส านกังานส่วนตวั ถา้เป็นแพทยม์ีคลิกนิกส่วนตวั เป็นตน้ 
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เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 7  (มาตรา  40 (7)) ไดแ้ก่  เงินไดจ้ากการรับเหมาท่ีผูรั้บเหมาตอ้ง
ลงทุนดว้ยการจดัหาสัมภาระในส่วนส าคัญนอกจากเคร่ืองมือ  เช่น  รับเหมาก่อสร้างทั้งของและทั้ง
แรงงาน  หากรับเหมาเฉพาะแรงงานจะเป็นเงินไดต้าม  ม.40(2)  เป็นการรับท างานให ้

เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8  (มาตรา  40 (8)) ได้แก่  เงินได้จากการธุรกิจ  การพาณิชย ์ 
การเกษตร  การอุตสาหกรรม การขนส่ง  การขายอสังหาริมทรัพย ์ หรือการอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้น
ประเภทท่ี 1  ถึงประเภทท่ี 7  แลว้ 

 

6.  การค านวณภาษีโดยผู้มีเงนิได้ประเมินตนเองตอนส้ินปี 

  

การเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  กรณีท่ีผูม้ีเงินได ้ประเมินตนเอง จะมีการค านวณภาษี 2 แบบ  
(อตัราภาษีแบบกา้วหนา้ และแบบคงท่ี) และเสียภาษีตามวิธีท่ีค  านวณแลว้ไดจ้  านวนเงินภาษีมากกว่า 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส้ินปี 

แบบที่ 1  (อตัราภาษีแบบก้าวหน้า) 
     เงินไดพ้ึงประเมิน    XX 

 หกั  ค่าใชจ่้าย     XX 

  เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย    XX 

 หกั  ลดหยอ่น     XX 

  เงินไดก่้อนหกับริจาค 

 หกั เงินบริจาค     XX 

  เงินไดสุ้ทธิ     XX 

 จ านวนเงินภาษี = เงินไดสุ้ทธิ X อตัราภาษี 

 

แบบที่ 2  (อตัราภาษีคงที่)เงินไดพ้ึงประเมิน X   5        =   จ  านวนเงินภาษี      

                1000        (ยกเวน้ภาษีจ  านวนท่ีไม่เกิน 5,000  บาท 

 

ค านวณภาษีวิธีท่ี 2  เฉพาะเงินไดพ้ึงประเมิน ประเภทท่ี (2) – (8)  ท่ีมีจ  านวนรวมกนัตั้งแต่ 
60,000 บาทข้ึนไป ส าหรับเงินพึงประเมินประเภทท่ี (5) ถึง (8)  แต่ไม่รวมเงินกินเปล่า เงินช่วยค่า
ก่อสร้าง เงินค่าซ่อมแซม ค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนท่ีได้รับกรรมสิทธ์ิต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล
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ธรรมดาคร่ึงปี  ซ่ึงมีวิธีการค านวณ 2 วิธี เหมือนกบัการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส้ินปี  จะ
แตกต่างเฉพาะเงินไดพึ้งประเมินท่ีน ามาค านวณนั้นตอ้งเป็นเงินไดต้ั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย.  ส่วนการหัก
ลดหยอ่นนั้นใหห้กัลดหยอ่นไดก่ึ้งหน่ึง 

 กรณีการช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาคร่ึงปี  ให้สามีภรรยาต่างฝ่ายต่างยื่นแบบเสียภาษีใน
นามของตนเอง  แต่ถา้เป็นการยื่นแบบรายการช าระภาษีส้ินปี เงินไดพึ้งประเมินประเภทท่ี (2) – (8)  
ของภรรยาให้ถือเป็นของสามี  และสามีเป็นผูมี้หน้าท่ียื่นแบบรายการเพ่ือช าระภาษีส้ินปี  ยกเวน้เงินได้
ทั้งประเมินประเภทท่ี (1) ของภรรยา  ภรรยาสามารถแยกค านวณต่างหากได ้หรือจะน าไปรวมค านวณ
กบัเงินไดข้องสามีก็ได ้ (หลกัเกณฑเ์ดิม)  ตั้งแต่ปี  2555  เป็นตน้ไป  ไดมี้พระราชก าหนดแกไ้ขเพ่ิมเติม
ประมวลรัษฎากร  (ฉบบัท่ี  18)  ไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์การจดัเก็บส าหรับสามีและภรรยาข้ึนใหม่สรุป
ดงัน้ี  (1)  น าเงินไดข้องสามีและภรรยารวมกนัและยืน่เสียภาษีในนามฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  (2)  ใหถื้อเอาเงิน
ไดต้ามมาตรา 40(2)-(8) ของภรรยาเป็นเงินไดข้องสามี หรือเงินไดต้ามมาตรา 40(2)-(8)  ของสามีเป็น
เงินไดข้องภรรยา  ส าหรับเงินไดต้ามมาตรา  40(1)  ของแต่ละฝ่ายใหเ้สียภาษีในนามตนเอง  (3)  ใหส้ามี
และภรรยายืน่รายการและเสียภาษีต่างหากจากกนั ตามส่วนเงินไดข้องตน กรณีไม่อาจแยกชดัเจนไดว้่า
เป็นของสามีหรือภรรยาจ านวนเท่าใดใหเ้ลือกได ้2 วิธี คือ 1) แบ่งเป็นของสามีและภรรยาคนละคร่ึง 2) 
เฉพาะเงินไดต้าม ม. 40(8) แบ่งเป็นเงินไดข้องแต่ละฝ่ายตามท่ีตกลงกนัก็ได ้

 

7.  การหักค่าใช้จ่าย 

   

ส าหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) หักค่าใช้จ่ายได้ 40%  ของเงินได้พึง
ประเมินทั้ง 2 ประเภทรวมกันแต่ตอ้งไม่เกิน 60,000 บาท  กรณีท่ีสามีภรรยาต่างฝ่ายมีเงินได้ ให้หัก
ค่าใชจ่้ายร้อยละ 40  แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ทั้ง 2 ฝ่าย 

ตวัอย่าง สามีมีเงินไดต้ามมาตรา 40(1)  คือ  เงินเดือน  200,000 บาท  มีเงินไดต้ามมาตรา  40(2)  คือ  ค่า
นายหน้า  100,000  บาท  ส่วนภรรยามีเงินได ้ตามมาตรา 40 (1) คือ  ค่าจา้ง  100,000 บาท  ค่านายหน้า  
200,000  บาท  กรณีตามตวัอยา่งสิทธิในการหกัค่าใชจ่้ายของสามีและภรรยา  แสดงไดด้งัน้ี  
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วธิีที่  1  (รวมค านวณ) 
สิทธิหกัค่าใชจ่้ายของสามี สิทธิในการหกัค่าใชจ่้ายของภรรยา 

เงินไดพ้ึงประเมิน ม. 40(1) สามี 200,000 เงินไดพ้ึงประเมิน ม. 40(1) ภรรยา 100,000 

เงินไดพ้ึงประเมิน ม. 40(2) สามี 100,000 เงินไดพ้ึงประเมิน ม. 40(2) ภรรยา 200,000 

เงินไดพ้ึงประเมิน ม. 40(1)+(2) สามี 300,000 เงินไดพ้ึงประเมิน ม. 40(1)+(2) ภรรยา 300,000 

หกั ค่าใชจ่้าย 40% (ไม่เกิน 60,000)  60,000 หกั ค่าใชจ่้าย 40% (ไม่เกิน 60,000)  60,000 

 

ถา้ผูม้ีเงินไดป้ระสงคจ์ะค านวณภาษีตามกรณีท่ี  1  ด  าเนินการ  ดงัน้ี 

เงินไดพ้ึงประเมินมาตรา  40(1)  สามี   200,000 

เงินไดพ้ึงประเมินมาตรา  40(2)  สามี   100,000 

เงินไดพ้ึงประเมินมาตรา  40(1) + (2)  ของสามี  300,000 

หกั  ค่าใชจ่้าย  40%  (ไม่เกิน  60,000)     60,000 

เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย     240,000   ------------- 

เงินไดพ้ึงประเมินมาตรา  40(1)  ภรรยา   100,000 

เงินไดพ้ึงประเมินมาตรา  40(2)  ภรรยา   200,000 

เงินไดพ้ึงประเมินมาตรา  40(1) + (2) ของภรรยา  300,000 

หกั  ค่าใชจ่้าย  40%  (ไม่เกิน  60,000)     60,000 

เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย     240,000  ------------- 

เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน   +   =  480,000 

หลงัจากนั้นจึงเขา้สู่ขั้นตอนการหกัลดหยอ่นต่อไป 
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วธิีที่  2 (ใหถื้อเงินได ้ม.40 (2)-(8) ของภรรยาเป็นของสามี หรือถือเงินไดข้องสามีเป็นของภรรยา) 
วธิีที่ 2 (ลกัษณะที่ 1) ใหถื้อเงินได ้ม.40 (2)-(8) ของภรรยาเป็นของสามี 

สามี ภรรยา 
เงินไดพ้ึงประเมิน ม. 40(1)+(2) สามี 300,000 เงินไดพ้ึงประเมิน ม. 40(1) ภรรยา 100,000 

หกั ค่าใชจ่้าย 40%  60,000 หกั ค่าใชจ่้าย 40%  20,000 

เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย             (1) 240,000 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย  80,000 

เงินไดต้าม ม.40 (2) ของภรรยา   200,000   

หกั ค่าใชจ่้าย 40%                    40,000 *  

เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย            (2)  160,000   

เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน (1)+(2) 400,000   

 

 เงินไดพ้ึงประเมินของภรรยาตาม ม.40 (1) 100,000 รวมกับเงินได้พึงประเมินตาม ม.40 (2) 
200,000 บาท รวมเงินไดท้ั้งส้ินของภรรยา 300,000 บาท หลกัเกณฑ์การหกัค่าใชจ่้ายคือ 40% (ไม่เกิน 
600,000 บาท) จึงสามารถหกัค่าใชจ่้ายได ้60,000 บาท 

 เงินไดพ้ึงประเมิน  300,000 หกัค่าใชจ่้ายได ้  60,000 บาท 

 เงินไดพ้ึงประเมิน  200,000 หกัค่าใชจ่้ายได ้  60,000 x 200,000 

               300,000 

     หกัค่าใชจ่้ายได ้ = 40,000  บาท (*) 

หมายความว่า  เงิน 200,000 บาท ตาม ม.40 (2) หกัค่าใชจ่้ายได ้  40,000  บาท 

ฉะนั้น เงินได ้100,000 บาท ตาม ม.40 (1) หกัค่าใชจ่้ายได ้  20,000  บาท (**) 

 

 

 

 

 

 

 

** 
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วธิีที่ 2 (ลกัษณะที่ 2) คือ ใหถื้อเงินได ้ม.40 (2)-(8) ของสามีเป็นของภรรยา ค  านวณไดด้งัน้ี 

สามี ภรรยา 
เงินไดพ้ึงประเมิน ม. 40(1) สามี 200,000 เงินไดพ้ึงประเมิน ม. 40(1)+(2) ภรรยา 300,000 

หกั ค่าใชจ่้าย 40% (ไม่เกิน 60,000) 40,000 หกั ค่าใชจ่้าย 40% 60,000 

เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย              160,000 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายของภรรยา    (1)         240,000 

  เงินไดต้าม ม.40 (2) ของสามี 100,000 

  หกั ค่าใชจ่้าย 40%  20,000 

  เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย                  (2) 80,000 

  เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน (1)+(2) 320,000 

 

 อยา่งไรก็ตาม ไดม้ีฎีกา 6220/2549 วินิจฉยัว่า ไม่ตอ้งเฉล่ียค่าใชจ่้ายก็ได ้ซ่ึงหมายถึง ค่าใชจ่้าย 
40% แต่ไม่เกิน 60,000 บาท หกัจากเงินไดพ้ึงประเมินประเภทใดเพียงประเภทเดียวก็ได ้

 วธิีที่  3  ใหส้ามีภรรยายืน่รายการและเสียภาษีต่างหากจากกนั 

สามี ภรรยา 
เงินไดต้าม ม. 40(1)+(2)  300,000 เงินไดต้าม ม. 40(1) 100,000 

หกั ค่าใชจ่้าย 40%  60,000 เงินไดต้าม ม.40 (2)  200,000 

เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย              240,000 เงินไดต้ามม. 40(1) + (2)            300,000 

  หกัค่าใชจ่้าย 40%  60,000 

  เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย                   240,000 

 หลกัเกณฑ์การจดัเก็บภาษีส าหรับสามีและภรรยาทั้ง 3 กรณี โดยปกติแลว้การใชห้ลกัเกณฑ์
ตามกรณีท่ี 3 จะท าให้ประหยดัภาษีมากท่ีสุด เน่ืองจากเงินไดพ้ึงประเมินของสามีและภรรยาไดถู้กแยก
ออกจากกนั ท าใหเ้งินไดสุ้ทธิมีจ  านวนนอ้ยกว่าการน าเงินไดพ้ึงประเมินไปรวมกนั จึงเสียภาษีในอตัรา
ท่ีต ่าตามลกัษณะของอตัราภาษีแบบกา้วหนา้ 

เงินได้พึงประเมินตามม. 40 (3) หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ 40 % แต่ไม่เกิน 60,000 บาท  
เฉพาะค่าแห่งลิขสิทธ์ิ  กรณีท่ีสามีและภรรยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้ใหห้กัค่าใชจ่้ายไดใ้นเกณฑเ์ดียวกนัทั้ง 
2 ฝ่าย   เงินไดพ้ึงประเมินตามม. 40 (3) นอกจากค่าแห่งลิขสิทธ์ิไม่สามารถหกัค่าใชจ่้ายได ้

เงินไดพ้ึงประเมินตามม. 40 (4)  กฎหมายไม่ยอมใหห้กัค่าใชจ่้ายใดๆ 
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เงินไดพ้ึงประเมินตามม. 40 (5) เงินไดจ้ากการใหเ้ช่าทรัพยสิ์น กฎหมายให้ผูม้ีเงินได ้เลือกหัก
ค่าใชจ่้ายลกัษณะ ใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

(ก) หกัตามความจ าเป็นและสมควร 

(ข) หกัเป็นการเหมาจ่าย 

กรณีหักเป็นการเหมาจ่ายให้หักไดใ้นอตัราร้อยละ ตามกฎหมายก าหนด ถา้เจา้ของทรัพยสิ์น
เป็นผูใ้ห้เช่าเอง ยกเวน้กรณีใหเ้ช่าช่วงใหห้ักค่าใชจ่้ายไดเ้ฉพาะค่าเช่าท่ีเสียให้กบัผูใ้ห้เช่าเดิม หรือผูใ้ห้
เช่าช่วงแลว้แต่กรณี 

(5.1) เงินไดจ้ากการใหเ้ช่าบา้นโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนหรือแพ หกัค่าใชจ่้ายไดร้้อยละ 30 

(5.2) ท่ีดินท่ีใชใ้นการเกษตร หกัค่าใชจ่้ายไดร้้อยละ 20 

(5.3) ท่ีดินท่ีมิไดใ้ชเ้ป็นการเกษตรกรรม หกัค่าใชจ่้ายไดร้้อยละ 15  

(5.4) ยานพาหนะหกัค่าใชจ่้ายได ้ร้อยละ 30 

(5.5) ทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนหกัค่าใชจ่้ายไดร้้อยละ 10 

(5.6) การผดิสญัญาเช่าซ้ือทรัพยสิ์น หกัค่าใชจ่้ายไดร้้อยละ 20 วิธีเดียว 

(5.7) การผดิสญัญาซ้ือขายเงินผ่อน ซ่ึงผูข้ายไดรั้บคืนทรัพยสิ์นท่ีขายนั้นโดยไม่ตอ้งคืนเงิน
หรือประโยชน์ท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ หกัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาไดร้้อยละ 20 วิธีเดียว 

เงินไดพ้ึงประเมินตามม. 40 (6) เลือกหกัค่าใชจ่้ายวิธีใดวิธีหน่ึงดงัน้ี 

(ก) หกัตามความจ าเป็นและสมควร หรือ 

(ข) หกัเป็นการเหมาจ่าย 

               กรณีหกัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาจ่าย  วิชาชีพอิสระ จากการประกอบโรคศิลป์ หกัไดร้้อยละ 60  
วิชาชีพอิสระอ่ืนหกัไดร้้อยละ 30 

 เงินได้พึงประเมินตามม. 40 (7) เลือกหักค่าใชจ่้ายได ้2 วิธี เหมือนเงินไดป้ระเภทท่ี 6 ถา้เลือก
หกัเป็นการเหมาจ่ายหกัค่าใชจ่้ายไดร้้อยละ 70 

 เงินได้พึงประเมินตามม. 40(8) ได้แก่  เงินได้จากธุรกิจ  การพาณิชย์  การเกษตร การ
อุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสงัหาริมทรัพย ์นอกจากท่ีระบุไวใ้นประเภทท่ี 1-7 หักค่าใชจ่้ายได ้2 
วิธี เหมือนกบัเงินไดพ้ึงประเมินตามม. 40 (5), (6), (7) 

 ถา้เลือกหกัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาใหห้กัในอตัราร้อยละดงัน้ี 
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ตารางแสดงอตัราการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา  ส าหรับเงินได้พงึประเมนิตามม. 40 (8) 
ประเภทเงนิได้พงึประเมนิ ร้อยละ 

(1) การเก็บค่าต๋ง  หรือค่าเกมส์จากการพนนั  การแข่งขนัหรือ  การเล่นต่าง ๆ  
(2) การถ่าย  ลา้ง  อดั  หรือขยายรูปภาพยนตร์  รวมทั้งการขายส่วนประกอบ 

(3) การท ากิจการคานเรือ  อู่เรือ  หรือ  ซ่อมเรือท่ีมิใช่ซ่อมเคร่ืองจกัรเคร่ืองกล 

(4) การท ารองเทา้  และเคร่ืองหนงัแท ้ หรือหนงัเทียม  รวมทั้งการขาย ส่วนประกอบ 

(5) การตดั  เยบ็  ถกั  ปักเส้ือผา้  หรือส่ิงอ่ืน ๆ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ 

(6) การท า  ตกแต่ง หรือซ่อมแซม เคร่ืองเรือน รวมทั้งการขายส่วนประกอบ 

(7) การท ากิจการโรงแรม  หรือภตัตาคารหรือการปรุงอาหารหรือเคร่ืองด่ืมจ าหน่าย 

(8) การดดั  ตดั  แต่งผม  หรือตกแต่ง    ร่างกาย 

(9) การท าสบู่  แชมพู  หรือเคร่ืองส าอาง 

(10)  การท าวรรณกรรม 

(11)  การคา้เคร่ืองเงิน ทอง นาก เพชรพลอยหรือ  อญัมณีอ่ืน รวมทั้งการขายส่วนประกอบ 

(12)  การท ากิจการสถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าดว้ยสถานพยาบาล เฉพาะท่ีมีเตียงรับ
ผูป่้วยไวค้า้งคืน รวมทั้งการรักษาพยาบาลและการจ าหน่ายยา 

(13)   การโม่หรือยอ่ยหิน 

(14)   การท าป่าไม ้สวนยาง  หรือไมย้นืตน้ 

(15)  การขนส่ง  หรือรับจา้งดว้ยยานพาหนะ 

(16)  การท าบลอ็กและตรา  การรับพิมพ ์ หรือเยบ็สมุด เอกสาร รวมทั้งการขาย
ส่วนประกอบ 

(17)  การท าเหมืองแร่ 

(18)  การท าเคร่ืองด่ืมตามกฎหมายว่าดว้ยภาษีเคร่ืองด่ืม (ฉบบัท่ี 16)  พ.ศ.  2502 

(19)  การท าเคร่ืองกระเบ้ือง  เคร่ืองเคลือบ  เคร่ืองซีเมนต ์ หรือดินเผา 
(20)  การท าหรือจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
(21)  การท าน ้ าแข็ง 

(22)  การท ากาว  แป้งเปียก  หรือส่ิงท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนัและการท าแป้งชนิดต่าง ๆ 
ท่ีมิใช่เคร่ืองส าอาง 
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ประเภทเงนิได้พงึประเมนิ ร้อยละ 

(23)  การท าลูกโป่ง  เคร่ืองแกว้ 80 

(24)  การซกัรีด  หรือยอ้มสี 

(25)  การขายของนอกจากท่ีระบุไวใ้นขอ้อ่ืน  ซ่ึงผูข้ายมิไดเ้ป็นผูผ้ลิต 

(26)  รางวลัท่ีเจา้ของมา้ไดจ้ากการส่งมา้เขา้แข่ง 

(27)  การรับสินไถ่ทรัพยสิ์นท่ีขายฝาก หรือการไดก้รรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นโดยเดด็ขาดจาก
การขายฝาก 

(28)  การรมยาง  การท ายางแผน่ หรือยางอยา่งอ่ืนท่ีมิใช่ยางส าเร็จรูป 

(29)   การฟอกหนงั 

(30)  การท าน ้ าตาล  หรือน ้ าเหลืองของน ้ าตาล 

(31)  การจบัสตัวน์ ้ า 
(32)  การท ากิจกรรมโรงเล่ือย 

(33)   การกลัน่ หรือหีบน ้ ามนั 

(34)  การใหเ้ช่าซ้ือสงัหาริมทรัพยท่ี์ไม่เขา้ลกัษณะตามมาตร 40(5) แห่งประมวลรัษฎากร 
ซ่ึงแกไ้ข เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 16) 

(35)  การท ากิจการโรงสีขา้ว 

(36)   การท าเกษตรกรรมประเภท  ไมล้ม้ลุกและธญัชาติ 

(37)   การอบหรือบ่มยาสูบ 

(38)   การเล้ียงสตัวทุ์กชนิด  รวมทั้งการขายวตัถุพลอยได ้

(39)   การล่าสตัวจ์  าหน่าย รวมทั้งขายวตัถุพลอยได ้

(40)  การท านาเกลือ 

(41)  การขายเรือก าป่ันหรือเรือมีระวาง  ตั้งแต่หกตนัข้ึนไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต ์ มี
ระวางตั้งแต่หา้ตนัข้ึนไป หรือแพ 

(42)  การขายท่ีดินเงินผอ่นหรือการใหเ้ช่าซ้ือท่ีดิน 
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(43)   การแสดงของนกัแสดงละครภาพยนตร์  วิทยหุรือโทรทศัน์ นกัร้อง นกัดนตรี นกักีฬา
อาชีพ หรือนกัแสดง เพื่อความบนัเทิงใด ๆ  

(ก) ส าหรับเงินไดส่้วนท่ีไม่เกิน   300,000 บาท      
(ข) ส าหรับเงินไดส่้วนท่ีเกิน     300,000  บาท 

การหกัค่าใชจ่้ายตาม (ก) และ (ข) รวมกนัตอ้งไม่เกิน  600,000 บาท 

(44)   เงินไดท่ี้มิไดร้ะบุไวต้ั้งแต่ขอ้ (1) ถึงขอ้ (43) 

 

 

 

 

60 
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 การหกัค่าใชจ่้ายตามความจ าเป็นและสมควรนั้น  หมายความว่า การท่ีผูมี้เงินไดแ้สดงหลกัฐาน
ค่าใชจ่้ายต่อเจา้พนกังานประเมิน  ซ่ึงเป็นรายจ่ายตามปกติ มีความเก่ียวขอ้งและจ าเป็นต่อการประกอบ
ธุรกิจแต่ละประเภทซ่ึงเป็นท่ีมาของเงินได้เป็นจ านวนท่ีเหมาะสมแก่กิจการ  และไม่เป็นรายจ่าย
ตอ้งห้ามตามกฎหมาย  ก็สามารถแสดงหลกัฐานการจ่ายมาหักเป็นค่าใชจ่้าย แทนการหักเป็นการเหมา
จ่ายก็ได ้

 

8.  การหักลดหย่อน 

 

         เงินได้พึงประเมินเมื่อหักค่าใช้จ่ายแลว้ เพื่อบรรเทาภาระภาษี ผูม้ีเงินได้สามารถหักลดหย่อน
รายการ ต่าง ๆ ไดอี้กตามภาระของผูมี้เงินไดซ่ึ้งค่าลดหยอ่นท่ีสามารถหกัไดมี้ดงัน้ี 

         8.1  หกัลดหยอ่นผูม้ีเงินได ้30,000 บาท  (ไม่ว่าจะอยูใ่นประเทศ  ถึง  180  วนั  หรือไม่ก็ตาม) 

         8.2  สามีหรือภริยาของผูม้ีเงินได ้ 30,000  บาท 

 (1)  สามีหรือภริยาของผูม้ีเงินไดท่ี้มีสิทธิ  จะตอ้งเป็นสามีหรือภริยาชอบดว้ยกฎหมาย   
การสมรส  ไม่ครบปีภาษีก็มีสิทธิหักลดหย่อนได้  เช่น  จดทะเบียนสมรสระหว่างปีภาษี หรือตาย
ระหว่างปีภาษี  ก็มีสิทธิหกัลดหยอ่นภาษีได ้ 30,000  บาท 

  (2)  สามีหรือภริยาของผูม้ีเงินไดท่ี้จะน ามาหกัลดหยอ่นจะตอ้งไม่มีเงินไดพ้ึงประเมินหรือมีแต่
ไม่ไดแ้ยกค านวณภาษี   
 

 

หกัค่าใชจ่้าย
ตามความเป็น

จริงและ
สมควร 
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 ตวัอย่าง  สามีหรือภริยาแต่งงานครบปีภาษีและต่างฝ่ายต่างมีเงินไดป้ระเภทท่ี  1  กรณีดงักล่าว  
ภริยาสามารถแยกค านวณภาษีต่างหากจากสามีไดโ้ดย ชอบ  ทั้งสามีภริยาจึงไม่มีสิทธิน าคู่สมรสมาหัก
ลดหย่อนไดแ้ต่หากภริยามีเงินไดป้ระเภท   อ่ืน (2-8)  ให้สามีน าเงินไดข้องภริยามารวมค านวณและมี
สิทธิน าคู่สมรสมาหกั ลดหยอ่นได ้

         8.3  บุตรชอบดว้ยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผูมี้เงินได ้รวมทั้งบุตรชอบดว้ยกฎหมายของ
สามีหรือภรรยาของผูมี้เงินได ้ ในการพิจารณาหกัลดหยอ่นบุตรนั้นมีขั้นตอนส าคญั  2  ขั้นตอน 

 (1)  ประเภทของบุตรท่ีสามารถน ามาหักลดหยอ่นได ้ไดแ้ก่ บุตรชอบดว้ยกฎหมายหรือบุตร
บุญธรรมของผูม้ีเงินได ้และบุตรชอบดว้ยกฎหมายของสามีหรือภรรยาของผูม้ีเงินได ้ซ่ึงหมายถึง บุตร
ติดของสามีหรือภรรยา นัน่เอง 

(2)  คุณสมบติัของบุตรท่ีมีสิทธิหกัลดหยอ่นซ่ึงตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

      (ก)  เป็นผู ้เยาว์หรือเป็นบุตรท่ีถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ 

      (ข)  เป็นบุตรท่ีมีอายไุม่เกิน  25  ปี  และยงัศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัหรือขั้นอุดมศึกษา 
โดยบุตรตามขอ้  ก  และ  ข  ตอ้งอยู่ในความอุปการะของผูม้ีเงินไดแ้ละบุตรดงักล่าวตอ้งไม่มี

เงินไดพึ้งประเมินในปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้เกิน  15,000  บาทข้ึนไป  โดยเงินไดด้งักล่าวตอ้งมิใช่เงินไดท่ี้
ไดรั้บยกเวน้ตามมาตรา  42  ใหไ้ม่ตอ้งรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได  ้

(3)  พิจารณาจ านวนบุตรท่ีหกัลดหยอ่นได ้บุตรท่ีมีคุณสมบติัครบตามหวัขอ้ 8.3.1 จ  านวนท่ีผูม้ี
เงินไดมี้สิทธิน ามาหกัลดหยอ่นดงัน้ี 

 (ก)  บุตรท่ีเกิดก่อนหรือใน พ.ศ. 2522 หรือท่ีได้รับเป็นบุตรบุญธรรมก่อน พ .ศ.2522 
สามารถหกัลดหยอ่นไดทุ้กคน 

 (ข)  บุตรท่ีเกิดหลงั พ.ศ. 2522 หรือท่ีได้รับเป็นบุตรบุญธรรมในหรือหลงั พ .ศ. 2522 
สามารถน ามาหกัลดหยอ่นไดอี้กแต่เมื่อรวมกนับุตรในขอ้ (ก) แลว้จ านวนบุตรท่ีมีชีวิตอยู่ตอ้งไม่เกิน 3
คน   ซ่ึงการนับจ านวนบุตรให้นับเฉพาะ  บุตรท่ีมีชีวิตอยู่ตามล าดับอายุสูงสุดของบุตร  โดยให้นับ
รวมทั้งบุตรท่ีไม่อยูใ่นเกณฑไ์ดรั้บการหกัลดหยอ่นดว้ย 

ตวัอย่าง  ผูม้ีเงินไดใ้นปีภาษี 2545 มีบุตรเกิด พ.ศ. 2520 , 2521 ,2522 , 2524 บุตรทุกคนไม่มี
เงินได้ และศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา และอยู่ในความอุปการะของผูมี้เงินได้ เช่นน้ี สามารถหัก
ลดหยอ่นได ้3 คน (เกิด พ.ศ. 2520 , 2521, 2522) แต่ถา้บุตรเกิด พ.ศ. 2520 เรียนจบมีงานท ามีรายไดแ้ลว้ 
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สามารถหกัลดหยอ่นได ้2 คน (เกิด พ.ศ. 2521 , 2522) เพราะเหตุว่าการนบัจ านวนบุตรท่ีเกิดก่อนหรือ
ใน พ.ศ. 2522 ท่ียงัมีชีวิตอยูม่ีจ  านวน 3 คน (ถึงแมบุ้ตรท่ีเกิด พ.ศ. 2520 หกัลดหยอ่นไม่ไดก้็ตาม)  

(4)  จ  านวนเงินท่ีหกัลดหยอ่น  บุตรท่ีไม่ศึกษาหรือศึกษาในต่างประเทศหักลดหย่อนไดค้นละ  
15,000  ต่อปี  บุตรท่ีศึกษาในประเทศไทย  หักลดหย่อนไดค้นละ  17,000  บาทต่อปี  กรณีสามีภรรยา
แยกค านวณภาษีและแยกยื่นแบบรายการต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนบุตรได้คนละ  15,000  บาทหรือ  
17,000  บาท  แลว้แต่กรณี 

         8.4  เบ้ียประกนัชีวิตท่ีจ่ายไปสามารถน ามาหกัลดหยอ่นได ้โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 

    (1)  ตอ้งเป็นการประกนัชีวิตของผูม้ีเงินไดห้รือคู่สมรส 

    (2)  ตอ้งเป็นการจ่ายเบ้ียประกนัใหก้บับริษทัประกนัชีวิตท่ีประกอบกิจการในราชอาณาจกัร   
   (3)  อายกุรมธรรม ์10 ปีข้ึนไป 

จ านวนเงินท่ีน ามาหกัลดหยอ่น  ส่วนแรกหกัได ้ 10,000  บาท  ส่วนท่ีเกิน  10,000  บาท  หกัได้
ไม่เกินเงินไดห้ลงัจากหักค่าใชจ่้ายแต่ไม่เกิน  90,000  บาท  ซ่ึงมีผลใหใ้ชสิ้ทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี
จากเบ้ียประกนัชีวิตไดปี้ละไม่เกิน  100,000  บาท 

 กรณีคู่สมรสมีเงินได ้ ก็ใหห้กัไดเ้ช่นเดียวกบัผูม้ีเงินได ้ การฝากเงินออมสินประเภทสงเคราะห์
ชีวิตและครอบครัวก็อยูใ่นข่ายน้ีจะขอหกัลดหยอ่นตามเกณฑน้ี์ไดด้ว้ย       
         8.5  เงินสะสมท่ีจ่ายเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไข ท่ี
ก  าหนดโดยกฎกระทรวง ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท โดยหักไดท้ั้งสามีและภรรยา ท่ีจ่ายเขา้
กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามเกณฑ ์   ขา้งตน้   ส่วนท่ีจ่ายเขา้กองทุนเกิน 10,000 บาท  แต่ไม่เกิน 490,000 
บาท เป็นเงินไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษี โดยน าเงินส่วนท่ีเกินดงักล่าว หักจากเงินไดพ้ึงประเมินก่อนหัก
ค่าใชจ่้าย 

         เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ  หมายถึง  กองทุนท่ีนายจา้งและลูกจา้งร่วมกนัจดัตั้งข้ึนประกอบดว้ย
เกณฑ์ท่ีฝ่ายลูกจา้งจ่ายสะสมและเกณฑ์ท่ีนายจา้งจ่ายสมทบและหมายรวมถึงดอกผลท่ีเกิดจากเกณฑ์
ดงักล่าวเพื่อจ่ายให้ลูกจา้งท่ีออกจากงานตามระเบียบกองทุนของบริษทั  โดยกฎกระทรวงฉบบัท่ี 112 
ไดก้  าหนดใหลู้กจา้งตอ้งจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพในอตัราท่ีแน่นอนแต่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ3 
ของค่าจา้ง ส่วนบริษทัท่ีเป็นนายจา้งจ่ายเงินเขา้สมทบ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ในอตัราท่ีแน่นอนแต่ไม่
เกินร้อยละ15 ของค่าจา้งท่ีบริษทัจ่ายให้ลูกจา้งในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นและไม่ต ่ากว่าท่ีลูกจ้างจ่าย
สะสมเขา้กองทุน นอกจากนั้นยงัไดก้  าหนดให้อ  านาจผูจ้ดัการกองทุนว่าสามารถน าเงินเขา้กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพไปหาผลประโยชน์ในลกัษณะใดไดบ้า้ง 
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         ผู้จัดการกองทุน ไดแ้ก่ ธนาคาร บริษทัเงินทุน  บริษทัประกนัชีวิตหรือบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บ
อนุญาตใหป้ระกอบกิจการจดัการลงทุน 

         8.6  ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ  เฉพาะส่วนท่ีไม่เกินร้อยละ  15  ของเงินได ้ 
โดยเม่ือรวมกบัเงินสะสมกองทุนส ารองเล้ียงชีพและหรือกองทุน  กบข. แลว้ไม่เกิน 500,000 บาท    
         8.7  ค่าซ้ืออาคาร  อาคารพร้อมท่ีดิน  หอ้งชุดในอาครชุดหรือท่ีดินพร้อมกบัว่าจา้งก่อสร้างอาคาร
ในท่ีดินท่ีไดโ้อนกรรมสิทธ์ิตั้งแต่วนัท่ี  7  กนัยายน  2544  ถึงวนัท่ี  6  กนัยายน  2545 

เงินได้ท่ีไดจ่้ายไปเป็นค่าซ้ืออาคาร  อาคารพร้อมท่ีดิน  ห้องชุดในอาคารชุดหรือท่ีดินพร้อม
ว่าจา้งก่อสร้างอาคารในท่ีดินตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(1)  ตอ้งเป็นการซ้ืออาคาร  อาคารพร้อมท่ีดิน  ห้องชุดในอาคารชุด  หรือท่ีดินพร้อมกบัว่าจา้ง
ก่อสร้างอาคารในท่ีดินแต่เพียงแห่งเดียว 

(2) ตอ้งท าสัญญาซ้ือขายหรือสญัญาจะซ้ือจะขายอาคารพร้อมท่ีดิน  ห้องชุดในอาคารชุดหรือ
ท่ีดินพร้อมกบัว่าจา้งก่อสร้างอาคารในท่ีดินระหว่างวนัท่ี  7  กนัยายน  2544  ถึงวนัท่ี  6  กนัยายน  2545  
และตอ้มมีหลกัฐานจากผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง่ีพิสูจน์ไดว้่ามีการจ่ายเงินตามสญัญาภายในเวลาดงักล่าว   

(3)  ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยต์าม (2)  ระหว่างวนัท่ี  7  กนัยายน  
2544  ถึงวนัท่ี  6  กนัยายน  2545  หรือกรณีซ้ือท่ีดินพร้อมกบัว่าจา้งก่อสร้างอาคารในท่ีดิน  ตอ้งโอน
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีซ้ือพร้อมกบัก่อสร้างอาคารตอ้งแลว้เสร็จระหว่างวนัท่ี  7  กนัยายน  2544  ถึง  วนัท่ี  
6  กนัยายน  2545   

(4) การโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยท่ี์ซ้ือโดยไม่มีการจ านองอสังหาริมทรัพยท่ี์ซ้ือหรือ
อาคารท่ีสร้างนั้นเป็นประกนัการกูย้มืเงินเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยห์รือสร้างอาคารดงักล่าวให้ไดรั้บสิทธิ
หกัเป็นค่าลดหย่อนเท่ากบัจ านวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน  200,000  บาท  โดยใหห้ักจากเงินไดห้ลกัจากหัก
ค่าใชจ่้ายปีภาษีละคร่ึงหน่ึงของจ านวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน  100,000  บาท  เป็นระยะเวลา  2  ปีติดต่อกนั
นบัแต่ปีภาษีท่ีผูมี้เงินไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิ 

(5) การโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยท่ี์ซ้ือโดยมีการจ านองอสังหาริมทรัพยท่ี์ซ้ือหรือ
อาคาร  ท่ีก่อสร้างนั้นเป็นประกนัการกูย้มืเงินเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยห์รือสร้างอาคารดงักล่าว  ให้หัก
จากเงินไดห้ลงัจากหกัค่าใชจ่้ายเท่ากบัจ านวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน  100,000  บาท  โดยใหห้กัในภาษีท่ีมี
การโอนกรรมสิทธ์ินั้น 
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(6)  กรณีสามีและภริยาร่วมกนัซ้ืออาคาร  อาคารพร้อมท่ีดิน  ห้องชุดในอาคารชุด  หรือท่ีดิน
พร้อมกบัว่าจา้งก่อสร้างในท่ีดินหลายแห่ง  ใหห้ักไดแ้ต่เพียงแห่งแรกแห่งเดียว   ถา้สามีภริยามีเงินได้
ฝ่ายเดียวใหผู้ม้ีเงินไดห้กัลดหยอ่น  ไดเ้ต็มจ านวนตามท่ีจ่ายจริง  แต่ไม่เกิน  100,000  บาท 

กรณีผูม้ี เงินได้ซ่ึงมีสิทธิหักลดหย่อน  อยู่ก่อนแลว้  ต่อมาได้สมรสกัน  ให้ยงัคงหัก
ลดหยอ่นไดด้งัต่อไปน้ี 

(ก)  ถา้ความเป็นสามีภริยามิไดอ้ยูต่ลอดปีภาษีท่ีไดรั้บสิทธิหกัลดหยอ่น  ใหต่้างฝ่ายต่างหกั
ลดหยอ่นไดต้ามจ านวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน  100,000  บาท 

(ข)  ถา้ความเป็นสามีภริยาไดม้ียูต่ลอดปีภาษีท่ีไดรั้บสิทธิหกัลดหยอ่น  และสามีภริยา  ยื่น
รายการโดยรวมกนัตามจ านวนท่ีจ่ายจริง  แต่ไม่เกิน  100,000  บาท 

(ค)  ถา้ความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีท่ีได้รับสิทธิหักลดหย่อน  และภริยายื่น  
รายการโดยแยกค านวณภาษีใหส้ามีและภริยาต่างฝ่ายต่างหกั  ไดก่ึ้งหน่ึงของจ านวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน  
100,000  บาท 

(7)  ผูมี้เงินไดต้อ้งมีช่ือเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในอาคาร  อาคารพร้อมท่ีดิน  ห้องชุด  หรือท่ีดิน
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  2  ปี  นับแต่วนัท่ีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นดังกล่าว      
         8.8  ดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีผูมี้เงินไดจ่้ายใหแ้ก่ธนาคาร  สถาบนัการเงินอ่ืน ริษทัประกนัชีวิต  สหกรณ์  
นายจา้ง  ซ่ึงมีระเบียบเก่ียวกบัเงินกองทุนท่ีจดัสรรไวเ้พื่อเป็นสวสัดิการแก่ลูกจา้ง  หรือบรรษทัตลาด
รอง  สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัส าหรับการกูย้มืเพ่ือซ้ือ  เช่าซ้ือ  หรือสร้างอาคารอยูอ่าศยั  โดยจ านองอาคารท่ีซ้ือ  
หรือสร้าง  เป็นประกนัการกูย้มืน้ี 

ประกาศอธิบดีฯ  (ฉบบัท่ี  86)  ใชบ้งัคบั  1  มกราคม 2543  ไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ
หกัลดหยอ่นดอกเบ้ียเงินกูย้มื  ฯ  ไวด้งัน้ี 

 (1)  ตอ้งจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มืใหแ้ก่ผูใ้ห้กูย้มืท่ีประกอบกิจการในราชอาณาจกัรเฉพาะท่ีก  าหนดไว ้ 
ได้แก่  ธนาคาร  บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์  บริษทัประกนัชีวิต  สหกรณ์  นายจา้งซ่ึงมีระเบียบเก่ียวกบัเงินกองทุนท่ีจัดสรรไว ้ 
เพื่อสวสัดิการแก่ลูกจ้าง  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทตลาดรอง
สินเช่ือท่ีอยู่อาศยั  กองทุนรวมอสงัหริมทรัพยเ์พ่ือแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงินท่ีจดัตั้งข้ึนตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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 (2)  ตอ้งกูเ้งินมาเพ่ือซ้ือ  เช่าซ้ืออาคาร  อาคารพร้อมท่ีดิน  หรือห้องชุดในอาคารในชุด  หรือ
เพื่อสร้างอาคารอยู่อาศยับนท่ีดินของตนเองหรือบนท่ีดินท่ีตนเองมีสิทธิครอบครอง  (การกูย้ืมเงินเพื่อ
ซ้ือท่ีดินอยา่งเดียว  หรือ  เพ่ือซ่อมแซมต่อเติมบา้น  น าดอกเบ้ียไปหกัค่าลดหยอ่นไม่ได)้ 
 (3)  ตอ้งจ านองอาคารหรือหอ้งชุดในอาคารชุด  หรืออาคารพร้อมท่ีดินเป็นประกนัการกูย้มืเงิน
นั้นโดยมีระยะเวลาการจ านองตามระยะเวลาการกูย้มื 

 (4)  ตอ้งมีอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดขา้งตน้เป็นท่ีอยู่อาศยั  ในปีท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษี  
แต่ไม่รวมถึงกรณีลูกจา้งซ่ึงถูกนายจา้งสัง่ใหไ้ปปฏิบติังานของนายจา้ง  ณ  ต่างถ่ินเป็นประจ า  หรือกรณี
อาคารหรือห้องชุด    ดงักล่าวเกิดอคัคีภยั  ภยัธรรมชาติ  หรือภยัอนัเกิดจากเหตุอ่ืน   ทั้งน้ี  เฉพาะท่ีมิใช่
ความผดิของผูมี้เงินไดจ้นไม่อาจใชอ้าคารหรือหอ้งชุดนั้นอยูอ่าศยัได ้

 (5)  กรณีผูม้ีเงินไดม้ีอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดเป็นท่ีอยู่อาศยัในปีท่ีขอหักลดหยอ่นเกิน
กว่า  1  แห่ง  ใหห้กัลดหยอ่นไดทุ้กแห่งส าหรับอาคารหรือหอ้งชุดในอาคารชุดดงักล่าว 

 (6)  ให้หักลดหย่อนได้ตลอดปีภาษีไม่ว่ากรณีท่ีจะหักลดหย่อนได้นั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษี
หรือไม ่

 (7)  กรณีผูม้ีเงินไดห้ลายคนร่วมกนักูย้มื  ให้หักลดหย่อนไดทุ้กคนโดยเฉล่ียค่าลดหยอ่นตาม
ส่วนจ านวนผูม้ีเงินได ้ แต่รวมกนัตอ้งไม่เกินจ านวนตามท่ีจ่ายจริงและไม่เกิน  100,000  บาท 

 (8)  กรณีสามีภริยา  ร่วมกนักูย้มืโดยสามีหรือภริยามีเงินไดฝ่้ายเดียว  ใหห้ักลดหยอ่นส าหรับผู ้
มีเงินได ้ เต็มจ านวนตามท่ีจ่ายจริง  แต่ไม่เกิน  100,000  บาท 

 (9)  กรณีผูม้ีเงินไดซ่ึ้งมีสิทธิหกัลดหย่อนอยูก่่อนแลว้  ต่อมาไดส้มรสกนั  ใหย้งคงหกัลดหยอ่น
ไดด้งัน้ี 

          (ก)  ถา้ความเป็นสามีภริยามิไดอ้ยูต่ลอดปีภาษีท่ีขอหกัลดหยอ่น ให้ต่างหกัลดหยอ่นได้
ตามจ านวนท่ีจ่ายจริง  แต่ไม่เกิน  100,000  บาท 

         (ข)  ถา้ความเป็นสามีภริยาไดม้ีอยู่ตลอดปีภาษีท่ีขอหักลดหย่อน  และภริยาไม่ใชสิ้ทธิ  
แยกยืน่รายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี  ใหห้กัลดหยอ่นไดร้วมกนัตามจ านวนท่ีจ่ายจริง  แต่ไม่เกิน  
100,000  บาท  ถา้ความเป็นสามีภริยาไดม้ีอยู่ตลอดปีภาษีท่ีขอหักลดหย่อน  และภริยาใชสิ้ทธิแยกยื่น
รายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี  ให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างหักลดหยอ่นตามจ านวนน่ีจ่ายจริง  
ไม่เกิน  100,000  บาท 
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 ส าหรับในปัจจุบัน  (2556)  มีหลกัเกณฑ์ส าคัญคือ  ถา้สามีภรรยาต่างฝ่ายต่างกู ้ไม่ว่าจะอยู่
ร่วมกนัตลอดปีหรือไม่  ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนและยกเวน้ไม่เกิน  100,000  บาท  ถา้กู ้ร่วมกนัหัก
ลดหยอ่นฝ่ายละไม่เกิน  50,000  บาท 

 8.9  ค่าอุปการะเล้ียงดูบิดามารดาของผูมี้เงินได ้ รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภรรยาของผูมี้เงิน
ไดค้นละ  30,000  บาท  โดยบุคคลดงักล่าวตอ้งมีอายุ  60  ปีข้ึนไป  มีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่การยงัชีพ  
และอยูใ่นความอุปการะของผูม้ีเงินได ้

 8.10  ค่าอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา  สามีหรือภรรยา  บุตรชอบดว้ยกฎหมาย  หรือบุตรบุญธรรม
ของผูม้ีเงินได ้ บิดามารดา  บุตรชอบดว้ยกฎหมายของสามีหรือภรรยาของผูม้ีเงินได ้ หรือบุคคลอ่ืนท่ีผู ้
มีเงินไดเ้ป็นผูดู้แลตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมและพฒันาชีวิตคนพิการคนละ  60,000  บาท 

       8.11  เงินสมทบ  ท่ีผูป้ระกนัตนจ่ายเขา้กองทุนประกนัสังคม  ตามกฎหมายว่าดว้ยการ  ประกนัสังคม
ตามจ านวนท่ีจ่ายจริง  ในกรณีสามีหรือภริยาของผูม้ีเงินได้  ซ่ึงเป็นผูป้ระกันตนจ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนประกนัสงัคมขา้งตน้  และความเป็นสามีภริยาไดม้ีอยูต่ลอดปีภาษีใหห้กัลดหยอ่นไดด้ว้ยส าหรับ
เงินสมทบของสามีหรือภริยาท่ีจ่ายเขา้กองทุนประกนัสงัคมดงักล่าวตามเกณฑข์า้งตน้ 

       8.12  เงินบริจาค  เมื่อหักลดหย่อนต่าง ๆ  หมดแลว้  เหลือเท่าใดให้หักลดหย่อนไดอี้กส าหรับเงิน
บริจาค  เงินบริจาคท่ีหกัลดหยอ่นไดน้ั้นผูมี้เงินไดต้อ้งบริจาคเป็นเงินใหแ้ก่การกุศลสาธารณะโดยหกัได ้ 
เท่าจ  านวนเงินท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ  10  ของเงินไดห้ลงัจากหกัค่าใชจ่้ายและหกัค่าลดหย่อนต่างๆ  
ขา้งตน้แลว้ 

การบริจาค  ไดแ้ก่ 

(1)  การบริจาคเป็นทรัพยสิ์น  เช่น ท่ีดิน  รถยนต ์ ฯลฯ  จะตีราคาเป็นเงินเพื่อหกัลดหยอ่นไม่ได  ้

(2)  ในกรณีท่ีใบเสร็จรับเงินบริจาค  ระบุช่ือผูม้ีเงินไดแ้ละสามีหรือภริยาเป็นผูบ้ริจาคโดยไม่ได้
แยกส่วนกนัไวใ้หถื้อว่าบริจาคคนละคร่ึงของจ านวนเงินบริจาคทั้งหมด 

(3)  ในกรณีมีช่ือบุคคลหลายคนในใบเสร็จรับเงินบริจาค  ใหเ้ฉล่ียเท่า ๆ  กนั 

(4)  ใบเสร็จรับเงินระบุวนับริจาคไวใ้นปีภาษีใด  ใหน้ ามาหักลดหยอ่นไดใ้นปีภาษีนั้นเท่านั้น 

(5)  ตอ้งบริจาคเป็นเงินใหแ้ก่  องคก์ารสถานสาธารณกุศล  ตามรายช่ือท่ีก  าหนด 

         8.13  การหักลดหย่อนในกรณสีามภีริยา  ต่างฝ่ายต่างมเีงินได้  ถา้ความเป็นสามีภริยาไดม้ีอยูต่ลอด
ปีภาษีเงินไดข้องภริยาให้ถือเป็นเงินไดข้องสามี (รวมค านวณ) การหักลดหย่อนตาม  ขอ้  8.1 ให้หัก
ลดหย่อนรวมกนัได ้ 60,000  บาท  แต่ถา้ภริยาแยกค านวณภาษีต่างหากจากสามี หรือถา้ความเป็นสามี
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ภริยามิไดอ้ยูต่ลอดปีภาษี  ให้ต่างฝ่ายต่างค านวณภาษีและแยกหกัลดหยอ่นไดต้าม  ขอ้  8.1 (ลดหยอ่นผู ้
มีเงินได)้ คนละ 30,000 บาท ในปีภาษีนั้น 

         8.14  การหักลดหย่อนในกรณีผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย การหักลดหย่อนให้หักได้
เฉพาะสามีหรือภริยา  บุตร  และบิดามารดาท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

         8.15  การหักลดหย่อนในกรณีผู้มีเงินถึงแก่ความตาย  ให้หักลดหยอ่นไดเ้สมือนผูต้ายมีชีวิต อยู่
ตลอดปีภาษีท่ีผูน้ั้นถึงแก่ความตาย 

         8.16  การหักลดหย่อนในกรณีผู้มีเงินได้เป็นกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง  ให้หกัลดหยอ่นส าหรับผูม้ี
เงินได ้ 30,000  บาท 

           8.17  การหักลดหย่อนในกรณผีู้มเีงินได้เป็นห้างหุ้นส่วนสามญั  หรือคณะบุคคลที่มใิช่นิตบุิคคล  
ให้หักลดหย่อนส าหรับผูม้ีเงินไดแ้ก่ผูเ้ป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลแต่ละคนท่ีอยู่ในประเทศ
ไทยคนละ  30,000  บาท  แต่รวมกนัตอ้งไม่เกิน  60,000  บาท 

รายช่ือสถานพยาบาล  สถานศึกษาและสถานสาธารณะกุศลที่ผู้บริจาคมสิีทธิขอหักลดหย่อน 

          1.  องค์การสถานสาธารณะกุศลซ่ึงกฎหมายก าหนดให้เป็นองค์การสาธารณะกุศลตลอดไป 

1.1 สถานพยาบาลของทางราชการ 

1.2 สถานพยาบาลขององคก์ารของรัฐบาล 

1.3 สถานศึกษาของทางราชการ 

1.4 สถานศึกษาขององคก์ารของรัฐบาล 

1.5 สถานศึกษาท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย ว่าดว้ยโรงเรียนเอกชน โดยบริษทั หรือหา้งหุ่นส่วน
นิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน 

1.6 สถานศึกษาท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมาย  ว่าดว้ยสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

1.7 สภากาชาติไทย  
1.8 วดัวาอาราม  (ไม่รวมวดัในต่างประเทศ) 

 2.  องค์การสถานสาธารณะกุศลซ่ึงกฎหมายก าหนดให้เป็นองค์การสาธารณะกุศลแต่อาจเพิก
ถอนได้  หากการด าเนินการไม่เป็นตามหลกัเกณฑ์ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกจิจานุเบกษา 
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2.1  กองทุนและองคก์ารอ่ืน ๆ นอกจากมูลนิธิและสมาคม 

- กองทุนเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัภาคใต ้(176)   
- กองทุนพฒันาเด็กชนบท (13)    
- กองทุนพฒันาเด็กในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ (18) 
- กองทุนพฒันาเด็กและเยาวชนในถ่ินทรุกนัดาร (กพด.) (205) 
- กองทุนลานกีฬาตา้นยาเสพติด ส านกันายกรัฐมนตรี (316) 
- ทุนการกุศลสมเด็จยา่ 
- เงินทุนหมุนเวียนพฒันากฎหมาย 

- คณะลูกเสือแห่งชาติ 

- โครงการก่อสร้างหอแกว้มุกดาหารเฉลิมพระเกียติกาญจนาภิเษก 

- โครงการร่วมใจชาวสวนยางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวสิริราช
สมบติัครบ 50 ปี 

- โครงการร้อยใจไทยเป็นหน่ึงเดียว 

- โครงการสืบสานพระราชปณิธาน “กาญจนาภิเษก”  
- สถานบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 

- สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

- องคก์ารทุนเพื่อนเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยนิูเซฟ) 
2.2 มูลนิธิ   

- กตเวทิน (82) 
- กตญัญุตาธรรม (151) 
- กรมหลวงสงขลานครินทร์ (50) 
- กฤตานุสรณ์ (4) 
- กองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (120) 
- กองทุนการศึกษาเพื่อการพฒันา (255) 
- กลัยาณวตัร  จงัหวดัขอนแก่น (154) 
- การศึกษามิตรภาพ (96) 
- กุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ (217) 
- คณะสงฆจ์งัหวดัอ่างทอง (241) 
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- คาธอลิค สุราษฏร์ธานี (145) 
- จอห์น เอฟ.เคนเนดี (141) 
- จุฬาภรณ์ (80) 
- ช่วยการศึกษาเทศบาลเมืองพนสันิคม (157) 
- ช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกครุสภา (258) 
- ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย (75) 
- ช่วยคนปัญญาอ่อน (53) 
- ช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูประถมัภ ์(259) 
- ช่วยผูป้ระสบภยัจากการก่อการร้าย (256) 
- ช่วยเหลือนกัเรียนยากจน จงัหวดัพงังา (21) 
- ชยัพฤกษม์ูลนิธิ (360) 
- ชยัพฒันา (169) 
- ดร. เทียม  โชควฒันา (212) 
- ดวงประทีป (135) 
- ด ารงราชานุภาพ (119) 
- ทวี  บุญยเกตุ  (323) 
- ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ (312) 
- ทุนพระพุทธยอดฟ้า (237) 
- ทุนศรีพฤฒา (9) 
- ไทยรัฐ (365) 
- ประชาธิปก – ร าไพพรรณี (105) 
- เปรม  ติณสูลานนท ์จงัหวดันครราชสีมา (211) 
- เปรม  ติณสูลานนท ์จงัหวดัเชียงใหม่ (284) 
- พระอาจารยศ์รี  มหาวีโร (246) 
- พลต ารวจเอกบุญทิน  วงศรั์กมิตร (352) 
- เพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน (341) 
- เพื่อศูนยก์ลางอิสลามแห่งประเทศ (164) 
- เพื่อสถาบนัการศึกษาวิชาการจดัการแห่งประเทศไทย (45) 
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- เพ่ือสถาบนัวิจยัออ้ย  และน ้ าตาลทราย (332) 
- แม่ฟ้าหลวงในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (92) 
- เยน็ศิระเพราะพระบริบาล (12) 
- ร่วมกตญัญู (172) 
- ร่วมจิตนอ้มเกลา้ฯ เพื่อเยาวชน (16) 
- ร่วมพฒันาแผน่ดินเกิดลุ่มน ้ าปากพนงั  สนองพระราชด าริ (366)  
- รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์(17) 
- โรงพยาบาลสงฆ ์(109) 
- ลิปตพลัลภ (336) 
- วดัสามพระยา (194) 
- วางแผนครองครัว แห่งประเทศไทย (256) 
- วิจยัประสาท  ในพระบรมราชูประถมัภ ์(98) 
- ศิริราชมูลนิธิ (85) 
- สงเคราะห์เด็กของศาลคดี เด็กและเยาวชน จงัหวดันครราชสีมา (28) 
- สงเคราะห์ครอบครัวทหารผา่นศึก (125) 
- สงเคราะห์ผูป่้วยอนาถาโรงพยาบาลขอนแก่น (215) 
- สงเสริมอาหารกลางวนันกัเรียนจงัหวดัศรีสะเกษ (238) 
- สตรีศึกษาร้อยเอด็ (276) 
- สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (23) 
- สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (275) 
- สมเด็จหลวงพ่อทวด และพระครูวิสยัโสภณ (ทิม ธมฺมธโร) วดัชา้งให ้(146) 
- สายใจไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์(49) 
- ส ามาชีวศิลปมูลนิธิ (99) 

ยงัมีรายช่ือสถานสาธรณะกุศลท่ีผูบ้ริจาคมีสิทธิหกัลดหยอ่นอีกหลายองคก์ร รายช่ือท่ีกล่าวมา
เป็นตวัอยา่งเพียงบางส่วนเท่านั้น 
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ตารางรายการลดหย่อนและยกเว้นเงินได้เพ่ือการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2555 

รายการ ค่าลดหย่อนและยกเว้น 

1.  ค่าลดหยอ่นส่วนบุคคล 

     1.1  ส่วนตวัผูมี้เงินได ้

 

30,000  บาท 

     1.2  คู่สมรสไม่มีเงินได ้ 30,000  บาท 

     1.3  บุตรที่ไม่ศึกษาหรือศึกษาในต่างประเทศ คนละ  15,000  บาท 

     1.4  บุตรที่ศึกษาในประเทศ คนละ  17,000  บาท 

     1.5  อุปการะบิดามารดาผู ้มีเงินได้หรือบิดามารดา        
คู่สมรสที่ไม่มีเงินได ้ 

คนละ  30,000  บาท 

     1.6  อุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือทุพพลภาพ คนละ  60,000  บาท 

2.  ลดหยอ่ยเบ้ียประกนัภยั 

     2.1  เบ้ียประกนัชีวิตผูมี้เงินได ้

 

1.  ส่วนแรกตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท 

2.  ส่วนที่สองคือ เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท 
หกัไดไ้ม่เกินเงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย 

     2.2  คู่สมรสไม่มีเงินได้ (จดทะเบียนและอยู่ด้วยกัน
ตลอดปีภาษี) 

เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท 

     2.3  เบ้ียประกนัชีวิตแบบบ านาญของผูมี้เงินได ้ หกัเพิ่มจาก 2.1 ไดอ้ีก 15% ของเงินไดแ้ต่ไม่เกิน 200,000 
บาท แต่เม่ือรวมกบักองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุน กบข. 
กองทุนสงเคราะห์ ร.ร.เอกชน ค่าซ้ือกองทุน RMF ตอ้ง
ไม่เกิน 500,000 บาท 

     2.4  เบ้ียประกนัสุขภาพบิดามารดา ผูมี้เงินได ้หรือบิดา
มารดา คู่สมรสที่ไม่มีเงินได ้

เท่าที่จ่ายจริงแต่รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 15,000 บาท 

3.  ค่าลดหยอ่นเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 (เกิน 10,000 แต่ไม่เกิน 
490,000 บาท ยกเวน้ภาษีโดยหกัจากเงินไดพ้ึงประเมิน) 

4.  ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพ 
(RMF) 

ยกเวน้ 15% ของเงินไดแ้ต่เม่ือรวมกบักองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ กองทุน กบข. กองทุนสงเคราะห์ครู ร.ร.เอกชน แลว้
ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท 

5.  ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ยกเวน้ 15% ของเงินไดแ้ต่ไม่เกิน 500,000 บาท 

6.  หกัลดหยอ่นดอกเบ้ียเงินกูย้มืเพื่อซ้ือท่ีอยูอ่าศยั 

     6.1  ผูมี้เงินไดกู้ย้มืคนเดียว 

 

เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท 
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รายการ ค่าลดหย่อนและยกเว้น 

     6.2  ผูมี้เงินไดห้ลายคนร่วมกนักู ้ เฉลี่ยดอกเบ้ียกูย้มืตามจ านวนผูกู้แ้ต่รวมกนัไม่เกิน 
100,000 บาท 

     6.3  กรณีกูย้มืหลายแห่ง หกัไดทุ้กแห่งที่อยูอ่าศยั แต่รวมกนัไม่เกิน 100,000 บาท 

     6.4  สามีภรรยากูย้มืร่วมกนั (มีเงินไดท้ั้ง 2 ฝ่าย) หกัไดค้นละกึ่งหน่ึง แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 100,000 บาท 

     6.5  สามีภรรยากูย้มืร่วมกนั (มีเงินไดฝ่้ายเดียว) เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 

     6.6  สามีภรรยากูย้มืร่วมกนั (คู่สมรสฝ่ายที่ไม่มีเงินได้
เป็นผูกู้)้ 

หกัลดหยอ่นไม่ได ้

     6.7  สามีภรรยาต่างฝ่ายต่างกูย้มื เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งสามีและภรรยา 

7.  หกัลดหยอ่นเงินที่จ่ายเขา้สมทบกองทุนประกนัสังคม 

     7.1  ผูมี้เงินได ้

     7.2  คู่สมรส 

 

หกัลดหยอ่นเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินตามกฎหมาย
ประกนัสังคม 

8.  หกัลดหยอ่นเงินบริจาค เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินไดห้ลงัจากหกั
ค่าใชจ่้ายและลดหยอ่นรายการอื่นแลว้ 

9.  เงินบริจาคสนบัสนุนการศึกษา หกัได ้2 เท่าของเงินบริจาคแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้
หลงัหกัค่าใชจ่้ายและลดหยอ่นรายการอื่นแลว้ 

10.  เงินบริจาคกองทุนพฒันาครู หกัได ้2 เท่าของเงินบริจาคแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้
หลงัหกัค่าใชจ่้ายและลดหยอ่นรายการอื่นแลว้ 

11. เงินบริจาคใหแ้ก่สถานศึกษา เพื่อจดัหาหนงัสือหรือ
ส่ืออิเลคทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน 

หกัได ้2 เท่าของเงินบริจาคแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้
หลงัหกัค่าใชจ่้ายและลดหยอ่นรายการอื่นแลว้ 

12. เงินบริจาคใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในการ
จดัตั้งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ หรือสนบัสนุนการด าเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

หกัได ้2 เท่าของเงินบริจาคแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้
หลงัหกัค่าใชจ่้ายและลดหยอ่นรายการอื่นแลว้ 

13. เงินที่จ่ายใหค้นพิการไดรั้บสิทธิเขา้ถึงและใช้
ประโยชน์ไดจ้ากส่ิงอ  านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ 
ตลอดจนสวสัดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ 

หกัได ้2 เท่าของเงินบริจาคแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้
หลงัหกัค่าใชจ่้ายและลดหยอ่นรายการอื่นแลว้ 

14. เงินบริจาคใหแ้ก่โครงการศึกษาอบรมอาชีพและการ
จดักิจกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการบ าบดัแกไ้ข ฟ้ืนฟู และ
สงเคราะห์เดก็และเยาวชนของสถานพินิจและคุม้ครอง
เดก็และเยาวชน กระทรวงยติุธรรม 

หกัได ้2 เท่าของเงินบริจาคแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้
หลงัหกัค่าใชจ่้ายและลดหยอ่นรายการอื่นแลว้ 
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9.  อัตราภาษ ี

 

อตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ส าหรับปีภาษี 2556  เป็นต้นไป 

เงินไดสุ้ทธิ ช่วงเงินไดสุ้ทธิ 
อตัราภาษี 

ร้อยละ 

ภาษีแต่ละขั้น 

เงินไดสุ้ทธิ 

ภาษีสะสมสูงสุด
ของขั้น 

1-150,000 150,000 ยกเวน้ - - 

150,001-300,000 150,000 5 7,500 7,500 

300,001-500,000 200,000 10 20,000 27,500 

500,001-750,000 250,000 15 37,500 65,000 

750,001-1,000,000 250,000 20 50,000 115,000 

1,000,001-2,000,000 1,000,000 25 250,000 365,000 

2,000,001-4,000,000 2,000,000 30 600,000 965,000 

4,000,001 บาทข้ึนไป - 35 - - 

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2546 เป็นตน้ไปไดม้ีพระราชกฤษฎีกา ให้ยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
ส าหรับเงินไดสุ้ทธิในส่วนท่ีไม่เกิน 80,000 บาทแรก ส าหรับการค านวณภาษีเงินไดต้ามมาตรา48  (1) 

คือ การน าเงินไดพ้ึงประเมิน หักค่าใชจ่้าย และลดหย่อนออกเหลือเงินไดสุ้ทธิแลว้ จึงน าเงินไดสุ้ทธิไป
ค านวณภาษีตามอตัราภาษี  ส าหรับการค านวณภาษีวิธีอ่ืนจะไม่มีการยกเวน้แต่อยา่งใด (พ.ศ. 2547  เป็น
ต้นไป ยกเวน้เงินได้สุทธิท่ีไม่เกิน  100,000 บาท และตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ยกเวน้เงินได้สุทธิท่ีไม่เกิน  
150,000  บาท) 

 

บทสรุป 

 ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีทั้งหมด 4 ประเภท โดยฐานของภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาได้แก่ รายได้ ซ่ึงตามประมวลรัษฎากร เรียกว่า เงินไดพ้ึงประเมิน แบ่งออกเป็น 8 ประเภท        
การค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีอตัราภาษี 2 ลกัษณะคือ อตัราภาษีกา้วหนา้กบัอตัราคงท่ีการค านวณ
ภาษีอตัรากา้วหน้าจะตอ้งน าเงินไดพ้ึงประเมินหกัค่าใชจ่้ายหกัลดหย่อนต่างๆ หักลดหยอ่นเงินบริจาค 
เหลือเงินไดสุ้ทธิ จึงน ามาค านวณภาษีในอตัรากา้วหน้า ซ่ึงใชป้ฏิบติักบัเงินไดพ้ึงประเมินทุกประเภท 
ส าหรับการค านวณภาษีในอตัราคงท่ีจะใชก้บัเงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 2 ถึงประเภทท่ี 8 ท่ีมจี  านวน
ตั้งแต่ 60,000 บาทข้ึนไป และตอ้งเสียภาษีตามผลการค านวณท่ีมีเงินภาษีตอ้งช าระสูงกว่า 
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ค าถามท้ายบทที่   2 

 

1. นายอีแวนเดอร์  โฮลิฟิล  เป็นนักมวยชาวต่างประเทศ  เดินทางมาชกป้องกนัแชมป์  WBC ใน 
ประเทศไทยเมื่อ  30  กนัยายน  2540  โดยไดรั้บรางวลัจากการชก  10,000,000  บาท  และไดรั้บ
เงินจากการเป็นนายแบบโฆษณาใหก้บับริษทัขายอุปกรณ์กีฬา  500,000  บาท  โดยนายโฮลิฟิล
ไดเ้ดินทางกลบัประเทศตนเองเมื่อ  10  ตุลาคม  2540 

       ในวินิจฉยัว่า  นายโฮลิฟีลตอ้งน าเงินไดจ้ากรายการใดมาเสียภาษีใหก้บัประเทศไทย  และ  
       วิธีการเสียภาษีใชว้ิธี การใด 
 

2. นายโสภณมีรายไดจ้ากการท างานในต่างประเทศ  ในปี  พ.ศ. 2546  3,000,000  บาท  และไดส่้ง
เงินไดด้งักล่าวให้ภริยาท่ีอยูใ่นเมืองไทยเป็นเงิน  2,000,000  บาทในปีเดียวกนั  โดยนายโสภณ
ไม่ไดก้ลบัมาเมืองไทยตลอดปี  2546   
ใหว้ินิจฉยัว่า นายโสภณจะตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศไทยหรือไม่จ  านวนเท่าใด 

 

3. นาย  ก  มีบ้านและท่ีดินให้ผูอ่ื้นเช่าโดยเรียกเก็บค่าเช่าเดือนละ 50,000  บาท  ตั้ งแต่เดือน  
มกราคม – กนัยายน 2540  ต่อมาในเดือน  ตุลาคม  2540  นาย  ก  ไดถึ้งแก่กรรมผูจ้ดัการมรดก
นาย  ก  ไดเ้ก็บค่าเช่าต่อมาในนามของนาย  ก  จนกระทัง่เดือนมกราคม  พ.ศ. 2542  จึงไดโ้อน
บา้นและทีดินให้  ด.ช.  ข  ตามพินัยกรรมให้วินิจฉัยว่าปี  พ.ศ.  2540 – 2542  ค่าเช่าท่ีไดรั้บเสีย
ภาษีในนามใคร  และใครเป็นผูม้ีหนา้ท่ียืน่แบบรายการ 

 

4. นางเสาวภา  พนกังานธนาคารกรุงเทพ  จ  ากดัมหาชน  ไดรั้บค าสัง่ใหไ้ปปฎิบติังาน  ณ  สาขานคร
เวียงจนัทร์  ตั้งแต่  1  มีนาคม  2540  เป็นตน้ไป  โดยไดรั้บเงินเดือน ๆ ละ  300,000  บาท  และ
โบนัสจ่ายส้ินธันวาคม  2540  100,000  บาท  ใน พ .ศ. 2540  นางเสาวภาไม่ได้เดินทางกลับ
ประเทศไทยเลย  ในปี  2541  นางเสาวภาท างานและได้รับเงินเดือนจากสาขานครเวียงจนัทร์  
ตั้งแต่  มกราคม – พฤษภาคม  หลงัจากนั้นได้เดินทางกลบัประเทศไทย  เพ่ือมาปฏิบัติงาน  ณ  
สาขาอุดรธานี  โดยนางเสาวภาได้น าเงินได้ทั้ งหมดกลบัมาในประเทศไทย  ประกอบด้วย
เงินเดือนท่ีไดรั้บในปี  2541  100,000  บาท  เงินเดือนและโบนสัท่ีไดรั้บในปี  พ.ศ. 2540  จ  านวน  
200,000  บาท  นอกจากนั้นใน พ.ศ. 2541  นางเสาวภายงัไดรั้บเงินปันผลจากห้างหุ้นส่วนสามญั
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ไม่จดทะเบียนอีก  100,000  บาทใหว้ินิจฉัยว่า  ในปี  2541  นางเสาวภาตอ้งเสียภาษีหรือไม่  จาก
รายไดอ้ะไรบา้ง  เพราะเหตุใด ? 

 

5. นาย  ก  ท างานบริษทั  A  ไดรั้บเงินเดือน ๆ 30,000  บาท  นาง  ข  ผูเ้ป็นคู่สมรสนาย  ก  ท างาน
โดยการรับราชการไดเ้งินเดือน ๆ 20,000  บาท  และนาง  ข  ไดรั้บค่านายหน้าจากการขายบา้น
และท่ีดิน  200,000  บาท  ในปีภาษี  2555  นาย  ก  และ นาง  ข  สามารถยื่นแบบรายการ  และ
ค านวณภาษีไดก่ี้วิธี  พร้อมทั้งแสดงการหกัค่าใชจ่้ายประกอบแต่ละวิธี 

 

6. นาย  ก  และนาง  ข  สามีภรรยา  มีบุตร  5  คน  ดงัน้ี  (ปีภาษี  2552) 

1. บุตรคนท่ี  1  เกิด  พ.ศ. 2528  เรียนมหาวิทยาลยัในต่างประเทศ  ไม่มีเงินได ้

2. บุตรคนท่ี  2  เกิด  พ.ศ. 2529  เรียนมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ไดรั้บเงินรางวลัสลากกิน
แบ่งรัฐบาล  100,000  บาท 

3. บุตรคนท่ี  3  เกิด  พ.ศ. 2531  เรียนระดบั  ปวส.  ในวิทยาลยัอาชีวะศึกษา  ไดรั้บเงินจาก
การส่งบทความเขา้ประกวดเพื่อต่อตา้นยาเสพติด  จากกรมอาชีวะศึกษา  60,000  บาท 

4. บุตรคนท่ี  4  อาย ุ 12  ปี  เรียนระดบัประถมศึกษา 
5. บุตรคนท่ี  5  เป็นคนไร้ความสามารถ 

ใหว้ินิจฉยัว่า  นาย  ก  และนาง  ข  สามารถหกัลดหยอ่นบุตรไดก่ี้คน  เป็นเงินเท่าใด 

7.  ใหร้ะบุรายการหกัลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในปีภาษี 2555 ทุกรายการ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  3 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : การประเมินตนเอง 

 

เน้ือหาประจ าบท 

1. การค านวณเงินไดบุ้คคลธรรมดาคร่ึงปี 

2. การค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส้ินปี 

2.1 การค านวณภาษีส้ินปีโดยน าเงินไดข้องภรรยาและสามีรวมกนั (รวมค านวณ) 
2.2 การค านวณภาษีส้ินปี โดยน าเงินไดต้าม ม. 40 (2)-(8) ของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเสียภาษี

ในนามของอีกฝ่าย ซ่ึงมี 2 ลกัษณะ 

2.3 การค านวณภาษีส้ินปีของสามีและภรรยา โดยแยกต่างหากจากกนั 

3. เงินไดท่ี้สามารถแยกค านวณจากเงินไดอ่ื้น 

4. การช าระภาษีโดยประเมินตนเองดว้ยแบบ ภงด. 90, 91, 93 และ 94 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

หลงัจากเรียนบทน้ีแลว้นกัศึกษาควรมีพฤติกรรม ดงัน้ี 

1. ค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาคร่ึงปีไดถู้กตอ้ง 

2. ค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตอนส้ินปีไดทุ้กวิธี และสามารถตดัสินใจเลือกวิธีท่ี
ท าใหป้ระหยดัภาษีไดม้ากท่ีสุด 

3. กรอกแบบ ภงด. 90, 91, 93 และ 94 ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

วธีิสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยบ์รรยายสรุปเน้ือหา 

2. นกัศกึษาท าแบบฝึกหดั 

3. นกัศกึษากรอกแบบ ภงด. ตามกรณีศกึษา 

4. อภิปรายและถามตอบ 
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ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี  3 

2. แผน่ใส 

3. ประกาศ ค  าสัง่ กรมสรรพากร 

4. ใบงานเพ่ิมเติม 

5. ภงด. 90, 91, 93 และ 94 

 

การวดัและประเมินผล 

1. สงัเกตความตั้งใจเรียน 

2. ตรวจค าตอบทา้ยบทเป็นรายบุคคล 

3. ตรวจการกรอกแบบ ภงด. ต่างๆ ในใบงานเพ่ิมเติม 
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บทที่  3 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : การประเมินตนเอง 

 

 ในการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจะมีกฎหมายก าหนดแนวปฏิบติัไว ้3 วิธีดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
1) ผูม้ีเงินไดย้ืน่แบบประเมินตนเอง 2) ใหผู้จ่้ายหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่าย 3) การประเมนิโดยเจา้พนกังาน
ประเมิน ส าหรับการประเมินตนเองนั้นไดก้  าหนดใหป้ระเมินตนเองปีละ 2 คร้ัง เรียกว่า ภาษีคร่ึงปี 
และภาษีส้ินปี และในบางกรณีผูมี้เงินไดป้ระเมินตนเองปีละ 1 คร้ังเท่านั้น คือ ตอนส้ินปี ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัประเภทของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บในแต่ละปี ซ่ึงจะไดก้ล่าวในรายละเอียดต่อไป 

 

1.  ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาคร่ึงปี 

 

 เงินได้พึงประเมินท่ีอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคร่ึงปี ได้แก่ เงินไดพ้ึง
ประเมินตามมาตรา 40(5)-(8) แต่ไม่รวมถึงเงินกินเปล่า เงินช่วยค่าอาคาร เงินค่าซ่อมแซม ค่าแห่ง
อาคารหรือโรงเรือนท่ีไดรั้บกรรมสิทธ์ิ 

         วธิีค านวณ  แบบที่ 1 

เงินไดพ้ึงประเมิน ม.40(5)-(8) ท่ีไดรั้บตั้งแต่ ม.ค.-มิ.ย.   xx 

หกั  ค่าใชจ่้ายตามก าหนดกฎหมาย     xx 

เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย       xx 

หกั  ค่าลดหยอ่นคร่ึงหน่ึงตามก าหนดกฎหมาย    xx 

เงินไดสุ้ทธิ        xx 

จ านวนเงินภาษีคร่ึงปีตามอตัราภาษี     xx  

         วธิีค านวณ  แบบที่  2 

เงินไดพ้ึงประเมินตาม ม.40(5)-(8) ตั้งแต่ ม.ค.-มิ.ย.    xx    (1) 

ภาษี  =  5/1000  X  จ านวนเงินตาม (1) 

 ช าระภาษีคร่ึงปีตามจ านวนเงินภาษีท่ีค  านวณตามแบบท่ี 1 หรือแบบท่ี 2 ท่ีมีจ  านวนเงินสูงกว่า 

ตวัอย่างที่ 1  แสดงการค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาคร่ึงปี  
นายอนันต์ - พญ.สมศรี สามีภรรยา มีบุตรผูเ้ยาว ์3 คน ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา ในปี

ภาษี 2555 มีรายละเอียดรายรับ รายจ่ายดงัน้ี 
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นายอนนัต ์มีเงินไดด้งัน้ี 

- รับราชการไดรั้บเงินเดือนๆละ 35,000 บาท 

- รับเงินปันผลจากบริษทั กรุงไทย จ ากดั 280,000 บาท 

พญ.สมศรี มีเงินไดด้งัน้ี 

- รับราชการโรงพยาบาลหมอไพโรจน์ ไดเ้งินเดือนๆละ 50,000 บาท 

- เปิดคลินิกรักษาผูป่้วยนอกจากเวลางานปกติ ไดรั้บเงินได ้5,000,000 บาท ตั้งแต่ 
ม.ค.-มิ.ย. 2554 

- เงินไดจ้ากการใหเ้ช่าบา้นเดือนละ 30,000 บาท 

แพทยห์ญิงสมศรีได้ท าประกันชีวิตไวก้ับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ่ายเบ้ียประกัน 
15,000 บาท ก  าหนดจ่ายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยอายกุรมธรรมป์ระกนัชีวิตของทั้ง 2 คนมี
อายุ 15 ปี นอกจากนั้น นายอนันต์และแพทยห์ญิงไดร่้วมกนักูเ้งินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์โดย
จ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มืเพ่ือซ้ือท่ีอยู่อาศยัใหก้บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ เดือนละ 10,000 บาท ตั้งแต่ พ.ศ. 
2550  เป็นตน้มา 

การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคร่ึงปี 

 แพทยห์ญิงสมศรี ค  านวณแบบท่ี 1 (อตัราภาษีแบบกา้วหนา้) 
เงินไดจ้ากการประกอบอาชีพโรคศิลป์ ม.40(6) 5,000,000 

หกั  ค่าใชจ่้าย 60%    3,000,000 

เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย    2,000,000  ---------  

เงินไดจ้ากการใหเ้ช่าบา้น  ม.40(5)  (300,00 x 6)    180,000 

หกั  ค่าใชจ่้าย 30%        54,000 

เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย      126,000 ----------  

เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน +  2,126,000 

หกั  ลดหยอ่น 

       ผูม้ีเงินได ้     15,000 

       คู่สมรส     15,000 

       บุตร 3 คน (8,500 x 3)   25,000 

       ดอกเบ้ียเงินกูย้มืเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั    50,000     105,500 

เงินไดสุ้ทธิ       2,020,500 

ภาษีคร่ึงปี (แบบท่ี 1)         371,150 
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แบบที่ 2 (อตัราคงที่) 
เงินไดพ้ึงประเมินตาม ม.40(2)-(8)  ตั้งแต่ ม.ค.-มิ.ย.   (5,000,000 + 180,000)  =  5,180,000 

ภาษีท่ีค  านวณได ้  5,180,000 x 5/1,000     =       25,900 

ตอ้งเสียภาษีคร่ึงปีตามแบบท่ีค านวณแลว้ไดม้ากกว่าคือ            371,150    

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาคร่ึงปีนั้น ให้น าไปเครดิตออกจากภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตอน
ส้ินปี เช่น ตามตวัอยา่งท่ี 1 

 ถา้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส้ินปีค านวณได ้      500,000 

ตอ้งหกัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย               xx 

หกั  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาคร่ึงปี        371,150 

ช าระเพ่ิมเติม (ไดรั้บคืน) แลว้แต่กรณี                 xx 

 

2.  การค านวณภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาส้ินปี 

 

         ตวัอย่างที่ 2   นายคมกริช นางแชมเปญ เป็นสามีภรรยาชอบดว้ยกฎหมายและอยูร่่วมกนัตลอด
ปีภาษี  2555 ทั้งสองมีบุตรดว้ยกนั 4 คน 

คนท่ี 1  คมคาย  เกิด พ .ศ.2531  เรียนอยู่ในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
อุดรธานี 

คนท่ี 2  คมเคียว  เกิด พ.ศ.2538  ไม่ไดศ้ึกษาและอาศยัอยูก่บับิดามารดา 

คนท่ี 3  บร่ันดี  เกิด พ.ศ.2533  ส าเร็จการศึกษาในระดบั ปวส. ท างานท่ีธนาคารกรุงไทย 
จ  ากดั ไดรั้บเงินเดือน  ๆ  ละ 12,000 บาท 

คนท่ี 4  วิสก้ี  เกิด พ.ศ.2534  เรียนอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีเงินไดจ้ากการถูกรางวลัสลาก
กินแบ่งรัฐบาล 300,000 บาท  ในปีภาษี 2555 นายคมกริช  นางแชมเปญ มีรายไดด้งัน้ี 

นายคมกริช     
1. รับราชการเงินเดือนๆละ 40,000 บาท จ่ายเงินเข้ากองทุนบ าเน็จบ านาญข้าราชการ

(กบข.) ในอตัรา 3% ของเงินเดือน (ถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายเดือนละ 1,000 บาท) 

2. ค่านายหน้าขายบา้นพร้อมท่ีดินท่ีไดรั้บจากบริษัท A 100,000 บาท (ถูกหักภาษี ณ ท่ี
จ่าย 10,000 บาท) 

3. ดอกเบ้ียเงินฝากประจ าจากธนาคารพาณิชย ์200,000 บาท (ถูกหัก ณ ท่ีจ่าย 30,000 
บาท) 
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4. ได้รับเงินค่าสอนพิเศษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลยัราชภัฎ 
อุดรธานี เป็นเงิน 200,000 บาท 

นางแชมเปญ      
1. ไดรั้บเงินเดือนจากบริษทัสามมิตร จ  ากดั เดือนละ 30,000 บาท ( ถูกหกั ณ ท่ีจ่าย

เดือนละ 10,000 บาท ) 
2. จ่ายเงินเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 15,000 บาท  
3. รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคารส านักงาน จากบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต เดือนละ 

100,000 บาท(ถูกหกั ณ ท่ีจ่ายเดือนละ 50,000 บาท) 

นายคมกริชและนางแชมเปญไดป้ระกนัชีวิตไวก้บับริษทัไทยประกนั อายกุรมธรรม ์12 ปี 
จ่ายเบ้ียประกนัคนละ 15,000 บาทต่อปี และบริจาคใหม้หาวิทยาลยัราชภฏั 205,000 บาท   

ตั้งแต่ปี 2555 เป็นตน้ไป สามารถค านวณภาษีและยืน่แบบรายการได ้3 วิธี 1) น าเงินไดข้อง
สามีและภรรยามารวมกนัและยืน่เสียภาษีในนามฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง (รวมค านวณภาษี) 2) น าเงินไดต้าม
มาตรา 40(1) ของแต่ละฝ่ายให้เสียภาษีในนามตนเอง 3) ให้สามีและภรรยายื่นรายการและเสียภาษี
ต่างหากจากกนัดงัน้ี 

วธิีที่ 1   (รวมค านวณภาษี) 
อตัราก้าวหน้า 

เงินไดพ้ึงประเมินตาม ม.40(1)  สามี  

เงินเดือน  40,000 x 12 480,000 

หกั  เงินไดท่ี้จ่ายเขา้กองทุน กบข.    (
100

3
 x 480,000)      14,400 

       คงเหลือ           465,600 

เงินไดพ้ึงประเมินตาม ม.40(2) (สามี)       100,000 

เงินไดพ้ึงประเมินตาม ม.40(1) + (2)       565,000 

หกั  ค่าใชจ่้าย 40% (ไม่เกิน 60,000 บาท)              60,000 

เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย         505,000 ------------   

ดอกเบ้ียเงินฝากประจ าธนาคาร ม.40 (5)       200,000 ------------   

เงินไดพ้ึงประเมินตาม ม.40(1) ภรรยา 

เงินเดือน  30,000 x 12 360,000      

หกั  เงินท่ีจ่ายเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ส่วนท่ีเกิน 10,000)        5,000 

คงเหลือ 355,000      
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หกัค่าใชจ่้าย 40% (ไม่เกิน 60,000)   60,000 

เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย 295,000 ------------   

เงินไดพ้ึงประเมินตาม ม. 40(5) 
ค่าเช่าอาคารส านกังาน  (100,000 x 12)   1,200,000 

หกั ค่าใชจ่้าย 30% (1,200,000 x 30%)      360,000  ------------  

เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย        840,000 

เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน +++  1,840,000 

หกั  ลดหยอ่น 

       ผูม้ีเงินได ้   30,000 

 คู่สมรส   30,000  

       บุตรคนท่ี 1    17,000 

       บุตรคนท่ี 2    15,000 32,000 

 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 10,000 

 เบ้ียประกนัชีวิตสามี  15,000 

       เบ้ียประกนัชีวิตภรรยา 15,000      132,000 

คงเหลือก่อนหกับริจาค     1,708,000    

หกั  บริจาค 

 สนบัสนุนการศึกษา   170,800 

 บริจาคทัว่ไป  119,600      247,660 

เงินไดสุ้ทธิ      1,417,600 

 ภาษีส้ินปี (7,500 + 20,000 + 37,500 + 50,000 + 104,400)    219,400 

ค านวณภาษี (อตัราคงที่) 
เงินไดพ้ึงประเมินตาม ม.40 (2) - (8) x 

1,000

5
 

(ค่านายหนา้ + ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร+ค่าเช่าอาคารส านกังาน)  x 
1,000

5
 

(10,000 + 200,000 + 1,200,000) x 
1,000

5
 

  1,500,000 x 
1,000

5
 = 7,500  บาท 

ตอ้งช าระภาษีส้ินปี    

 219,400 
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หกั  ภาษีหกั  ณ ท่ีจ่าย 

เงินเดือน  (1,000 x 12)     12,000 

ค่านายหนา้       10,000 

        ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร      30,000 

 เงินเดือนภรรยา (1,000 x 12)  12,000 

 ค่าเช่าอาคารส านกังาน (5,000 x 12) 60,000  124,000 

 ช าระเพ่ิม (ตอนส้ินปี)       95,400 

       ซ่ึงสามารถอธิบายความส าคญัตามล าดบัดงัน้ี 

1.  เงินไดท่้าท่ีจ่ายเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) ไดรั้บยกเวน้ภาษีตามท่ีจ่าย
จริงแต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี ในกรณีตามตวัอย่างจ  านวน 14,400 บาท ตอ้งน ามาหักออกจาก
เงินเดือนก่อนน าเงินท่ีเหลือมารวมกบัเงินค่านายหนา้ (ม. 40(2)) แลว้จึงหกัค่าใชจ่้ายร้อยละ 40 (แต่
ไม่เกิน 60,000 บาท) 

2.  ดอกเบ้ียเงินฝากประจ าธนาคาร เป็นเงินไดพึ้งประเมินตาม ม. 40(4) หักค่าใชจ่้ายไม่ได ้
ผูม้ีเงินไดส้ามารถเลือกน ามารวมกบัเงินไดป้ระเภทอ่ืนเพื่อค  านวณภาษี (ตามตวัอยา่ง) หรือเลือกเสีย
ภาษีตามท่ีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย โดยไม่ตอ้งน ามารวมกบัเงินไดป้ระเภทอ่ืนเพ่ือค านวณภาษีส้ินปีก็ได ้

3.  เงินท่ีนางแชมเปญจ่ายเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตอ้งด าเนินการ 2 ลกัษณะ คือ 1) หัก
ลดหยอ่นไดต้ามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท 2) เป็นเงินไดรั้บยกเวน้ส่วนท่ีเกิน 10,000 บาท แต่
ไม่เกิน 490,000 บาท ฉะนั้น ตามตัวอย่าง จ่ายเงินเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพ 15,000 บาท จึงหัก
ลดหยอ่นได ้10,000 บาท และหกัจากเงินเดือน 5,000 บาท 

4.  เงินไดค่้าเช่าอาคารส านกังานเป็นเงินไดต้าม ม. 40(5) หกัค่าใชจ่้ายไดร้้อยละ 30 

5.  บุตรคนท่ี  1 หักลดหย่อนได้ 17,000 บาท เน่ืองจากอายุไม่ เกิน 25 ปี  และศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาในประเทศไทย บุตรคนท่ี 2 อาย ุ18 ปี เป็นผูเ้ยาว ์ซ่ึงไม่ไดศ้ึกษา จึงหักลดหยอ่นได ้
15,000 บาท บุตรคนท่ี 3 เป็นผูม้ีเงินไดแ้ลว้ซ่ึงตอ้งเสียภาษีจากเงินไดพ้ึงประเมินของตนเอง บิดา
มารดาไม่สามารถน ามาหกัลดหย่อนไดอี้ก บุตรคนท่ี 4 มีคุณสมบติัครบถว้นแต่บิดามารดาน ามาหัก
ลดหยอ่นไม่ไดเ้น่ืองจากบุตรท่ีมีชีวิตอยูล่  าดบัก่อนครบ 3 คนแลว้ 

6.  การหกับริจาคสนบัสนุนการศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบไดเ้ป็น 2 เท่าของ
รายจ่ายบริจาคจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายและหกัลดหยอ่นต่างๆ แลว้ คือ
ไม่เกิน 10% ของ 1,708,000 บาท เป็นเงิน 170,800 บาท ดงันั้น รายจ่ายท่ีน ามาหกับริจาค คือ 85,400 บาท 
(2 เท่า เป็นเงิน 170,800 บาท) ส่วนท่ีเหลือ 119,600 (205,000-85,400) สามารถน ามาหักลดหย่อน
ทัว่ไปไดเ้ต็มจ านวนเพราะไม่เกิน 170,800 บาท (ร้อยละ 10 ของ 1,708,000 บาท) 
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7.  ค  านวณภาษีส้ินปี อตัรากา้วหน้า เงินภาษีท่ีตอ้งช าระ 230,085 บาท ค านวณภาษีส้ินปี 
อตัราคงท่ี (เน่ืองจากมีเงินไดต้าม ม. 40(2) (4) (5)) เป็นเงิน 7,500 บาท  ซ่ึงตอ้งเสียภาษีตามผลการ
ค านวณท่ีมีค่ามากกว่าคือ 230,085 บาท 

8.  เมื่อไดจ้  านวนเงินภาษีท่ีตอ้งช าระเท่าใดใหน้ าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และภาษีคร่ึงปีมาหกัออก 
เหลือเท่าใดคือภาษีท่ีช าระเพ่ิมเติม ถา้ผลติดลบ หมายถึง สามารถของเงินภาษีคืน 

9.  ค่าสอนพิเศษนักศึกษาระดบัปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 200,000 บาท 
เป็นเงินไดจ้ากค่าสอนค่าสอบท่ีทางราชการจ่ายใหไ้ดรั้บการยกเวน้ภาษี จึงไม่ตอ้งน ามาค านวณ 

วธิีที่  2 (ลักษณะที่ 1)  น าเงินไดต้ามม. 40 (2)-(8) ของภรรยาเป็นเงินไดข้องสามี ส าหรับ
เงินไดต้าม ม.40 (1) ใหเ้สียภาษีในนามตนเอง ภาษีส้ินปี (อตัรากา้วหนา้) 

สามี  

เงินได ้ม. 40(1) สามี 480,000 

หกั  เงินท่ีจ่ายเขา้ กบข.   14,400 

คงเหลือ 465,600 

เงินได ้ม.40(2) สามี 100,000 

เงินไดต้าม ม. 40 (1) + (2) 565,000 

หกั ค่าใชจ่้าย 40%   60,000 

เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย                                      505,000 

เงินไดต้ามม. 40(4) สามี                                      200,000 

เงินไดต้ามม. 40(5) ภรรยา 1,200,000 

หกั ค่าใชจ่้าย 30%   360,000 

เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย                                        840,000 

เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน ++ 1,545,000 

หกั ลดหยอ่น  

     ผูม้ีเงินได ้                    30,000  

     บุตรคนท่ี 1                   17,000  

     บุตรคนท่ี  2                  15,000  

     เบ้ียประกนัชีวิต             15,000    77,000 

เงินไดก่้อนหกับริจาค 1,468,000 

หกั  บริจาคสนบัสนุนการศึกษา (73,400 x 2) 146,800 

บริจาคทัว่ไป (102,500-73,400) 29,100 
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เงินไดสุ้ทธิ 1,292,100 

ภาษีส้ินปี 188,025 

หกั  ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย จาก  

     ภาษีเงินเดือนสามี                     12,000  

     ค่านายหนา้สามี                        10,000  

     ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร (สามี)   30,000  

     ค่าเช่าอาคาร (ภรรยา)                60,000 112,000 

ช าระเพ่ิม 76,025 

ภาษีส้ินปีของภรรยา  

เงินไดต้าม ม.40(1) 360,000 

หัก  เงินท่ีจ่ายเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ส่วนท่ีเกิน 
10,000) 

   5,000 

คงเหลือ 355,000 

หกั  ค่าใชจ่้าย 40%    60,000 

เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย 295,000 

หกั  ลดหยอ่น 

     ผูม้ีเงินได ้                             30,000 

 

     บุตรคนท่ี  1                           17,000  

     บุตรคนท่ี  2                           15,000  

     กองทุนส ารองเล้ียงชีพ             10,000  

     เบ้ียประกนัชีวิต                       15,000   87,000 

เงินไดก่้อนหกับริจาค 208,000 

หกับริจาคสนบัสนุนการศึกษา (10,400 x 2) 20,800 

หกับริจาคทัว่ไป (102,500-10,400) แต่ไดไ้ม่เกินร้อยละ 10  20,800 

เงินไดสุ้ทธิ 166,400 

ภาษีส้ินปี 820 

หกั  ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  

เงินเดือน  ภรรยา 12,000 

ไดรั้บเงินคืน 11,180 

ซ่ึงสามารถอธิบาย  ดงัน้ี 



72 

 

1. เงินบริจาคร่วมกนักบัสามี จึงน ามาหกัลดหยอ่นไดค้นละคร่ึง คือ 102,500   ( ) 
2. ภรรยาค านวณภาษีเฉพาะเงินไดต้าม ม. 40 (1) ของตนเอง จึงไม่ตอ้งค านวณภาษีใน

อตัราคงท่ี 

วธิีที่  2 (ลกัษณะที่ 2)  น าเงินไดต้ามม. 40 (2)-(8) ของสามีเป็นเงินไดข้องภรรยา ส่วนเงิน
ไดต้าม ม.40 (1) ใหค้  านวณภาษีและเสียภาษีในนามตนเอง ภาษีอตัรากา้วหนา้ 

สามี  

เงินเดือน 480,000 

หกั  เงินท่ีจ่ายเขา้ กบข.   14,400 

เหลือ 465,600 

หกั  ค่าใชจ่้าย 40% 49,302 

เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย 416,208 

หกั ลดหยอ่น  

     ผูม้ีเงินได ้                    30,000  

     บุตรคนท่ี 1                   17,000  

     บุตรคนท่ี  2                  15,000  

     เบ้ียประกนัชีวิต             15,000    77,000 

เงินไดก่้อนหกับริจาค 339.208 

หกั  บริจาคสนบัสนุนการศึกษา (16,960 x 2) 64,449 

บริจาคทัว่ไป   30,529 

เงินไดสุ้ทธิ 274,759 

ภาษีส้ินปี 6,237.95 

หกั  ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย จาก  

     เงินเดือน                      12,000 

    ไดเ้งินคืน 5,762.05 

ภรรยา  

เงินเดือน  ภรรยา 360,000 

หกั  เงินท่ีจ่ายเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 5,000 

เหลือ 355,000 

หกั  ค่าใชจ่้าย 40%    60,000 

เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย                                         295,000 
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ค่าเช่าอาคารส านกังาน ภรรยา 1,200,000 

หกั  ค่าใชจ่้าย 30% 360,000 

เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย                                         840,000 

ค่านายหนา้สามี 100,000 

หกัค่าใชจ่้าย 40% 10,608 

เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย                                          89,392* 

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร (สามี)                               200,000 

เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย +++ 1,424,392 

หกั  ลดหยอ่น 

     ผูม้ีเงินได ้                             30,000 

 

     บุตรคนท่ี  1                           17,000  

     บุตรคนท่ี  2                           15,000  

     กองทุนส ารองเล้ียงชีพ             10,000  

     เบ้ียประกนัชีวิต                       15,000   87,000 

เงินไดสุ้ทธิ 1,337,392 

ภาษีส้ินปี 199,348 

ภาษีอตัราคงท่ี 1,500,000 x
1,000

5
     7,500 

เสียภาษี 199,348 

หกั  ภาษี ณ ท่ีจ่าย จาก  

      เงินเดือน ภรรยา               12,000  

     ค่าเช่าอาคาร ภรรยา               60,000  

     ค่านายหนา้ สามี                   10,000  

     ดอกเบ้ียเงินฝาก สามี             30,000 112,000 

ช าระเพ่ิม 87,348 

* เฉล่ียค่าใชจ่้ายส าหรับเงินไดต้าม ม.40 (1) และ (2) ของสามี 

 เงินได ้ม. 40(1) เงินเดือน สามี    465,600  

 เงินได ้ม. 40(2) ค่านายหนา้สามี    100,000  

      หกั ค่าใชจ่้าย 40%       60,000 

 เงินได ้(565,000) หกัค่าใชจ่้าย      60,000 
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 เงินได ้(100,000) หกัค่าใชจ่้าย 60,000 x 100,000   10,608 

            565,000 

เงินค่านายหนา้ 100,000 หกัค่าใชจ่้าย 10,608 บาท 

เงินเดือน 465,000 หกัค่าใชจ่้ายได ้49,392 (60,000-10,608) 
 

วธิีที่  3  (สามีภรรยาช าระภาษีแยกต่างหากจากกนัจากเงินไดข้องแต่ละฝ่าย) 
สามี (นายคมกริช)  

เงินไดพ้ึงประเมิน ม. 40(1) สามี 480,000 

หกั  เงินท่ีจ่ายเขา้ กบข.   14,400 

คงเหลือ 465,600 

เงินไดพ้ึงประเมิน ม.40(2) สามี 100,000 

รวมเงินไดต้าม ม.40 (1) + (2) 565,000 

หกั  ค่าใชจ่้าย 40% 60,000 

เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย                                          505,000 

ดอกเบ้ียเงินฝากประจ าธนาคาร                               200,000 

รวมเงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 705,000 

หกั ลดหยอ่น  

     ผูม้ีเงินได ้                    30,000  

     บุตรคนท่ี 1                   17,000  

     บุตรคนท่ี  2                  15,000  

     เบ้ียประกนัชีวิต             15,000    77,000 

เงินไดก่้อนหกับริจาค 628,000 

หกั  บริจาคสนบัสนุนการศึกษา (31,400 x 2) 62,800 

หกั  บริจาคทัว่ไป   62,800 

เงินไดสุ้ทธิ 502,400 

ค านวณภาษีอตัราคงท่ี (100,000 + 200,000) x 
1,000

5
 1,500 

นายคมกริชตอ้งเสียภาษีส้ินปี 27,860 
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หกั  ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย จาก 

     เงินเดือน                     12,000  

    ค่านายหนา้                   10,000  

     ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 30,000 52,000 

ไดเ้งินคืน 24,140 

ภรรยา  (นางแชมเปญ)  

เงินไดต้ามม.40(1) ภรรยา 360,000 

หัก  เงินท่ีจ่ายเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ส่วนท่ีเกิน 
10,000 บาท) 

5,000 

เหลือ 355,000 

หกั  ค่าใชจ่้าย 40%    60,000 

เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย                                                     295,000 

เงินไดพ้ึงประเมินตาม ม.40(5) 1,200,000 

หกั  ค่าใชจ่้าย 30% 360,000 

เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย                                         840,000 

เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน  +  1,135,000 

หกั  ลดหยอ่น 

     ผูม้ีเงินได ้                             30,000 

 

     บุตรคนท่ี  1                           17,000  

     บุตรคนท่ี  2                           15,000  

     กองทุนส ารองเล้ียงชีพ             10,000  

     เบ้ียประกนัชีวิต                       15,000   87,000 

เงินไดก่้อนหกับริจาค 1,048,000 

หกั  บริจาค  

เงินไดสุ้ทธิ 1,048,000 

ภาษีส้ินปี 127,000 

ค านวณภาษีอตัรากา้วหนา้ 1,200,000 x 
1,000

5
                                           6,000 

ตอ้งเสียภาษี 127,000 
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หกั  ภาษี ณ ท่ีจ่าย จาก 

      เงินเดือน                 12,000  

     ค่าเช่าอาคาร               60,000   72,000 

ช าระเพ่ิม 55,000 

 

 การค านวณภาษีตามท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นทั้ง 3 วิธี ปรากฏว่า วิธีท่ี 1 สามีภรรยาเสียภาษีรวมกนั
เป็นเงิน 219,400 บาท วิธีท่ี 2 (กรณีท่ี 1) สามีภรรยาเสียภาษีรวมกนัเป็นเงิน 165,300 บาท วิธีท่ี 2 
(กรณีท่ี 2) เป็นเงิน 205,585.95 บาท วิธีท่ี 3 สามีภรรยาเสียภาษี รวมเป็นเงิน 154,860 บาท 

 ผูม้ีหน้าท่ีเสียภาษีสามารถเลือกวิธีการเสียภาษีท่ีท าให้ประหยดัภาษีไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงตาม
ตวัอยา่งคือการเลือกเสียภาษีในวิธีท่ี 3 (สามีภรรยาเสียภาษีแยกต่างหากจากกนั) ส าหรับดอกเบ้ียเงิน
ฝากธนาคารผูม้ีเงินไดส้ามารถเลือกปฏิบัติได้ว่าจะน ามารวมกับเงินได้อ่ืนและค านวณภาษีส้ินปี 
หรือเสียภาษีตามท่ีถูกธนาคารหกัไว ้ณ ท่ีจ่าย โดยไม่ตอ้งน ามาค านวณภาษีตอนส้ินปีอีก 

 

3.  เงนิได้ที่สามารถแยกค านวณจากเงนิอ่ืนได้ 

 

เงินไดบ้างประเภทและบางกรณี  หากผูม้ีเงินได ้ไดม้ีการค านวณ และถูกหกัภาษีเงินได ้ ณ  
ท่ีจ่ายตามหลกัเกณฑใ์นเร่ืองการหกัภาษี  ณ ท่ีจ่ายแลว้  ก็สามารถเสียภาษีเงินไดต้ามจ านวนท่ีถูกหัก
ภาษี  ณ  ท่ีจ่ายไว ้ โดยไม่น าไปรวมกบัเงินไดอ่ื้นเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส้ินปีอีกแต่อยา่งใด  
แต่ถา้ผูม้ีเงินไดเ้ห็นว่า  การน าไปรวมกบัเงินไดอ่ื้นเพื่อค  านวณภาษีตามหลกัทัว่ไปจะเสียภาษีนอ้ยกว่า  
หรือท าให้ไดภ้าษีคืน  ก็ชอบท่ีจะน าไปรวมกบัเงินไดอ่ื้นเพ่ือค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส้ินปี
ตามหลกัทัว่ไปได ้ โดยเป็นสิทธิของผูมี้เงินไดท่ี้จะเลือกปฏิบติั  เงินไดเ้หล่าน้ีไดแ้ก่ 

(1) ดอกเบ้ียพนัธบตัร  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารในราชอาณาจกัร ดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณ์ 
ดอกเบ้ียเงินกู ้ ดอกเบ้ียตัว๋เงินท่ีได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  หรือนิติบุคคลอ่ืน  
ดอกเบ้ียเงินกู ้ยืมท่ีได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน  ดอกเบ้ียท่ีไดจ้าก
สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจดัตั้งข้ึนส าหรับใหกู้ย้มืเงินเพ่ือส่งเสริมการ
เกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  หรืออุตสาหกรรม 

(2) ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกบัราคาจ าหน่ายตัว๋เงิน  หรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ี
บริษทั หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล  หรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผูอ้อก 
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(3) ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการโอนพนัธบตัร  หุน้กู ้ หรือตัว๋เงิน  หรือตราสารแสดงสิทธิใน
หน้ีท่ีบริษทั  หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผูอ้อก ทั้งน้ีเฉพาะท่ีตีราคาเป็นเงินได้
เกินกว่าท่ีลงทุน 

เงินไดต้าม  (1)  (2)  และ (3)  ผูม้ีเงินไดจ้ะเลือกเสียภาษีใน  อตัราร้อยละ  15  ของเงินได ้ 
ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกนักบัภาษีหกั  ณ  ท่ีจ่าย  โดยไม่น าไปรวมค านวณภาษีตามปกติก็ได้ 

(4) เงินไดต้ามมาตรา  40 (4) (ข)  ท่ีไดรั้บจากบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตาม
กฎหมายไทย  กองทุนรวม  หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย จดัตั้งข้ึน
ส าหรับใหกู้ย้มืเงินเพื่อส่งเสริมการเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  หรืออุตสาหกรรม  ถา้ผูม้ีเงินไดเ้ป็น
ผูอ้ยู่ในประเทศไทย  ผูม้ีเงินได้จะเลือกเสียภาษีใน  อตัราร้อยละ  10  ของเงินได้  ซ่ึงเป็นอตัรา
เดียวกบัภาษีหกั  ณ  ท่ีจ่าย  โดยไม่น าไปรวมค านวณอตัราภาษีตามปกติก็ได ้

(5) เงินไดต้ามมาตรา  40  (8)  ท่ีไดรั้บจากการขายอสงัหาริมทรัพยอ์นัเป็นมรดก  จากการ
ให้โดยเสน่หา  หรืออสังหาริมทรัพยท่ี์ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหาก าไร  และได้ถูก
ค านวณหกัภาษี  ณ ท่ีจ่ายไวแ้ลว้ 

(6) ผูม้ีเงินไดพ้ึงประเมินจากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ ภายใน  5  ปี  นบัแต่วนัไดม้า  ซ่ึงไม่
มีพฤติการณ์จดัสรรขาย  หรือปลูกสร้างเพื่อขาย  และไม่ใช่อสงัหาริมทรัพยท่ี์มีไวใ้นการประกอบ
กิจการนอกจากการเกษตรกรรม ถา้ไดถู้กหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่ายและเสียภาษีธุรกิจเฉพาะไวแ้ลว้ใหไ้ดรั้บ
บรรเทาภาระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากการขายอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว  โดยการยกเวน้ไม่ตอ้ง
น าเงินไดด้งักล่าวไปรวมภาษีเงินได ้ แต่ต้องแสดงรายละเอียดการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามแบบ  
และภายในระยะเวลาท่ีอธิบดีก  าหนด  ทั้งน้ี  เฉพาะกรณีท่ีผูมี้เงินไดด้งักล่าวไม่ขอรับเงินภาษีท่ีถูก
หกัไวน้ั้นคืน  หรือไม่ขอเครดิตภาษีท่ีถูกหักไวน้ั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (พระราชกฤษฎีกาฯ  
(ฉบบัท่ี 247) พ.ศ.  2534) 

(7) ผูม้ีเงินไดซ่ึ้งอยู่ในประเทศไทย และไดรั้บเงินส่วนแบ่งของก าไรจากกองทุนรวมตามท่ี
จดัตั้ง  ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  2535  และยอมใหผู้จ่้ายเงินไดห้ัก
ภาษี  ณ  ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10  ของเงินได ้ ให้ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินไดด้งักล่าวไปรวม
ค านวณภาษีเงินได ้ (พระราชกฤษฎีกาฯ  (ฉบบัท่ี 262)  พ.ศ. 2536) 

(8) เงินไดพึ้งประเมินประเภทท่ี 1 และ 2  ซ่ึงเป็นเงินท่ีนายจา้งจ่ายให้คร้ังเดียวเพราะเหตุ
ออกจากงาน  ซ่ึงได้ค  านวณจ่ายจากระยะเวลาท่ีท างาน  และไดจ่้ายตามหลกัเกณฑ์วิธีการ  และ
เง่ือนไขท่ีอธิบดีก  าหนด  ผูม้ีเงินไดอ้าจไม่น าเงินไดไ้ปรวมค านวณภาษีตามอตัราปกติ  และอาจแยก
ค านวณไดโ้ดยวิธีการเดียวกนักบัการค านวณภาษีหัก  ณ  ท่ีจ่าย  ตามหัวขอ้การหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
(1.2)  แต่ตอ้งแสดงรายการในใบแนบ พร้อมกบัการยืน่แบบแสดงรายการดว้ยในกรณีน้ี 
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4.  การช าระภาษีโดยการประเมินตนเอง 

  

 ผูม้ีเงินไดพ้ึงประเมินในปีท่ีล่วงมาแลว้ (ม.ค.-ธ.ค.) มีหนา้ท่ีตอ้งค านวณภาษีท่ีตอ้งช าระกบั
แสดงภาษีท่ีถูกหัก ณ ท่ีจ่าย เพื่อแสดงแบบรายการภาษีท่ีต้องช าระเ พ่ิมเติม หรือไดรั้บเงินคืน
แลว้แต่กรณี 

 4.1  การเสียภาษีเงินได้โดยย่ืนแบบแสดงรายการประเมนิตนเอง 

      มาตรา 56 แห่งรัษฎากรไดก้  าหนดใหผู้ช้  าระภาษีแสดงรายการประเมินตนเอง ดงัน้ี 

      “ใหบุ้คคลทุกคนเวน้แต่ผูเ้ยาว ์หรือผูท่ี้ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือน
ไร้ความสามารถ ยื่นรายการเก่ียวกบัเงินไดพ้ึงประเมินท่ีตนไดรั้บในระหว่างปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้ 
พร้อมทั้งข้อความอ่ืนๆ ภายในเดือนมีนาคมทุกปี ตามแบบท่ีอธิบดีก  าหนดต่อเจ้าพนักงานซ่ึง
รัฐมนตรีแต่งตั้ง ถา้บุคคลนั้น เป็น 

      (1)  ไม่มีสามีหรือภรรยา และมีเงินไดพ้ึงประเมินในปีท่ีล่วงมาแลว้เกิน 30,000 บาท 

      (2)  ไม่มีสามีหรือภรรยา และมีเงินไดพ้ึงประเมินในปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้เฉพาะเงินได้
ตาม ม.40 (1) ประเภทเดียวเกิน 50,000 บาท 

      (3)  มีสามีหรือภรรยา และมีเงินไดพ้ึงประเมินในปีท่ีล่วงมาแลว้เกิน 60,000 บาท 

      (4)  มีสามีหรือภรรยา และมีเงินไดพ้ึงประเมินในปีท่ีล่วงมาเฉพาะเงินไดต้าม ม.40(1) 
ประเภทเดียวแลว้เกิน 100,000 บาท 

      (5)  กรณีหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล มีเงินไดพ้ึงประเมินในปีท่ี
ล่วงมาแลว้ เกิน 30,000 บาท 

       (6)  กองมรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง มีเงินไดพ้ึงประเมินในปีภาษีล่วงมาแลว้เกิน 30,000 บาท 

4.2  แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
               ภ.ง.ด. 90  เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ใชส้ าหรับผูม้ีเงินไดห้ลาย
ประเภท  หรือประเภทเดียวแต่มิใช่เงินไดต้ามมาตรา  40(1)  ตามประมวลรัษฎากร และตอ้งยืน่แบบ
รายการช าระภาษีภายในเดือนมีนาคมของปีถดัไป 

              ภ.ง.ด. 91  เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ใชส้ าหรับผูม้ีเงินไดจ้ากการ
จา้งแรงงานตามมาตรา  40(1)  แห่งประมวลรัษฎากรเพียงประเภทเดียว 

                ภ.ง.ด. 93  เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ใชส้ าหรับผูม้ีเงินไดท่ี้ขอ
ช าระภาษีก่อนถึงก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ  เสียภาษีตามมาตรา  53  ทวิ  แห่งประมวล
รัษฎากร 
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                ภ.ง.ด. 94  เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาคร่ึงปี  ใชส้ าหรับผูม้ีเงินได้
ท่ีตอ้งช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาคร่ึงปี ตามมาตรา  40(5) (6) (7) หรือ (8)  ท่ีไดรั้บตั้งแต่เดือน  
มกราคม  ถึง  มิถุนายน  และช าระภาษีภายในเดือนกนัยายนของทุกปี 

 4.3  สถานที่ย่ืนแบบรายการ 

      ส าหรับทอ้งท่ีกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ ส านักงานสรรพากรเขต  หรือสาขา  ส าหรับ
ต่างจงัหวดัให้ยื่น ณ ส านักงานสรรพากรอ าเภอ  หรือสาขา  หรือก่ิงอ  าเภอ  ถา้มีภาษีท่ีตอ้งช าระ  
หรือช าระเพ่ิมเติมอาจช าระเป็นเงินสด  หรือธนาณัติ     

4.4  การผ่อนช าระภาษี 
              ถา้มีภาษีท่ีตอ้งช าระตั้งแต่  3,000  บาทข้ึนไป  ทั้งภาษีคร่ึงปี  และภาษีส้ินปีผูเ้สียภาษีมี
สิทธิขอผอ่นช าระภาษีไดเ้ป็น  3  งวดเท่ากนั  ดงัน้ี 

         งวดท่ี  1  ช าระพร้อมกบัการยืน่แบบแสดงรายการภายใน  30  กนัยายน  หรือ  31  มีนาคม 

         งวดท่ี  2  ช าระภายใน  1  เดือนนบัแต่วนัท่ีตอ้งช าระงวดท่ี  1 

         งวดท่ี  3  ช าระภายใน  1  เดือนนบัแต่วนัท่ีตอ้งช าระงวดท่ี  2 

4.5  การขอคืนภาษี 
              กรณีผูเ้สียภาษี  ไดถู้กหักภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายและน าส่งแลว้  เป็นจ านวนเงินเกินกว่าท่ีควร
ตอ้งช าระ  หรือไดย้ืน่ช าระภาษีไวเ้กินกวา่ท่ีตอ้งช าระ  ผูเ้สียภาษีมีสิทธิขอคืนเงินภาษีท่ีถูกหกัไวเ้กิน  
หรือท่ีไดช้  าระเงินโดยปฏิบติัดงัน้ี 

1. ยืน่ค  าร้องขอคืนภาษีโดยใชแ้บบ  ค. 10  หรือ 

2. กรณีท่ีไดย้ืน่แบบแสดงรายการ  ภ.ง.ด. 90 , 91  อาจขอคืนโดยกรอกขอ้ความและลง
นามในช่องขอคืนเงินภาษีอีกส่วนหน่ึง 

3. การขอคืนเงินภาษีให้ขอคืนได้ภายใน  3  ปี  นับตั้งแต่วนัสุดทา้ยก าหนดเวลายื่น
รายการภาษี  หรือนบัแต่วนัท่ียื่นรายการ  (กรณียืน่เกินกว่าก  าหนดเวลา)  หรือนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้
ค าวินิจฉยัอุทธรณ์  หรือวนัท่ีมีค  าพิพากษาถึงท่ีสุด  แลว้แต่กรณี 

4. การยื่นค  าร้องตามขอ้ 1.  ให้ยืน่ต่ออธิบดีกรมสรรพากรพ้ืนท่ีต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพฯ 
ส่วนต่างจงัหวดัใหย้ืน่ต่อ(ว่าราชการจงัหวดั ณ ท่ีว่าการหรือก่ิงอ  าเภอ  การใชแ้บบแสดงรายการเป็น
ค าร้องขอคืนเงินภาษี  ถา้ยืน่ ณ อ  าเภอภูมิล  าเนา  จะไดรั้บเงินคืนเร็วกว่ายืน่ท่ีอ่ืน 

5. ใหแ้นบหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม 

     (1)  ส าเนาใบส าคญัการสมรส  หรือส าเนาใบส าคญัการหยา่  หรือส าเนาใบมรณ
บตัรของคู่สมรส 
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    (2)  ส าเนาสูติบตัรของบุตร  หนงัสือรับรองบุตร  หรือหนงัสือทะเบียนการรับบุตร
บุญธรรมท่ีขอหกัลดหยอ่น หรือส าเนาทะเบียนบา้นท่ีมีช่ือบุตร 

    (3)  ส าเนาหนงัสือแสดงการเปล่ียนช่ือตวัช่ือสกุล  (ถา้มีการเปล่ียนแปลง) 

   (4)  หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณี 

          6.  ผูมี้อ  านาจสั่งคืนเงินภาษี  จะพิจารณาคืนให้ภายใน  60  วนั  นับแต่วนัได้ค  าร้อง  
โดยแจง้เป็นหนงัสือแบบ ค.20 ไปยงัผูข้อคืน ผูข้อคืนจะไปรับเงินคืนไดต้ามท่ีระบุในหนงัสือแบบ  
ค.20 ในการไปรับเงินคืนจากอ าเภอหรือก่ิงอ  าเภอ  ผูข้อคืนจะตอ้งน าหนังสือแบบ  ค.20  และบตัร
ประชาชนไปแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินคืนดว้ย  ในกรณีท่ีสั่งคืนเงินภาษีล่าชา้  ทางราชการจะจ่าย
ดอกเบ้ียให้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก  าหนด  ในกรณีผูข้อคืนตอ้งการให้กรมสรรพากรน าเงินภาษีท่ีไดรั้บ
คืนเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของตนจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

4.6 เบีย้ปรับ  เงินเพิม่  และโทษ 

          เบีย้ปรับ  เงินเพิม่ 

             (1)  กรณีไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเวลา  จะต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ  1.5  ต่อเดือน  
หรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีตอ้งช าระนั้น  นับแต่วนัพน้ก าหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวนั
ช าระภาษี  เวน้แต่กรณีท่ีไดรั้บอนุมติัจากอธิบดีกรมสรรพากร  ให้ขยายก าหนดเวลาช าระภาษีได ้ 
เงินเพ่ิมคงเสียร้อยละ  0.75 

             (2)  กรณีเจา้พนักงานตรวจสอบออกหมายเรียก  และปรากฏว่ามิไดย้ืน่แบบแสดงรายการ
ไวห้รือยืน่แบบแสดงรายการไวแ้ต่ช าระภาษีขาดหรือต ่าไป  นอกจากจะตอ้งรับผดิช าระเพ่ิมเติมตาม  
(1)  แลว้ยงัจะตอ้งรับผิดเสียเบ้ียปรับอีก  1  เท่า  หรือ  2  เท่าของเงินภาษีท่ีตอ้งช าระแลว้แต่กรณี  
เงินเบ้ียปรับดงักล่าวอาจลดหรืองดไดต้ามระเบียบท่ีอธิบดีก  าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี 

         โทษทางอาญา 

(1) กรณีไม่ยืน่ขอมีเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาท 

(2) กรณีไม่ท าบญัชีแสดงรายการเงินไดห้รือรายรับประจ าวนั ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 

สองพนับาท 

(3) กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการ  ภ.ง.ด.90 , 91 หรือ 94  ภายในก าหนดเวลา  ตอ้งระวาง
โทษปรับไม่เกินสองพนับาท 

(4) กรณีจงใจ แจง้ขอ้ความเท็จ  หรือแสดงหลกัฐานเท็จหรือฉอ้โกงฯ  หรือหลีกเล่ียงหรือ
พยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากร  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี  
และปรับตั้งแต่สองพนับาทถึงสองแสนบาท 
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กรณีเจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากร  ตอ้งระวางโทษปรับไม่
เกินหา้พนับาทหรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
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 การเสียภาษีโดยประเมินตนเอง มี 2 ช่วงเวลา คือ 1) ภาษีคร่ึงปี 2) ภาษีส้ินปี การประเมิน
ตนเองตอนคร่ึงปี เรียกว่า ภาษีคร่ึงปี ผูท่ี้ต้องเสียภาษีคร่ึงปี คือ ผูท่ี้เงินไดพ้ึงประเมินตาม ม .40 

(5)-(8) ซ่ึงภาษีคร่ึงปีสามารถน าไปเครดิตภาษีตอนส้ินปีได ้(หักออกจากภาษีส้ินปี) ส าหรับภาษี
ส้ินปี ผูมี้เงินไดต้อ้งน าเงินไดพึ้งประเมินทุกรายการมาค านวณภาษีส้ินปี ซ่ึงสามารถเลือกค านวณ
ได้ 3 วิธี คือ 1) รวมค านวณภาษี 2) น าเงินไดต้าม ม.40(2) – (8) ของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเสียภาษีใน
นามอีกฝ่ายหน่ึง 3) ค  านวณภาษีโดยแยกเงินไดต่้างหากจากกนั 
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ค าถามท้ายบทที่  3 

 

1. การช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีก่ีวิธี 

2. ใหร้ะบุประเภทของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีตอ้งเสียภาษีคร่ึงปี 

3. ใหร้ะบุแบบท่ีใชย้ืน่ช าระภาษีบุคคลธรรมดาส้ินปี 

4. ใหร้ะบุกรณีท่ีสามารถผอ่นช าระภาษีบุคคลธรรมดาได ้

5. ใหร้ะบุสถานท่ียืน่แบบรายการเพื่อช าระภาษีเงินได ้

6. นายสมนสั – นางซอนญ่า  สามีภรรยามีบุตร  4  คน  ดงัน้ี 

1. บุตรคนท่ี 1 อาย ุ25 ปี  ก  าลงัศึกษาอยูส่ถาบนัราชภฎัอุดรธานี  ไดรั้บเงินปันผลจาก
ธนาคารกรุงเทพจ ากดั  100,000  บาท  ในปีภาษี  2555 

2. บุตรคนท่ี  2 อาย ุ18 ปี  ก  าลงัศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัต่างประเทศและไม่มีเงินได ้

3. บุตรคนท่ี  3 อายุ 17 ปี  ก  าลงัอยู่มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ไดรั้บเงินรางวลัจากการ
แข่งขนัชกมวยสากลสมคัรเล่นจากกองทพับก  50,000  บาท ในปีภาษี  2555 

4. บุตรคนท่ี  4  อายุ  15  ปี  ก  าลงัศึกษาอยู่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  และได้เงิน
บริจาคใหโ้รงเรียนท่ีตนเรียนอยู ่ 2,000  บาท  ในปีภาษี  2555 

ตลอดปี  2555  นายสมนสั  และนางซอนญ่า  มีรายไดด้งัน้ี 

นายสมนัส  ท างานรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง  มีเงินเดือน ๆ ละ  20,000  บาท  ในเดือน
มิถุนายน 2555 ไดรั้บโบนสั 200,000 บาท และไดรั้บเงินค่าเช่าอาคารพาณิชยจ์ากบริษทัดวงกมล  
เดือนละ  30,000  บาท   

นางซอนญ่า  ไดรั้บเงินจากการแสดงละครโทรทศัน์ให้กบับริษทักนัตนา  500,000  บาท  
ในเดือน  พฤษภาคม  2555  และอีก  500,000  บาทในเดือน  ธันวาคม  2555  นอกจากนั้นนาง
ซอนญ่ายงัมีเงินฝากประจ าธนาคารกรุงไทย  จ  ากัด  ประเภท 12 เดือน 5,000,000 บาท ณ 1 
มกราคม 2555 ไดรั้บดอกเบ้ียในอตัรา  10%  ต่อปี 

ในเดือน  พฤศจิกายน  2555  นางซอนญ่า  ได้รับเงินค่าลิขสิทธ์ิในบทประพนัธ์จาก
ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์ จ  ากดั  เป็นเงิน  400,000  บาท 

ทั้งนางซอนญ่า  และนายสมนสั  ไดท้ าประกนัชีวิตไวก้บับริษทั  ประกนัชีวิตใน   
             เมืองไทย  อายกุรมธรรม ์ 15  ปี  จ่ายเบ้ียประกนัคนละ  12,000  บาท  ต่อปี  ตั้งแต่  พ.ศ.  2545 

ในเดือน  ธนัวาคม  2555  นายสมนัสได้บริจาคโทรทัศน์สีให้วดัป่าบา้นตาด 4 เคร่ือง  
ราคา เคร่ืองละ  10,000  บาท 
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ค าส่ัง 

1. ใครมีหน้าท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาคร่ึงปี  และจ านวนเท่าใด  (ให้แสดงการ
ค านวณประกอบค าอธิบาย) 

2. ค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตอนส้ินปี  ของนายสมนัส  และนางซอนญ่า  (ใช้
วิธีแยกค านวณ และเสียภาษีต่างหากจากกนั) 

 

7.  นายโสภณ  นางรุ่งรัตน์  สามีภรรยา  มีบุตร  4  คน  มีรายละเอียดในปีภาษี  2555  ดงัน้ี 

 บุตรคนท่ี  1  ก่ิงแกว้  เกิด  พ.ศ.  2533  เรียนระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง  ใน
สหรัฐอเมริกา  มีรายไดจ้ากการท างานในช่วงปิดภาคเรียน  100,000  บาท 

 บุตรคนท่ี  2  ก่ิงกาญจน์  เกิด  พ.ศ. 2534  เรียนมหาวิทยาลยัขอนแก่น  ไดบ้ริจาคเงินให้
มหาวิทยาลยัท่ีตนเรียนอยู ่ 100,000  บาท 

 บุตรคนท่ี  3  ก่ิงกนก  เกิด  พ.ศ. 2536  เรียนในระดบั  ปวส.  ท่ีวิทยาลยัอาชีวศึกษาอุดรธานี  
ไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์ 10,000  บาท  จากธนาคารกรุงศรีอยธุยา  จ  ากดั 

 บุตรคนท่ี  4  กนกเทพ  เกิด  พ.ศ. 2540  เรียนวิทยาลยัเทคนิคอุดรธานี  ไดรั้บเงินปันผลจาก
บริษทัเกียรติศกัด์ิ   10,000  บาท 

 

นายโสภณ  มีเงินไดปี้ภาษี  2555  ดงัน้ี 

 1.  ท างานบริษทั  A  ไดรั้บเงินเดือน ๆ  ละ  40,000  บาท  และไดจ่้ายเงินเขา้สมทบกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพในอตัรา  3% ของเงินเดือน 

 2.  ได้รับสินไหมทดแทน  เน่ืองจากถูกละเมิดลิขสิทธ์ิจากส านักพิมพ์  โอเดียนสโตร์  
200,000  บาท  ใน  พ.ศ. 2555 

 

นางรุ่งรัตน์ 
 1.  ไดรั้บเงินเดือนจากบริษทั  ศรีสุพรรณ  เทรดด้ิง  เดือนละ  40,000  บาท  ตั้งแต่  ม.ค. – 
มิ.ย.  2555  เดือน  ก.ค. – ธ.ค. 2555  ไดรั้บเงินเดือน ๆ  ละ  42,000  บาท  และไดรั้บโบนัสในเดือน  
ธ.ค. 2555  เป็นจ านวน  250,000  บาท 

 2.  ไดรั้บเบ้ียประชุมตลอดทั้งปี  150,000  บาท 

 3.  รายไดจ้ากการท ากิจการโม่หิน  500,000  บาท 
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นายโสภณและนางรุ่งรัตน์  ไดจ่้ายเบ้ียประกนัชีวิต  ให้กบับริษัทไทย  ประกันชีวิต  ตั้งแต่  พ.ศ. 

2545  อายกุรมธรรม ์ 15 ปี  จ่ายเบ้ียประกนัคนละ  9,000  บาท  ต่อปี  โดยก าหนดจ่ายเบ้ียประกนัใน
เดือนมกราคมของทุกปี 

ค าส่ัง 

         1.  ใครมีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาคร่ึงปี  และเป็นจ านวนเท่าใด  (แสดงการค านวณ
ประกอบ) 

         2.  กรอกขอ้มูลใน  ภงด.  90  โดยวิธีแยกค านวณ  และเสียภาษีต่างหากจากกนั   
 

8.   นายศรราม  นางพนัธนากร  สามีภรรยา  มีขอ้มูล  รายได-้รายจ่าย  ใน พ.ศ. 2555  มีดงัน้ี 

        รายได้-นายศรราม   
1. รับราชการไดรั้บเงินเดือน  ๆ  30,000  บาท  ตั้งแต่  ม.ค. – ก.ย. 2555  และเดือนละ 35,000  

บาท  ตั้ งแต่ ต.ค . – ธ.ค . 2555  โดยนายศรรามได้จ่ายเงินเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการเดือนละ  3%  ของเงินเดือนท่ีไดรั้บ (ถูกหกั  ณ  ท่ีจ่าย  20,000  บาท) 

2. ได้รับเงินชดเชยตาม  พ.ร.บ .  การเวนคืนท่ีดินเมื่อ 1 ก .ย. 2555 เป็นเงิน 300,000 บาท  
ส าหรับท่ีดินท่ีนายศรรามไดรั้บจากมรดก  เมื่อ  1  พ.ค.  2552  เน่ืองจากรัฐบาลตอ้งการตดั
ถนนผา่นท่ีดินดงักล่าว 

3. ได้รับค่านายหน้า  ในการขายบ้านและท่ีดินจากบริษัท  A  100,000  บาท  เมื่อ  1  พ.ค. 

2555  และ  200,000  บาท  เมื่อ 30  พ.ย. 2555 

       รายจ่าย-นายศรราม   
1. จ่ายค่าเบ้ียประกนัชีวิตปีละ  12,000  บาท  ตั้งแต่  พ.ศ. 2550  เป็นตน้มา  โดยก าหนดจ่ายทุก

วนัท่ี  1  ก.ย. โดยอายกุรมธรรม ์ 5  ปี 

2. จ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มื  เพ่ือซ้ือรถยนตเ์ดือนละ  1,000  บาท 

       นางพนัธนากร   
1. ท างานบริษัท  B  ได้รับเงินเดือน ๆ  ละ  30,000 บาท  ตั้ งแต่  ม.ค. – มิ.ย. และเดือนละ  

32,000  บาท  ตั้งแต่  ก.ค. – ธ.ค. ไดรั้บโบนสั  100,000  บาท  ในเดือน  มิ.ย. 

2.  ไดรั้บเงินค่าเช่าบา้นจากบริษทั  C  จ ากดั  เดือนละ  20,000  บาท 

3. ได้รับเงินรางวลัจากการแสดงละครจากบริษัท  กนัตนา  200,000  บาท  ในเดือน  มี.ค.  

และ  300,000  บาท  ในเดือน  พ.ย. 

    
    รายจ่าย        
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1. จ่ายเงินเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  20,000  บาท/ปี 

2. จ่ายเงินเขา้กองทุนประกนัสงัคม  ปีละ  15,000  บาท 

3. จ่ายเบ้ียประกนัชีวิต  ใหบุ้ตรคนท่ี 1  ปีละ  10,000  บาท  อายกุรมธรรม ์ 5  ปี 

   ข้อมูลบุตร   
1. อาย ุ 18  ปี  จบการศึกษาระดบั  ปวส.  แลว้ยงัไม่มีงานท า  และอยูใ่นความอุปการะของบิดา  

มารดา   
2. อาย ุ 10  ปี  เรียนระดบัประถมศึกษา 

3. อาย ุ 2  ขวบ  เรียนชั้นบริบาล 

ค าส่ัง 

1. ใครเป็นผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีคร่ึงปี  และเป็นเงินเท่าไร 

2. กรอกขอ้มูลใน  ภงด.  90  เพ่ือช าระภาษีส้ินปีโดยแยกค านวณและเสียภาษีต่างหากจากกนั 

9.  นายสมเกียรติ  นางสมศรี  สามีภรรยามีบุตรดว้ยกนั  5  คน  คือ 

       สมพิศ  อาย ุ 21  ปี  ก  าลงัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี  ไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากประจ า
จากธนาคาร  30,500  บาท  เงินส่วนแบ่งผลก าไรจากหา้งหุ้นส่วนจ ากดั  200,000  บาท  บริจาคให้
โรงพยาบาลศิริราช  20,000  บาท 

 สมศิริ  อาย ุ 18  ปี  ท างานท่ีบริษทั  สามชยั  จ  ากดั  ไดรั้บเงินเดือนตั้งแต่  ม.ค. – ก.ย. เดือนละ 
10,000  บาท  ส่วนตั้งแต่  ต.ค. – ธ.ค. เดือนละ  12,000  บาท 

 สมศกัด์ิ  อาย ุ 16  ปี  ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั  จ  ากดั  100,000  บาท  ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า
ธนาคาร  90,000  บาท 

 สมใจ  อาย ุ 21  ปี  ก  าลงัเรียนท่ีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 

 สมจิต  อาย ุ 2  ปี 

ตลอดปีภาษี  2555  สาม ี ภรรยามเีงินได้ดังนี้ 
นายสมเกียรติ    

1. เงินเดือนๆ  ละ    30,000  บาท 

2. ส่วนแบ่งมรดกจากบิดา               150,000  บาท 

3. ส่วนแบ่งผลก าไรจากหา้งหุน้ส่วนสามญั   140,000  บาท 

นางสมศรี          
1. เงินเดือนๆ  ละ                 25,000   บาท 

2. ดอกเบ้ียเงินฝากประจ าธนาคาร               50,000   บาท 

ค าส่ัง  ค านวณภาษีส้ินปีของนายสมเกียรติ และนางสมศรี โดยแยกต่างหากจากกนั 
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10.  นายหาญ  นางแจ่มใส  สามี  ภรรยา  มีบุตร  4  คน  ปีภาษี  2555  แต่ละคนมีเงินไดแ้ละขอ้มูลดงัน้ี 

                    บุตรคนที่  1  กาญจนา  อาย ุ 25  ปี  เรียนในระดบัปริญญาโทในต่างประเทศ 

          บุตรคนที่  2  ศราวุธ  อาย ุ 22  ปี  ไดรั้บเงินค่าลิขสิทธ์ิ  200,000  บาท 

          บุตรคนที่  3  พจนี  อายุ  18  ปี  ศึกษาอยู่มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี  ไดรั้บเงินส่วนแบ่ง
ก าไรจาก หจก. สมชยั  100,000  บาท  และไดบ้ริจาคโทรทศัน์  ราคา  15,000  บาท ใหว้ดัธรรมกาย 

          บุตรคนที่ 4   อายุ  18  ปี  ศึกษาอยู่วิทยาลยัอาชีวศึกษาอุดรธานี  ได้รับเงินจากการเขียน                              
เรียงความส่งเขา้ประกวดในวนัแม่แห่งชาติ  จากกรมอาชีวศึกษา  50,000  บาท 

บิดา        
1. นายหาญ  ไดรั้บเงินเดือนรวมทั้งปี  400,000  บาท  (หกัภาษี  ณ  ท่ีจ่าย  15,000  บาท) 

2. ไดรั้บค่านายหนา้ขายท่ีดิน  100,000  บาท 

3. เงินไดจ้ากการใหเ้ช่าท่ีดินท านา  100,000  บาท 

4. ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการถูกเวนคืนท่ีดิน  200,000  บาท 

5. จ่ายเงินเขา้สมทบกองทุนเล้ียงชีพ  30,000  บาท 

6. จ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มื  เพ่ือซ้ือท่ีอยูอ่าศยั  9,000  บาท 

มารดา    
1. นางแจ่มใส  รับราชการเงินเดือน  ม.ค. -  ก.ย.  24,000  บาท  ต.ค. -  ธ.ค.  เดือนละ   

                 26,000  บาท  (ภาษีหกั  ณ  ท่ีจ่าย  ตลอดทั้งปี  15,000  บาท)  

2. ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยธ์นาคารพาณิชย ์ 19,000  บาท 

3. รางวลัจากการประกวดธิดาหม่ีขิด  ณ  ทุ่งศรีเมืองอุดร ฯ  จ  านวน  50,000  บาท   
                 (ส่วนราชการเป็นผูจ้ดัประกวด) 

4. เงินไดจ้ากการท าสวนยางพารา  150,000  บาท 

5. บริจาคเงินสดใหว้ดัโพธิสมภรณ์  10,000  บาท  บริจาคโทรทศัน์ใหส้ถานีต ารวจภูธร   
                 ราคา  50,000  บาท 

6. จ่ายเบ้ียประกนัชีวิต  7,000  บาท  กรมธรรมอ์าย ุ 10  ปี 

ค าส่ัง 

 1.  ค านวณภาษีคร่ึงปีของสามีและภรรยา 

 2.  ค านวณภาษีส้ินปีโดยวิธีแยกค านวณต่างหากจากกนั 

 

เอกสารอ้างอิง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  4 

การหักภาษี ณ ที่จ่าย และการประเมินตนเองโดยเจ้าพนักงาน 

 

เน้ือหาประจ าบท 

1. การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม ม. 50 

2. การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม ม.3 เตรส 

3. การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตาม ม. 69 ทวิ 
4. หนา้ท่ีของผูห้กัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

5. แบบแสดงภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หกั ณ ท่ีจ่าย 

6. การประเมินโดยเจา้พนกังาน 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

หลงัจากเรียนบทน้ีแลว้นกัศึกษาควรมีพฤติกรรม ดงัน้ี 

1. ค านวณภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายจากเงินไดต้ามม. 40 (1)-(8) ได ้

2. น าส่งภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย โดยใชแ้บบต่างๆ ไดถู้กตอ้ง 

 

วธีิสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยบ์รรยายสรุปเน้ือหา 
2. นกัศกึษาท าแบบฝึกหดั 

3. อภิปรายซกัถาม 

4. กรอกขอ้มูลในแบบ ภงด. ต่างๆ ท่ีใชส้รุปการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี  4 

2. แผน่ใส 

3. ภงด. ต่างๆ 

4. ใบงานเพ่ิมเติม 
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การวดัและประเมินผล 

1. สงัเกตความตั้งใจเรียน 

2. ตรวจค าถามทา้ยบทเป็นรายบุคคล 

3. ตรวจการกรอกแบบ ภงด. ต่างๆ  
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บทที่  4 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : การหักภาษี ณ ที่จ่ายและการประเมิน 

โดยเจ้าพนักงาน 

 

 การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีวิธีการจัดเก็บทั้ งหมด 3 วิธี ซ่ึงจะเป็นการวาง
หลกัเกณฑ์ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจัดเก็บภาษีแต่ละวิธีไดป้ฏิบัติ ในการจดัเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูง คือ สะดวก ประหยดั และอ านวยรายได ้จึงไดม้ีการก าหนด
วิธีการจดัเก็บภาษีไว ้3 วิธี คือ 1) ผูม้ีเงินไดป้ระเมินตนเอง 2) การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3) การประเมิน
ของเจา้พนกังาน ซ่ึงไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจดัเก็บภาษีแต่ละวิธีไดป้ฏิบติั ใน
บทน้ีจะกล่าวถึงรายละเอียดการจัดเก็บภาษีโดยการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย และการประเมินของเจ้า
พนกังานดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

1.  การหักภาษ ีณ ที่จ่าย 

 

 ในบางกรณีกฎหมายก าหนดใหผู้จ่้ายเงินไดม้ีหนา้ท่ีหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินท่ีจ่ายใหผู้รั้บ และ
น าภาษีท่ีตนมีหน้าท่ีหกั ส่งไป ณ ท่ีว่าการอ าเภอภายใน 7 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีจ่ายเงิน ภาษีเงินไดห้ัก 
ณ ท่ีจ่ายถือเป็นเครดิตภาษีของผูม้ีหน้าท่ีเสียภาษี (ผูรั้บเงิน) เมื่อถึงก  าหนดเวลายื่นแบบรายการ 
ส าหรับวตัถุประสงคใ์นการก าหนดใหม้ีการเสียภาษีโดยวิธีหกั ณ ท่ีจ่าย คือ 

1. เพ่ือบรรเทาภาระแก่ผูเ้สียภาษี โดยไม่ตอ้งช าระภาษีคร้ังเดียวเป็นเงินจ านวนมาก แต่ค่อยๆ
ทยอยเสียภาษี ตามจ านวนคร้ังท่ีไดรั้บเงิน 

2. เพื่อให้มีรายไดเ้ขา้รัฐบาลอย่างสม ่าเสมอ ท าให้รัฐบาลมีรายไดท่ี้สามรถน าไปใชจ่้ายตาม
แผนงานของรัฐไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

3. ป้องกนัการหลบเล่ียงภาษี เน่ืองจากการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายท่ีทยอยหักตามจ านวนท่ีไดรั้บแต่
ละคร้ัง จะท าใหผู้เ้สียภาษีเต็มใจปฏิบติัตามกฎหมาย 

การหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย จะมปีระมวลรัษฎากร ก าหนดไว้ดังนี ้
1. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีตอ้งหกัตาม มาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร 

2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีตอ้งหกัตาม มาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 

3. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีตอ้งหกัตาม มาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร 
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1.  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ต้องหักตาม มาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร 

          ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร 

 1.1  กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตาม ม.40(1)และ(2) ไม่ว่าเงินได้ท่ีจ่ายจะเป็น
ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ใด ๆ ท่ีอาจค านวณได้เป็นเงิน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส บ าเหน็จ
บ านาญ เงินค่าเช่าบา้น ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ เบ้ียประชุม เงินท่ีออกใหเ้ป็นค่าภาษีเงินได ้การให้
อาหารรับประทานโดยไม่คิดมูลค่า หรือการไดอ้ยู่บา้นของนายจา้ง หรือผูจ่้ายเงินไดโ้ดยไม่เสียค่า
เช่า เป็นตน้ 

การค านวณหักภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย ให้คูณเงินไดพ้ึงประเมินดว้ยจ านวนคราวท่ีจะตอ้งจ่าย
เพ่ือให้ไดจ้  านวนเงินเสมือนหน่ึงว่าไดจ่้ายทั้งปีแลว้ค  านวณภาษี ในท านองเดียวกบัการค านวณภาษี
ส้ินปี โดยหกัค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่นต่าง ๆ ออกก่อน เหลือเงินไดสุ้ทธิเท่าใดจึงน าไปคิดภาษีตาม
บญัชีอตัราภาษี ได้เงินภาษีจากเงินไดสุ้ทธิทั้งส้ินเท่าใด ให้หารดว้ยจ านวนคราวท่ีจะต้องจ่ายได ้
ผลลพัธเ์ป็นเงินเท่าใดใหห้กัภาษีไวจ้  านวนเท่านั้น 

ถา้การหารดว้ยจ านวนคราวท่ีจะตอ้งจ่ายตามความในวรรคก่อน ไม่ลงตวัเหลือเศษเท่าใด 
ใหเ้พ่ิมเงินเท่าจ  านวนท่ีเหลือเศษนั้นรวมเขา้กบัเงินภาษีท่ีจะตอ้งหกัไวค้ร้ังสุดทา้ยในปีนั้น เพ่ือใหไ้ด้
ยอดเงินภาษีท่ีหกัรวมทั้งปีเท่ากบัจ  านวนภาษีท่ีจะตอ้งเสียทั้งปี 

กรณีเงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 2 นอกจากท่ีระบุใน 1.2 ดังจะกล่าวต่อไป ท่ีจ่ายให้แก่
ผูรั้บซ่ึงมิไดเ้ป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทย ใหค้  านวณหกัในร้อยละ 15.0 ของเงินได  ้

 ค าสัง่กรมสรรพากรท่ี ป.96/25463 ไดก้  าหนดแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการค านวณภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดา หกั ณ ท่ีจ่าย ตามาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากรดงัต่อไปน้ี 

(1) การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวล
รัษฎากร กรณีการจ่ายเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ไม่รวมถึงเงินได้
ท่ีนายจา้งจ่ายใหค้ร้ังเดียว เพราะเหตุออกจากงาน ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

     (ก)  ใหค้  านวณหาจ านวนเงินไดพึ้งประเมินเสมือนหน่ึงว่าไดจ่้ายทั้งปี โดยให้น าเงินได้
พึงประเมินท่ีจ่ายแต่ละคราวคูณดว้ยจ านวนคราวท่ีจะตอ้งจ่าย (ต่อปี) กล่าวคือ 

กรณีจ่ายค่าจา้งเป็นรายเดือน  ใหคู้ณดว้ย 12 

กรณีจ่ายค่าจา้งเดือนละ 2 คร้ัง  ใหคู้ณดว้ย 24 

กรณีจ่ายค่าจา้งเป็นรายสปัดาห์ ใหคู้ณดว้ย 52 

การจ่ายเงินไดพ้ึงประเมินใหแ้ก่ผูม้ีเงินไดซ่ึ้งเขา้ท างานระหว่างปี ใหคู้ณเงินไดพ้ึงประเมินท่ี
จ่ายแต่ละคราวในปีท่ีเขา้ท างานดว้ยจ านวนคราวท่ีจะตอ้งจ่ายจริงส าหรับปีนั้น เช่น เขา้ท างานวนัท่ี 
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1 เมษายน และก าหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน จ านวนคราวท่ีจะตอ้งจ่ายส าหรับปีท่ีเขา้ท างานจะ
เท่ากบั 9 

     (ข)  ให้น าจ  านวนเงินไดพ้ึงประเมินเสมือนหน่ึงว่าไดจ่้ายตาม (1) มาค านวณภาษีตาม
เกณฑ1์ในมาตรา 48(1) แห่งประมวลรัษฎากร กล่าวคือ น ามาหกัค่าใชจ่้าย ค่าลดหยอ่น และค านวณ
ภาษีตามบญัชีอตัราภาษีเงินไดส้ าหรับบุคคลธรรมดา เป็นเงินภาษีทั้งส้ิน 

การค านวณหกัค่าลดหยอ่น ใหค้  านวณตามท่ีผูม้ีเงินไดแ้จง้ไวพ้ร้อมกบัแนบส าเนาหลกัฐาน
แสดงสิทธิในค่าลดหยอ่นตามแบบ ล.ย.01 (แบบแจง้รายการเพ่ือการหกัลดหยอ่น) ทั้งน้ี ใหค้  านวณ
หักค่าลดหย่อนได้ตามท่ีผูมี้เงินได้ได้แจ้งไวต้ั้ งแต่ต้นปีท่ีเร่ิมหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ไม่ว่าจะจ่ายค่า
ลดหยอ่นนั้นในเดือนใดของปีก็ตาม เวน้แต่ค่าลดหยอ่นเงินบริจาคใหค้  านวณหกัไดเ้ม่ือมีการจ่ายเงิน
บริจาคจริงเท่านั้น 

กรณีผูม้ีเงินไดไ้ดแ้จง้เปล่ียนแปลงรายการค่าลดหยอ่นระหว่างปี ใหค้  านวณหกัค่าลดหยอ่น
ตามท่ีผูม้ีเงินไดไ้ดแ้จง้การเปล่ียนแปลงนั้น 

     (ค)  ใหน้ าจ  านวนเงินภาษีทั้งส้ินท่ีค  านวณไดต้าม (2) มาหารดว้ยจ านวนคราวท่ีจะตอ้ง
จ่าย (ต่อปี) ตาม (1) ไดผ้ลลพัธเ์ป็นเงินเท่าใด ใหห้กัเป็นเงินภาษี ณ ท่ีจ่าย ในแต่ละคราวท่ีจ่ายเงินนั้น 

ถา้การหารดว้ยจ านวนคราวไม่ลงตวัเหลือเศษเท่าใด ให้เพ่ิมเงินเท่าจ  านวนท่ีเหลือเศษนั้น 
รวมเขา้กับเงินภาษีท่ีจะตอ้งหักไวค้ร้ังสุดทา้ยในปีนั้น เพ่ือให้ยอดเงินภาษีท่ีหักรวมทั้งปีเท่ากับ
จ านวนภาษีท่ีตอ้งเสียทั้งปี 

     (ง)  กรณีท่ีการเปล่ียนแปลงจ านวนเงินไดพ้ึงประเมินท่ีจ่ายระหว่างปี ใหค้  านวณภาษีหัก 
ณ ท่ีจ่ายใหม่ทุกคราว ตามวิธีการตาม (ก) – (ค) 

     (จ)  กรณีมีการจ่ายเงินพิเศษเป็นคร้ังคราวระหว่างปี เช่น ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส ให้น า
เงินพิเศษนั้นคูณดว้ยจ านวนคราวท่ีจะตอ้งจ่าย (ต่อปี) เพ่ือหาจ านวนเงินพิเศษเสมือนหน่ึงว่าไดจ่้าย
ทั้งปี และใหน้ ามารวมเขา้กบัเงินไดพึ้งประเมินท่ีจ่ายตามปกติท่ีค  านวณไดเ้สมือนหน่ึงว่าไดจ่้ายทั้งปี 
แลว้ค  านวณภาษีใหม่ตามท่ีกล่าวตาม (2) เป็นเงินภาษีทั้งส้ินเท่าใด ใหน้ าภาษีท่ีค  านวณจากเงินไดพึ้ง
ประเมิน ท่ีจ่ายตามปกติทั้งปีหกัออกไดผ้ลลพัธเ์ป็นเงินภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายส าหรับเงินเพ่ิมพิเศษ ซ่ึงจ่าย
เป็นคร้ังคราวนั้น  แลว้ให้น ามารวมกบัภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย  ส าหรับเงินท่ีจ่ายตามปกติในคราวนั้น  
ผลลพัธท่ี์ไดจ้ะเป็นเงินภาษีท่ีตอ้งหกั  ณ ท่ีจ่าย ทั้งส้ินในคราวท่ีมีการจ่ายเงินพิเศษนั้น 

     (ฉ)  กรณีมีการจ่ายเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไม่สามารถค านวณหาจ านวนคราวท่ีจะตอ้งจ่าย
ต่อปี เช่น ค่าล่วงเวลา ให้ค  านวณภาษีจากเงินไดพ้ึงประเมินท่ีจ่ายแต่ละคราวตามเกณฑ์ในมาตรา 
48(1) แห่งประมวลรัษฎากร ได้ผลลพัธ์เป็นเงินเท่าใด ให้หักเป็นเงินภาษีน าส่งไวเ้ท่านั้น หาก
ค านวณแลว้ไม่มีเงินภาษีท่ีตอ้งเสีย ก็ไม่ตอ้งหกัในปีเดียวกนัน้ี ถา้มีการจ่ายเงินไดพึ้งประเมินใหผู้รั้บ
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รายเดียวกนัน้ีอีก ใหน้ าเงินไดพึ้งประเมินท่ีจ่ายในคร้ังแรกมารวมกนัเงินไดพึ้งประเมินท่ีจ่ายในคร้ัง
ท่ีสอง แลว้ค านวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา 48(1) แห่งประมวลรัษฎากร เช่นเดียวกบัการค านวณ
คร้ังแรก แลว้ค านวณถา้ไม่มีภาษีท่ีตอ้งเสียก็ไม่ตอ้งหัก ถา้ไดผ้ลลพัธ์เป็นเงินเท่าใดใหน้ าเงินภาษีท่ี
หักและน าส่งไวแ้ลว้ (ถา้มี) มาเครดิตออก เหลือเท่าใดจึงหักเป็นเงินภาษีแลว้น าส่งไวเ้ท่านั้น ถา้มี
การจ่ายเงินไดพึ้งประเมินในคร้ังท่ีสามและคร้ังต่อ ๆ ไป ก็ใหค้  านวณตามวิธีดงักล่าวน้ีทุกคร้ังไป 

     (ช)  กรณีนายจ้างออกเงินค่าภาษีแทนให้ลูกจ้างส าหรับเงินเดือนหรือค่าจ้างท่ีลูกจา้ง
ไดรั้บในปีใด โดยลูกจา้งไม่ตอ้งรับภาระในการเสียภาษีดว้ยตนเองเลย ให้น าเงินค่าภาษีท่ีนายจา้ง
ออกแทนให้ไปรวมกบัเงินเดือน หรือค่าจา้งท่ีลูกจา้งไดรั้บในปีนั้น แลว้ค  านวณภาษีตามเกณฑ์ใน
มาตรา 48(1) แห่งประมวลรัษฎากร จนกว่าจะไม่มีเงินค่าภาษีท่ีนายจา้งตอ้งออกแทนใหอี้ก 

     (ซ)  กรณีนายจา้งออกเงินค่าภาษีแทนใหลู้กจา้ง ส าหรับเงินเดือนหรือค่าจา้งเป็นจ านวน
ท่ีแน่นอน เช่น เท่ากบัจ านวนภาษีท่ีจะตอ้งช าระ ใหน้ าเงินค่าภาษีท่ีนายจา้งออกแทนให้ไปรวมกบั
เงินเดือนหรือค่าจ้างท่ีลูกจ้างได้รับในปีนั้ น แลว้ค  านวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา 48(1) แห่ง
ประมวลรัษฎากร 

(2)  การค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หัก ณ ท่ีจ่าย ส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินท่ีจ่ายใน
เดือนธนัวาคม ซ่ึงเป็นเงินภาษีท่ีจะตอ้งหักไวเ้ป็นคร้ังสุดทา้ยในปีนั้น ให้ผูจ่้ายเงินไดพึ้งประเมินมี
สิทธิท่ีจะค านวณภาษีเพื่อใหย้อดเงินภาษีท่ีหักเมื่อรวมแลว้เท่ากบัจ านวนภาษีท่ีผูม้ีเงินไดจ้ะตอ้งเสีย
ภาษีทั้งส้ิน  โดยน าจ  านวนภาษีท่ีไดห้กัและน าส่งไวแ้ลว้มาหักออกจากภาษีท่ีจะตอ้งเสียทั้งส้ิน ได้
ผลลพัธเ์ป็นเงินเท่าใดใหห้กัและน าส่งไวเ้ท่านั้น เช่น 

นาย  ก. มีเงินไดพ้ึงประเมินท่ีจะตอ้งเสียภาษีทั้งปีจ  านวน 4,900 บาท ซ่ึงจะตอ้งถูกหกัภาษี
ไวเ้ดือนละ 408.33 บาท ผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินไดห้ักภาษี (ค  านวณตามขอ้ 1 ) และน าส่งไวเ้ดือน
ละ 183.33 บาท เป็นเวลา 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน) และเดือนละ 658.33 บาท เป็นเวลา 5 เดือน 
(กรกฎาคม-พฤศจิกายน) รวมเป็นเงินภาษีท่ีหักและน าส่งไวแ้ลว้  = ( 183.33 x 6) + (658.33 x 5) = 
4,391.63 บาท เหลือภาษีท่ีจะตอ้งหกัและส่งในเดือนธนัวาคม = 4,900 –4,391.63 = 508.37 บาท 

(3)  การค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หัก ณ ท่ีจ่าย ส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินท่ีจ่ายใน
เดือนสุดทา้ยท่ีผูม้ีเงินไดอ้อกจากงานระหว่างปี ให้ผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินมีสิทธิท่ีจะค านวณภาษี 
เพื่อให้เงินภาษีท่ีหักไวถู้กตอ้งครบถว้นตามรายการค่าลดหย่อนท่ีแทจ้ริงตามหลกัฐานท่ีผูม้ีเงินได้
น ามาแสดง โดยน าเงินภาษีท่ีหักไวไ้ม่ครบถว้นหรือเกินในเดือนก่อน ๆ มารวมหรือหักกบัภาษีท่ี
ตอ้งหกั ณ ท่ีจ่ายไวค้ร้ังสุดทา้ยนั้นไดผ้ลลพัธเ์ป็นเงินเท่าใด ใหห้กัและน าส่งไวเ้ท่านั้น เช่น 

นาย ก ถูกหกัภาษีไวเ้ดือนละ 928.33 บาท (ตามรายการค่าลดหย่อนท่ีไดแ้จง้ไวต่้อผูจ่้ายเงิน
ไดพ้ึงประเมิน) เป็นเวลา 5 เดือน นาย ก. ลาออกจากงานในเดือนต่อมา เมื่อผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมิน
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ค านวณภาษีตามรายการค่าลดหยอ่นท่ีแทจ้ริงในเดือนสุดทา้ยท่ีออกจากงาน ไดผ้ลลพัธเ์ป็นเงินภาษี
ท่ีตอ้งหักเดือนละ 1,008.33 บาท ภาษีท่ีหักไวไ้ม่ครบ = (1,008.33 – 928.33 x 5) = 400 จึงตอ้งหัก
และน าส่งในเดือนสุดทา้ยนั้น   = 1,008.33 + 400  =  1,408.33 ( กรณีถูกหักภาษีในแต่ละเดือนไว้
ขาด ) 

นาย ก. ถูกหกัภาษีไวเ้ดือนละ 928.33 บาท (ตามรายการค่าลดหยอ่นท่ีไดแ้จง้ไวต่้อผูจ่้ายเงิน
ไดพ้ึงประเมิน) เป็นเวลา 5 เดือน นาย ก.ลาออกจากงานในเดือนต่อมา เมื่อผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมิน
ค านวณภาษีตามรายการค่าลดหยอ่นท่ีแทจ้ริงในเดือนสุดทา้ยท่ีออกจากงาน ไดผ้ลลพัธเ์ป็นเงินภาษี
ท่ีตอ้งหักเดือนละ 803.33 บาท ภาษีท่ีหักไวเ้กิน = (928.33-803.33) x 5 = 625 จึงตอ้งหักภาษีและ
น าส่งในเดือนสุดทา้ยนั้น = 803.33 – 625 = 178.33 บาท  ( กรณีถูกหกัภาษีในแต่ละเดือนไวเ้กิน ) 
         ตวัอย่างการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (1)  
         ตวัอย่างที่ 1  นายออมนางเจ๊ียบ สามี ภรรยา มีบุตรผูเ้ยาว ์1 คนก าลงัศึกษาอยู่ในประเทศไทย 
โดยมีรายละเอียดรายรับรายจ่าย ในปีภาษี 2555 ดงัน้ี 

 นายออม ไดรั้บเงินเดือนๆ ละ 45,000 บาท ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือนธนัวาคม จาก
บริษัท เอ จ  ากัด และได้จ่ายค่าเบ้ียประกันชีวิต 15,000 บาท ต่อปี ให้กับบริษัทประกันชีวิตใน
ประเทศไทย อายกุรมธรรม ์10 ปี 

 นางเจ๊ียบ ไม่มีรายได ้

บริษัท A หักภาษี ณ ท่ีจ่ายนายออมดังน้ี (เร่ิมหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตั้งแต่ เดือนมกราคม ) 
เงินเดือนเสมือนไดรั้บตลอดปี  (45,000 x  12)         540,000   บาท 

หกั   ค่าใชจ่้าย 40%                                                                     60,000   บาท 

                                                                                                  480,000   บาท 

หกั ลดหยอ่น 

 - ผูม้ีเงินได ้               30,000 

             - คู่สมรส                   30,000 

             - บุตร                        17,000 

              - เบ้ียประกนัชีวิต      15,000                                         92,000   บาท  
เงินไดสุ้ทธิ                                                                      388,000    บาท  

ภาษีท่ีค  านวณได ้ (7,500 + 8,800)             16,300    บาท 

หกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย เดือน ม.ค. – พ.ย.  (
12

16,300 )                         1,358.33 บาท 

เดือนธนัวาคม หกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย = 16,300 – (1,358.33 x 11)      529.24 บาท 
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ตลอดทั้งปี นายออม ถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  = (1,358.33 x11)+(1,358.37)     16,300      บาท 

 

 ตวัอย่างที่ 2 ถา้นายออมไดรั้บเงินเดือนๆ ละ 45,000 บาท ตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน 
และเดือนละ 50,000 บาท ตั้งแต่เดือน ก.ค. – ธ.ค. บริษทั A จะหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ดงัน้ี 

 แสดงการค านวณ เพ่ือหักภาษี ณ ที่จ่าย เดือน ม.ค.  

 เงินเดือนเสมือนหน่ึงไดรั้บตลอดปี (45,000 x 12)                 540, 000  บาท 

หกั ค่าใชจ่้าย 40%                                                                  60,000 บาท 

                                                                                                   480,000  บาท 

หกั ลดหยอ่น (เหมือนตวัอยา่ง ท่ี 1 )                                     92,000 บาท 

 เงินไดสุ้ทธิ                                                                          388,000 บาท 

  ภาษีท่ีค  านวณได ้         16,300 บาท 

หกั   ณ ท่ีจ่ายต่อเดือน (
12

16,300 )                      1,358.33 บาท 

หกั ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายเดือนละ 1,358.33 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – มิ.ย. 
ส าหรับเดือนกรกฎาคม  นายออมไดรั้บเงินเดือนเพ่ิมข้ึนตอ้งแสดงวิธีการค านวณใหม่ 

 เงินเดือนเสมือนไดรั้บตลอดทั้งปี 50,000 x 12              600,000 

หกั ค่าใชจ่้าย 40%                                                                  60,000 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย                                           540,000 

หกั ลดหยอ่น  
 -ผูม้ีเงินได ้        30,000 

 -คู่สมรส            30,000 

 -บุตร                17,000 

               -เบ้ียประกนัชีวิต 15,000                                          92,000  
เงินไดสุ้ทธิ                                                                448,000 

 ภาษีท่ีค  านวณได ้        22,300 

หกั   ภาษี ณ ท่ีจ่าย เดือนละ 22,300/12                          1,858.33 

 เดือนธนัวาคม  ซ่ึงเป็นเดือนสุดทา้ยของปีภาษีจะตอ้งค านวณใหม่ตามขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน
ตลอดทั้งปี 

 เงินเดือน  (45,000 x 6) + (50,000 x 6)               570,000 

 หกั  ค่าใชจ่้าย       60,000 
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 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย                 510,000 

 หกั  ลดหยอ่น       92,000 

 เงินไดสุ้ทธิ                  418,000 

 ภาษีส้ินปี       19,300 
  

 เพราะฉะนั้นการหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่ายเดือนธนัวาคม  จะตอ้งน าภาษีส้ินปีลบดว้ยการหกั  ณ  ท่ี
จ่ายตั้งแต่เดือน  มกราคม-พฤศจิกายน  (19,300 – (1,358.33 x 6) – (1,858.33 x 5)  เดือนธนัวาคม จึง
หกัภาษี  ณ  ท่ีจ่าย  1,858.37  บาท 

 สรุป  บริษทั  เอ  จะหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่าย  นายออม  ดงัน้ี 

 ม.ค. – มิ.ย. = 1,358.33 x 6  = 8,149.98  บาท 

 ก.ค. – พ.ย. = 1,858.33 x 5  = 9,291.65  บาท 

 ธ.ค.  = 1,858.37 x 1  = 1,858.37  บาท 

    รวม    19,300     บาท 

ภาษีหกั  ณ  ท่ีจ่าย  19,300  บาท จะมีค่าเท่ากบัภาษีท่ีค  านวณไดต้อนส้ินปี  ฉะนั้น นายออม
จึงไม่ตอ้งช าระภาษีหรือขอคืนตอนส้ินปี 

 ตวัอย่างที่ 3   ในปีภาษี  2555  นายโชคชยั เป็นคนโสดท างานบริษทั กรุงทอง จ  ากดั ไดรั้บ
เงินเดือน ๆ 50,000 บาท ไดรั้บโบนัส 150,000 บาท ในเดือนมิถุนายน และธนัวาคม  โดยนายโชค
ชยัไดจ่้ายเบ้ียประกนัชีวิตอายกุรมธรรม ์12 ปี ปีละ 10,000 บาท  
 บริษทั กรุงทอง หกั ภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินไดท่ี้จ่ายใหน้ายโชคชยัดงัน้ี 

 เร่ิมค านวณในเดือนมกราคม 

 เงินเดือนเสมือนไดรั้บตลอดปี 50,000 x 12                                       600,000 

 หกั ค่าใชจ่้าย                                                                                        60,000  

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย                                                             540,000 

 หกั ลดหยอ่น 

  ผูม้ีเงินได ้              30,000 

 เบ้ียประกนัชีวิต      10,000         40,000 

 เงินไดสุ้ทธิ                                                                                         500,000 

 ภาษีท่ีค  านวณได ้                                                                                                27,500 

หกั ณ ท่ีจ่าย เดือนละ 
12

27,500
                          2,291.66  (ม.ค. – พ.ค.) 

  เดือนมิถุนายนตอ้งค านวณใหม่เน่ืองจากไดรั้บเงินโบนสัดว้ย 
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 เงินเดือนเสมือนไดรั้บตลอดปี บวกโบนสั (600,000 + 150,000)     750,000 

หกั ค่าใชจ่้าย 40%                                                                       60,000  
 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย                                                                      690,000 

หกั  ลดหยอ่น            40,000 

เงินไดสุ้ทธิ                                                                                           650,000 

 ภาษีท่ีเกิดจากเงินเดือนรวมกบัเงินโบนสัคร้ังท่ี  1         50,000 

หกั  ภาษีท่ีเกิดจากเงินเดือน          27,500 

 ภาษีท่ีเกิดจากเงินโบนสั คร้ังท่ี 1        22,500 

 เดือน มิถุนายน หกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย   (2,291.66 + 22,500)      24,791.66  
 เดือน ก.ค. – พ.ย. หกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย เดือนละ                     2,291.66  
 (เน่ืองจากไดรั้บเงินเดือนๆ ละ 50,000 บาท อยา่งเดียว )  

เดือนธนัวาคมตอ้งแสดงการค านวณเพื่อหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ใหม่ เน่ืองจาก ไดรั้บโบนสัเพ่ิม 

 เงินเดือนเสมือนได้รับตลอดปีรวมโบนัสคร้ังท่ี  1 และคร้ังท่ี  2 (600,000+ 150,000+ 

150,000) 

 รวมเป็นเงินไดพ้ึงประเมิน                                                             900,000 

 หกั   ค่าใชจ่้าย 40%          60,000   
 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย      840,000 

 หกั  ลดหยอ่นผูม้ีเงินได ้                                                           40,000 

 เงินไดสุ้ทธิ                      800,000 

 ภาษีเงินเดือน  +โบนสัคร้ังท่ี 1 + โบนสัคร้ังท่ี 2       75,000  

 หกั ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

       ม.ค. - พ.ค.  (2,291.66 x 5)                     11.458.33 

       มิ.ย.  (22,500 + 2,291.66)       24,791.66 

       ก.ค. – พ.ย. (2,291.66 x 5)       11,458.33    47,708.32 

 เดือน ธนัวาคม  หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย                             27,291.68 

ตวัอย่างที่ 4  นายจกัรเพชร เป็นคนโสด ท างานบริษทั แสงชยั จ  ากดั ไดรั้บเงินเดือนๆ ละ 
30,000 บาท ตั้งแต่เดือน ม.ค. – พ.ค. ต่อมาเดือนมิ.ย. ไดล้าออกจากบริษทัแสงชยั จ  ากดั ไปท างานท่ี
บริษทั  แสงศิริ จ  ากดั ไดรั้บเงินเดือน ๆ ละ 40,000 บาท บริษทั แสงชยัจ ากดั และ แสงศิริ จ  ากดั จะ
หกัภาษี เงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย นายจกัรเพชรอยา่งไร  (ปีภาษี  2556) 
 บริษทัแสงชยัหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยเร่ิมท าการหกั เดือน มกราคม 
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 เงินไดเ้สมือนตลอดทั้งปี 30,000 x 12                                             360,000 

 หกั  ค่าใชจ่้าย 40%          60,000 

  เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย              300,000 

 หกั ลดหยอ่น ผูม้ีเงินได ้         30,000 

 เงินไดสุ้ทธิ                    270,000 

 ภาษี               6,000 

 หกั  ณ ท่ีจ่าย เดือนละ 6,000/12 = 500 บาท (ตั้งแต่ ม.ค. – พ.ค. ) 
  บริษทั แสงศิริ จ  ากดั หกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย ดงัน้ี 

  เงินไดเ้สมือนไดรั้บตลอดปี 40,000 x 7                                 280,000 

 หกั  ค่าใชจ่้าย 40%                                                                        60,000 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย                    220,000 

 หกั ลดหยอ่น ผูม้ีเงินได ้                      30,000 

 เงินไดสุ้ทธิ                       190,000 

 ภาษี                            2,000 

 หกั ณ ท่ีจ่าย เดือนละ 285.71 บาท (ตั้งแต่ มิ.ย. – ธ.ค. ) 
 ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากบริษทั  แสงศิริ จ  ากดั มีโอกาสจ่ายเงินเดือนใหน้ายจกัรเพชรในปีภาษี 
2556 เพียง 7 เดือนเท่านั้น ฉะนั้น เงินเดือนเสมือนไดรั้บทั้งปีจึงหาไดโ้ดยน าเงินเดือนๆ ละ 40,000  บาท  
คูณดว้ย  7  เดือน    

 1.2  ในกรณีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา  40 (1) และ (2)  ซ่ึงเป็นเงินท่ีนายจา้งจ่ายให้คร้ัง
เดียวเพราะเหตุออกจากงาน  ซ่ึงไดค้  านวณจ่ายจากระยะเวลาท่ีท างาน  และไดจ่้ายตามหลกัเกณฑ ์ 
วิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีก  าหนดให้ค  านวณตามเกณฑใ์นมาตรา 48 (5) เป็นภาษีทั้งส้ินเท่าใดให้
หกัไวเ้ท่านั้น 

 (1)  มาตรา 48 (5) ผูม้ีเงินไดจ้ะเลือกเสียภาษีโดยไม่ตอ้งน าไปรวมค านวณภาษีกบัเงิน
ได้อ่ืน คือ เงินท่ีนายจา้งจ่ายให้คร้ังเดียว เน่ืองเหตุออกจากงาน ซ่ึงไดค้  านวณจ่ายจากระยะเวลาท่ี
ท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี และไดจ่้ายตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก  าหนด โดยให้น า
เงินไดพ้ึงประเมินดงักล่าวหักค่าใชจ่้ายเป็นจ านวนเงินเท่ากบั 7,000  บาท คูณดว้ยปีท่ีท างาน แต่ไม่
เกินเงินไดพ้ึงประเมิน เหลือเท่าใดใหห้ักค่าใชจ่้ายอีกร้อยละ 50 ของเงินท่ีเหลือนั้น แลว้ค  านวณภาษี
ตามอตัราภาษี เงินได ้แต่การค านวณภาษีตามหลกัเกณฑ์น้ีจะไม่ไดรั้บยกเวน้ภาษีส าหรับเงินได ้
150,000 บาท 
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 กรณีเงินไดพ้ึงประเมินดังกล่าวจ่ายในลกัษณะเงินบ าเหน็จจ านวนหน่ึง  และเงินบ านาญ
จ านวนหน่ึง  ให้ถือว่าเฉพาะเงินท่ีจ่ายในลกัษณะเงินบ าเหน็จเป็นเงินซ่ึงนายจา้งจ่ายให้คร้ังเดียว
เพราะเหตุออกจากงาน และใหล้ดค่าใชจ่้ายจ านวน  7,000  บาท  ลงเหลือ  3,500  บาท 

 จ านวนปีท่ีท างานตามวรรคหน่ึง  ในกรณีเงินบ าเหน็จ  หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัท่ี
ทางราชการจ่าย  ให้ถือจ านวนปีท่ีใช้เป็นเกณฑ์ค  านวณเงินบ าเหน็จ  หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะ
เดียวกนันั้นตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือขอ้บงัคบัของทางราชการ 

 ในการค านวณจ านวนปีท่ีท างาน  นอกจากกรณีตามวรรคสามเศษของปีถา้ถึง  183  วนั  ให้
ถือเป็นหน่ึงปี  ถา้ไม่ถึง  183  วนัใหปั้ดท้ิง 

   เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา  40(1) (2)  ท่ีนายจา้งจ่ายให้คร้ังเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
หมายถึงเงินไดต่้อไปน้ี 

 (ก)  เงินไดท่ี้ค  านวณตามหลกัเกณฑ ์ และวิธีการเช่นเดียวกบัการค านวณบ าเหน็จ 

บ านาญราชการ 

 (ข)  เงินท่ีจ่ายจากกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  หรือกองทุน 

บ าเหน็จบ านาญราชการ 

 (ค)  เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 

 (ง)  เงินไดพ้ึงประเมินท่ีจ่ายใหค้ร้ังเดียวท่ีมีวิธีการค านวณต่างไปจาก  ขอ้ (ก)  
 

         (2)  การหกัค่าใชจ่้ายส าหรับเงินไดต้ามหวัขอ้  (ก) – (ค)  มีดงัน้ี 

   (ก)   ค่าใชจ่้ายส่วนแรก  7,000  บาท  คูณดว้ยปีท่ีท างานแต่ไม่เกินเงินไดพ้ึงประเมิน  ถา้
เงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บมีลกัษณะการจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จจ านวนหน่ึงและเป็นเงินบ านาญจ านวน
หน่ึง  ค่าใชจ่้ายเฉพาะเงินท่ีจ่ายในลกัษณะบ าเหน็จให้หักค่าใช้จ่ายเท่ากบั 3,500  บาทคูณด้วยปีท่ี
ท างาน 

  (ข)  ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีสอง  หลงัจากหักค่าใชจ่้ายส่วนแรกแลว้  เหลือเท่าใดใหห้ักค่าใชจ่้าย
ไดอี้กร้อยละ  50 

         (3)  เงินไดท่ี้นายจา้งจ่ายใหค้ร้ังเดียวเพราะเหตุออกจากงาน  ตามขอ้  (1) (ง)  จ  านวนเงินไดท่ี้
จะน ามาเป็นเกณฑก์ารหักค่าใชจ่้ายตอ้งไม่เกินจ านวนเงินเดือนถวัเฉล่ีย  12  เดือนสุดทา้ยก่อนออก
จากงานบวกดว้ยร้อยละ  10  ของเงินเดือนถวัเฉล่ียนั้น 

         ตวัอย่าง  นาย เอ  ท างานมา  30  ปี  ไดรั้บเงินเดือน ๆ สุดทา้ยก่อนออกจากงาน  20,000  บาท  
นายจา้ง จ่ายบ าเหน็จให ้ 600,000  บาท  ใหค้  านวณภาษีท่ีนายเอ  ถูกหกัไว ้ ณ  ท่ีจ่าย 
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         วธิีท า 

 เงินไดพ้ึงประเมิน     600,000 

 หกั  ค่าใชจ่้ายส่วนแรก  (7,000 x 30 )   210,000 

 เหลือ        390,000 

 หกั  ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีสอง  (50/100 x 390,000)  195,000 

 เหลือเงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย     195,000 

  ค านวณภาษี  (195 ,000 x 5%)        9,750  บาท 

         ตัวอย่าง  จากตัวอย่างท่ี  1  ถา้นายเอ  ไดรั้บบ าเหน็จ  600,000  บาท  และได้รับบ านาญอีก
เดือนละ  20,000  บาท  เฉพาะเงินบ าเหน็จ  600,000  บาท  ท่ีถือเป็นเงินไดท่ี้นายจา้งจ่ายใหค้ร้ังเดียว
เพราะเหตุออกจากงาน  ค  านวณหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่าย ดงัน้ี 

        วธิีท า 

 เงินไดพ้ึงประเมิน     600,000 

 หกั  ค่าใชจ่้ายส่วนแรก  (3,500 x 30)   105,000 

 เหลือ        495,000 

 หกั  ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีสอง (50/100 x 495,000)  247,500 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย       247,500 

  ภาษีท่ีนายเอ  ถูกหกั ณ ท่ีจ่าย  12,375  บาท 

 ส าหรับเงินบ านาญเดือนละ  20,000  บาท  การค านวณหักภาษี  ณ  ท่ีจ่าย  ให้ค  านวณหัก
เป็นรายเดือนเหมือนกบัการหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่ายจากเงินเดือนปกติ 

         ตวัอย่าง  นายบี  ท างานมา  10  ปี  และไดอ้อกจากงานเมื่อ  31  ธนัวาคม  นายจา้งจ่ายบ าเหน็จ
ให้  200,000  บาท  (ค านวณตามเกณฑ์นายจา้ง)  ในปีท่ีออกจากงานนายบี  ไดรั้บเงินเดือนตั้งแต่  
ม.ค.-มิ.ย.  เดือนละ  12,000  บาท  ตั้งแต่  ก.ค.-ธ.ค.  เดือนละ  15,000  บาท  นายบีเลือกเสียภาษีโดย
ไม่น าไปรวมค านวณกบัเงินไดอ่ื้น  จะถูกหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่ายเท่าใด  
        วธิีท า 

 เงินไดท่ี้นายจา้งจ่ายใหค้ร้ังเดียวเพราะออกจากงาน        200,000 

 เงินเดือน ๆ สุดทา้ย             15,000 

 เงินเดือนถวัเฉล่ีย (12,000 x 6)+(15,000 x 6) + 10% = 13,500 + 1,350 =  14,850 

                                                     12 

 ดงันั้นเงินท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการหกัค่าใชจ่้ายคือ  (14,850x10 )      148,500 

 หกั  ค่าใชจ่้ายส่วนแรก (7,000 x 10 )           70,000 
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 เหลือ               78,500 

 หัก  ค่าใช้จ่ายส่วนที่สอง  (50/100 x 78,500)            39,250 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย  (200,000 – 70,000 – 39,250)         90,750 

 ภาษีหกั  ณ  ท่ีจ่าย                         4,537.50   บาท 

 1.3  การหักภาษี  ณ  ท่ีจ่ายตามมาตรา  50(2)  ในกรณีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา  40(3) 

และ (4)  ใหค้  านวณหกัตามอตัราภาษีเงินไดเ้วน้แต่ 

        (1)  ในกรณีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา  40(3) และ (4) นอกจากท่ีระบุไวใ้น (2) (3) 

และ (4)  ท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บซ่ึงมิไดเ้ป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทย  ใหค้  านวณหกัในอตัราร้อยละ 15  ของเงินได ้

       (2)  ในกรณีเงินไดพ้ึงประเมินท่ีระบุในมาตรา  48(3)(ก) และ (ค)  ให้ค  านวณหักใน
อตัราร้อยละ 15 ของเงินได ้อนัไดแ้ก่เงินไดต่้อไปน้ี  ดอกเบ้ียพนัธบตัร ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารใน
ราชอาณาจกัร  ดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณ์  ดอกเบ้ียเงินกู ้ ดอกเบ้ียตัว๋เงินท่ีไดรั้บจากบริษทัหรือหา้ง
หุ้นส่วนนิติบุคคล  หรือนิติบุคคลอ่ืน  ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ดอกเบ้ียรับจากสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย
จดัตั้งข้ึนส าหรับใหกู้ย้มืเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม ผลประโยชน์
ท่ีไดจ้ากการโอนพนัธบตัร หุ้นกู ้  หรือตัว๋เงิน หรือตราสารแสดงสิทธ์ิในหน้ี  ท่ีบริษทัหรือห้าง
หุน้ส่วนนิติบุคคล  หรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผูอ้อก  ทั้งน้ีเพราะท่ีตีราคาเป็นเงินไดเ้กินกว่าท่ีลงทุน 

        (3)  ในกรณีท่ีเป็นเงินไดพ้ึงประเมินระบุไวใ้นมาตรา  48(3)(ข)  ใหถื้อว่าผูอ้อกตัว๋เงิน  
ผูอ้อกตราสารแสดงสิทธ์ิในหน้ี  หรือนิติบุคคลผูโ้อนตัว๋เงิน  หรือตราสารดงักล่าวให้แก่ผูมี้หนา้ท่ี
เสียภาษีเงินไดต้ามส่วนน้ีเป็นผูจ่้ายเงินไดพึ้งประเมิน  และใหเ้รียกเก็บภาษีเงินไดจ้ากผูม้ีเงินได ้ ใน
อตัราร้อยละ  15  ของเงินได ้ และใหถื้อว่าภาษีท่ีเรียกเก็บนั้นเป็นภาษีท่ีหกัไว ้

       (4)  ในกรณีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา  40(4)(ก)  ท่ีมิไดร้ะบุใน  (ข)  และ  (ค)  แห่ง
มาตราน้ีถา้ผูจ่้ายเงินมิใช่นิติบุคคล  และจ่ายให้แก่ผูรั้บซ่ึงเป็นผูอ้ยู่ในประเทศไทยไม่ตอ้งหักภาษี
ตามมาตราน้ี 

        (5) ในกรณีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ข) ให้ค  านวณหกัในอตัราร้อยละ 10 
ของเงินได ้

         ตวัอย่าง   บริษทั  ก  จ่ายเงินค่าลิขสิทธ์ิใหน้ายออม  เป็นเงิน  300,000  บาท 

         วธิีท า  บริษทั  ก  หกัภาษี  ณ  ท่ีจ่าย  ดงัน้ี  เงินไดพึ้งประเมิน   300,000  บาท 

  ภาษีส าหรับเงิน  100,000  บาท  แรก  5%    =     5,000  บาท 

  ภาษีส าหรับเงิน  200,000  บาท  หลงั 10%  =    20,000  บาท 

 ภาษีท่ีนายออมถูกหกั  ณ  ท่ีจ่ายจากเงินไดค่้าลิขสิทธ์ิ =   25,000  บาท 
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         ตวัอย่าง  นาย  ก  ฝากเงินธนาคารกรุงศรีอยธุยา  จ  ากดั  ประเภทฝากประจ า  3  เดือน  ไดรั้บ
ดอกเบ้ีย 

50,000  บาท  ธนาคารจะตอ้งหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่ายไว ้ 15%  เป็นเงิน  50,000 x 15/100  =  7,500  บาท 

ส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา  40(4)(ข)  คือเงินปันผลหรือส่วนแบ่งผลก าไรท่ีไดรั้บ
จากบริษทั  หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย  กองทุนรวม  หรือสถาบนัการเงินท่ี
กฎหมาย  โดยเฉพาะของประเทศไทย  จดัตั้งข้ึนส าหรับใหกู้ย้มืเงินเพ่ือส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชย-

กรรม  หรืออุตสาหกรรม  เลือกเสียภาษีในอตัราร้อยละ  10  ตามท่ีถูกหกั  ณ  ท่ีจ่าย  หรือน าไปรวม
ค านวณภาษีตามวิธีโดยทัว่ไปก็ได ้

          ตวัอย่าง  นาย  ก  ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั  เด่นชยั  70,000  บาท  กรณีน้ี  บริษทั เด่นชยั  
จะหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่าย  10% = 7,000  บาท  นาย  ก  จะเสียภาษีตามท่ีถูกหักไว ้ ณ  ท่ีจ่าย  7,000  บาท  
หรือน าเงินไดพ้ึงประเมิน  70,000  บาท  ไปรวมกบัเงินไดอ่ื้นแลว้จึงค านวณภาษีตามวิธีทัว่ไปก็ได ้

กรณทีี่ไม่ต้องหักภาษี  ณ  ที่จ่าย 

 ดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีบุคคลธรรมดา  คณะบุคคล  หรือหา้งหุน้ส่วนสามญัเป็นผูจ่้ายใหแ้ก่ผูรั้บ  
ซ่ึงเป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทยไม่ตอ้งหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่าย  ผูรั้บมีหนา้ท่ียืน่แบบรายการเสียภาษีเงินไดเ้อง 

        1.4  การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา  50(3) 

 กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา  40(5)  และ (6)  ให้แก่ผูรั้บซ่ึงมิได้เป็นผูอ้ยู่ใน
ประเทศไทย  ใหค้  านวณหกัในอตัราร้อยละ  15  ของเงินได ้

 เช่น  บริษทั  เมืองไทย  จ  ากดั  ซ่ึงอยูท่ี่กรุงเทพฯ  ไดจ้า้งนาย  A  สถาปนิกชาวต่างประเทศ  
ซ่ึงมิไดอ้ยู่ในประเทศไทยมาออกแบบอาคารส านักงาน  เป็นเงินค่าจา้ง  300,000  บาท  เมื่อบริษทั  
เมืองไทยจ ากดั  ส่งเงินไปใหน้าย  A  ยงัต่างประเทศตอ้งหกัภาษีไว ้ 15%  เป็นเงิน  45,000  บาท 

        1.5  การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา  50(4) 

 นอกจากกรณีตามมาตรา  50(5)  ในกรณีผูจ่้ายเงินตามมาตราน้ีเป็นรัฐบาล  องค์การของ
รัฐบาลเทศบาล  สุขาภิบาล  หรือองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินอ่ืน  ซ่ึงจ่ายเงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา  40(5)  (6) (7)  หรือ  (8)  แต่ไม่รวมถึงการจ่ายค่าพืชผลทางการเกษตรใหแ้ก่ผูรั้บรายหน่ึง ๆ 
มีจ  านวนรวมทั้งส้ินตั้งแต่  10,000  บาทข้ึนไป  แมก้ารจ่ายนั้นจะเป็นแบ่งจ่ายคร้ังหน่ึง ๆ ไม่ถึง  
10,000  บาทก็ดี  ให้ค  านวณหกัในอตัราร้อยละ  1  ของเงินไดพ้ึงประเมิน  แต่เฉพาะเงินไดใ้นการ
ประกวด  หรือแข่งขนัใหค้  านวณหกัตามอตัราภาษีเงินได  ้

 ตวัอย่าง (1)  นาย  ก.ขายสินคา้ใหม้หาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี 15,000 บาท มหาวิทยาลยั
ราชภฏัอุดรธานีจะตอ้งหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่ายไว ้ 1%  เป็นเงิน  150  บาท 
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 ตัวอย่าง  (2)  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานีจดัการแข่งขันชกมวยอาชีพ  และได้จ่ายเงิน
รางวลัใหน้ายสมคิด  นกัมวยท่ีชนะเป็นเงิน  100,000  บาท  ตอ้งหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่ายดงัน้ี 

  เงินได ้ 100,000  อตัราภาษีร้อยละ  5  =  50,000  บาท 

 ถา้ส่วนราชการเป็นผูจ้ดัประกวด  หรือแข่งขนั  และผูเ้ขา้ประกวดแข่งขนัไม่มีอาชีพในการ
ประกวดแข่งขนั  เงินรางวลัท่ีไดรั้บไม่ตอ้งเสียภาษี 

        1.6  การหักภาษี ณ ที่จ่ายมาตรา  50(5)  ในกรณีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(8)  เฉพาะท่ี
จ่ายใหแ้ก่ผูรั้บซ่ึงขายอสงัหาริมทรัพย ์ ใหค้  านวณหกัดงัต่อไปน้ี 

 (1)  ส าหรับอสังหาริมทรัพยอ์นัเป็นมรดก  หรืออสังหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บจากการให้โดย
เสน่หาใหค้  านวณหกัภาษีตามเกณฑใ์นมาตรา  48(4) (ก)  กล่าวคือ  หกัค่าใชจ่้ายร้อยละ  50  ของเงิน
ได ้ เหลือเท่าใดให้เป็นเงินไดสุ้ทธิ  แลว้หารดว้ยปีท่ีถือครอง  ไดผ้ลลพัธ์เป็นเงินเท่าใดใหค้  านวณ
ภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ ไดเ้ท่าใดใหคู้ณดว้ยจ านวนปีท่ีถือครอง  ผลลพัธท่ี์ไดเ้ป็นเงินภาษีท่ีตอ้งเสีย 

        (2)  เงินไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดม้าทางอ่ืนนอกจาก  (ก)  ใหห้ักค่าใชจ่้ายตามท่ี
ก  าหนด  โดยพระราชกฤษฎีกา  แลว้ค านวณภาษีตามเกณฑเ์หมือนกบั  (ก) 

 (3)  เงินไดท่ี้น ามาค านวณภาษีให้ใชเ้งินได้ตามราคาทุนทรัพยเ์พื่อจดทะเบียนสิทธิตาม
กฎหมายท่ีดิน 

 (4) ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ตอ้งไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาขาย 

 (5) จ  านวนปีท่ีถือครองนบัจ านวนตั้งแต่ปีท่ีไดก้รรมสิทธ์ิถึงปีท่ีโอนอสงัหาริมทรัพยน์ั้น ถา้
เกิน 10 ปี ใหน้บัเพียง 10 ปี 

 (6) การขายท่ีดินมรดกท่ีตั้งนอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา ไดรั้บยกเวน้ไม่
เกิน 200,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายเหมาตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาฯ 

จ านวนปีท่ีถือครอง 1 2 3 4 5 6 7 8 ปีข้ึนไป 

ร้อยละค่าใชจ่้าย 92 84 77 71 65 60 55 50 
 

 กรณีท่ีตอ้งเสียภาษีโดยวิธีหัก  ณ  ท่ีจ่ายเมื่อค  านวณภาษีแลว้ตอ้งไม่เกินร้อยละ  20  ของ
ราคาขายแต่ถา้เสียภาษีโดยรวมกบัเงินไดอ่ื้น  แลว้ค  านวณภาษีตามวิธีทัว่ไป  ใหห้กัค่าใชจ่้ายร้อยละ  
50  ของเงินไดต้าม  (ก)  หรือตามท่ีก  าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  ตาม  (ข)  แลว้แต่กรณี 

 ตวัอย่าง    นายสมพิศขายท่ีดินท่ีไดรั้บจากมรดก  และถือครองมาเป็นเวลา  5  ปี  และตั้งอยู่
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  ราคา  500,000  บาท  ราคาประเมินทุนทรัพยเ์พื่อจดทะเบียนสิทธิตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน  600,000  บาท  กรณีน้ีเจา้พนกังานท่ีดิน  เป็นผูห้กัภาษี ณ ท่ีจ่ายดงัน้ี 
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 เงินไดพ้ึงประเมิน     600,000  บาท 

 หกั  ค่าใชจ่้าย  50%     300,000  บาท 

 เหลือเงินไดสุ้ทธิ      300,000  บาท 

 เงินไดสุ้ทธิหารปีท่ีถือครอง  300,000/5     60,000  บาท 

 ค านวณภาษี  60,000 X 5/100  =        3,000  บาท 

 คูณดว้ยปีท่ีถือครอง  3,000 X 5      15,000  บาท 

 นายสมบติัจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  15,000  บาท  

 ตวัอย่าง นายสมแพงขายท่ีดินใหน้ายสมชาย  เป็นเงิน 500,000 บาท เมื่อ 1 ก.ย. 2556 นาย
สมแพงไดซ้ื้อท่ีดินแปลงน้ีมาเม่ือ  1 ก.ย. 2552 โดยใชใ้นการท าสวน  นายสมแพงจะถูกหกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายดงัน้ี 

 เงินไดพ้ึงประเมิน     500,000  บาท 

 หกั  ค่าใชจ่้าย  65% ตามกฤษฎีกา    325,000  บาท 

 เหลือเงินได ้      175,000  บาท 

 หารดว้ยปีท่ีถือครอง  175,000/5      35,000  บาท 

 ภาษีส าหรับเงินได ้ 35,000  ร้อยละ  5       1,750  บาท 

 คูณดว้ยปีท่ีถือครอง  1,750 X 5        8,750  บาท 

 นายสมบติัถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย        8,750  บาท 

       2.   การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา  3  เตรส  แห่งประมวลรัษฎากร   
ปัจจุบนัอธิบดีกรมสรรพากรไดมี้ค  าสั่งท่ี  ท.ป.  4/2528  ก  าหนดใหม้ีการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย

ตามมาตรา  3  เตรส  แห่งประมวลรัษฎากร   
การหักภาษี ณ ท่ีจ่าย  กรณีน้ีเป็นกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี ให้อธิบดี

กรมสรรพากรมีอ  านาจออกค าสั่งใหผู้จ่้ายเงินไดพึ้งประเมิน  ท่ีไม่มีหน้าท่ีหักภาษีเงินได ้ ณ ท่ีจ่าย
ตามมาตราอ่ืนท่ีก  าหนดไวใ้นประมลรัษฎากร  ตอ้งหักภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายเพ่ิมเติมได ้ ทั้งน้ีภายใน
กรอบของกฎกระทรวง 

 ปัจจุบนัอธิบดีกรมสรรพากรไดมี้ค  าสั่งท่ี  ท.ป. 4/2528  ก  าหนดให้มีการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย
ตามมาตรา 3  เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ดงัน้ี 

 ข้อ 1  ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  หรือนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงินได้พึง
ประเมินใหแ้ก่ผูรั้บซ่ึงมีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  โดยค านวณหกัไวใ้นอตัรา
ร้อยละ 0.75  เฉพาะผูจ่้ายเงินและส าหรับการซ้ือสินคา้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
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 (1)  ยางแผ่นหรือยางชนิดอ่ืนอนัผลิตข้ึนหรือได้มาจากส่วนใดๆ ของต้นยางพารา 
เฉพาะกรณีผูซ้ื้อเป็นผูส่้งออกหรือผูผ้ลิตภณัฑส์ าเร็จรูปจากยางดงักล่าว  ไม่ว่าจะใชย้างนั้นเป็นส่วน
ใหญ่หรือไม ่

 (2)  มนัส าปะหลงั  ไม่ว่าเป็นหัวหรือจดัท าเป็นผง แป้ง เส้น กอ้น แท่ง ฝอย ช้ิน เม็ด 
หรือจดัท าใหล้กัษณะอ่ืน เฉพาะกรณีผูซ้ื้อเป็นผูส่้งออก 

 (3)  ปอ  เฉพาะกรณีผูซ้ื้อเป็นผูส่้งออกหรือผูผ้ลิตกระสอบป่าน ผา้กระสอบป่าน ดา้ย
ทอกระสอบป่าน หรือทอผา้กระสอบป่าน เชือกหรือผลิตภณัฑใ์ด  ๆท่ีผลิตจากปอไม่ว่าจะใชป้อนั้น
เป็นส่วนใหญ่หรือไม่ 

 (4)  ขา้วโพด เฉพาะกรณีผูซ้ื้อเป็นผูส่้งออกหรือผูผ้ลิตน ้ ามนัพืชหรืออาหารสัตวทุ์ก
ชนิด 

 (5)  ออ้ย เฉพาะกรณีผูซ้ื้อเป็นผูผ้ลิตน ้ าตาลทุกชนิด 

 (6)  เมล็ดกาแฟ ไม่ว่าจะคั่วหรือไม่ เฉพาะกรณีผู ้ซ้ือเป็นผูส่้งออกหรือผูผ้ลิต
ผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปจากกาแฟ 

 (7)  ผลปาลม์น ้ ามนั ไม่ว่าเป็นส่วนใดของผล เฉพาะกรณีผูซ้ื้อเป็นผูผ้ลิตน ้ ามนัปาลม์ 

 (8)  ขา้ว เฉพาะกรณีผูซ้ื้อเป็นผูส่้งออก 

 ค าว่า “ขา้ว” หมายความว่า ขา้วสาร ปลายขา้ว ขา้วกลอ้ง ปลายขา้วกลอ้ง ขา้วน่ึง และปลาย
ขา้วน่ึง ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นขา้วเหนียวหรือขา้วเจา้ 

 (9) สินคา้ (1) ถึง (8) เฉพาะกรณีผูซ้ื้อเป็นผูไ้ม่มีหน้าท่ีเสียภาษีเงินไดต้ามประมวล
รัษฎากร แต่ไม่รวมถึงกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์  (ค  าสั่งกรมสรรพากรท่ี  ทป
56/2538) 
 ขอ้  2 ให้ธนาคารตามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทั ตามกฎหมายว่าดว้ย
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงินได้พึง
ประเมินประเภทท่ี 4 (ก) เฉพาะท่ีเป็นดอกเบ้ียเงินฝาก ดอกเบ้ียตัว๋เงิน ใหแ้ก่ผูรั้บซ่ึงเป็น   
 (1)  บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย นอกจากท่ี
ระบุใน (2) หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 1.0 

 (2)  มูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการ ซ่ึงมีรายไดแ้ต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม
ท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดใหเ้ป็นองคก์ารสถานสาธารณกุศล หักภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหักไว้
ในอตัราร้อยละ 10.0 

ขอ้ 3 ใหบ้ริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนมาตามกฎหมายไทย กองทุนรวม สถาบนั 
การเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจดัตั้งข้ึนส าหรับใหกู้ย้มืเงินเพ่ือส่งเสริมเกษตรกรรม  
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พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม ทั้งน้ี ไม่รวมถึงกิจการร่วมคา้ ซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงินปันผล เงินส่วนแบ่ง
ของก าไร หรือประโยชน์อ่ืนใด ตามมาตรา 40 (4) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดย
ค านวณหักไวใ้นอตัราร้อยละ 10.0 กรณีจ่ายให้แก่ผูรั้บซ่ึงเป็นบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ี
ตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย หรือบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย แต่ไม่รวมถึง 

      (1)  บริษทัจดทะเบียน 

      (2)  บริษทัจ ากดั  นอกจาก (1) ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัผูจ่้ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 
ของหุ้นทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษทัจ ากดัผูจ่้ายเงินปันผล และบริษทัจ ากดัผูจ่้ายเงินปันผล
ไม่ไดถื้อหุน้ในบริษทัจ ากดัผูรั้บเงินปันผลไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม 

ขอ้ 4 ใหบ้ริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมิน
ประเภทท่ี 5  (ก) จากค่าเช่าหรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีไดเ้น่ืองจากการให้เช่าทรัพยสิ์น แต่ไม่รวมถึง
ค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนท่ีได้รับกรรมสิทธ์ และค่าเช่าตามสัญญาให้เช่าทรัพยสิ์นแบบลิสซ่ิง
ใหแ้ก่ผูรั้บซ่ึงเป็น 

     (1)  ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หักภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัไวใ้นอตัรา
ร้อยละ 5.0  

     (2)  บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย นอกจากท่ีระบุ
ใน (3) หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 5.0 

     (3)  มูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซ่ึงมีรายได ้แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมท่ี
รัฐมนตรีประกาศก าหนดใหเ้ป็นองคก์าร สถานสาธารณกุศล หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัไวใ้น
อตัราร้อยละ 10.0 

     การให้เช่าทรัพยสิ์นแบบลิสซ่ิง หมายถึง การให้เช่าทรัพยสิ์นท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัน้ี    

 1.  ผูใ้ห้เช่าเป็นบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนช าระและไม่ต  ่า
กว่า 60 ลา้นบาท และเป็นผูป้ระกอบการภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีค  านวณจากภาษีขายหกัดว้ยภาษีซ้ือ 

 2.  ผูเ้ช่าเป็นนิติบุคคล 

 3.  ก  าหนดเวลาเช่าตอ้งมีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป เวน้แต่เป็นทรัพยท่ี์ยึดคืนจากผู ้
เช่ารายอ่ืน 

ขอ้ 5 ใหบ้ริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมิน
ประเภท  ท่ี 6 จากวิชาชีพอิสระใหแ้ก่ผูรั้บซ่ึงเป็น 
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 (1)  ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมหรือภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล นอกจากท่ีระบุใน 
(2) เฉพาะท่ีเป็นผูม้ีภูมิล  าเนาในประเทศไทย หรืออยู่ในประเทศไทย หรือประกอบกิจการใน
ประเทศไทย แลว้แต่กรณี หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 3.0 

 (2)  มูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซ่ึงมีรายได ้แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม
ท่ีรัฐมนตรีประกาศใหเ้ป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัไวใ้นอตัรา
ร้อยละ 10.0 

ขอ้ 6 ให้บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมิน
เฉพาะท่ีเป็นค่าจา้งท าของ ใหแ้ก่ผูรั้บซ่ึงเป็น 

 (1)  ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เฉพาะค่าจา้งท าของท่ีเขา้ลกัษณะเป็นเงิน
ไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 7 หรือ 8 หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 3.0 

 (2)  บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิ
หรือสมาคม หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 3.0  

 (3)  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีตั้ งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ 
ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีส านกังานสาขาตั้งอยูเ่ป็นการถาวรในประเทศไทยหักภาษี ณ 
ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 3.0 

ขอ้ 7 ใหบุ้คคล บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือ
คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 8 แห่งประมวลรัษฎากร ใหแ้ก่
ผูรั้บซ่ึงเป็น 

 (1)  ผูม้ีหน้าท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหรือภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เฉพาะท่ีเป็น
รางวลัในการประกวด การแข่งขนั การชิงโชค หรือการอ่ืนใดอนัมีลกัษณะท านองเดียวกนั หักภาษี 
ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 5.0 

 (2)  นักแสดงสาธารณะ หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหักไวใ้นอตัราร้อยละ 5.0 เวน้
แต่กรณีมีภูมิล  าเนาอยูใ่นต่างประเทศ ค านวณหกัตามบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

ค าว่า “นักแสดงสาธารณะ” หมายความว่านักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุ และโทรทศัน์ 
นกัร้อง นกัดนตรี หรือนกักีฬาอาชีพหรือนกัแสดงเพ่ือความบนัเทิงใด ๆ  
 ขอ้ 8 ให้บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน ซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมิน
ท่ีเป็นค่าโฆษณา ให้แก่ผูรั้บซ่ึงมีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หรือภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหัก
ภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 2.0 

 ขอ้ 9 ให้บุคคล บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  หรือนิติบุคคลอ่ืน ห้างหุ้นส่วนสามญั
หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล เฉพาะกรณีท่ีเป็นผูส่้งออก หรือผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ใด ๆ จากสตัวน์ ้ า
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และผูผ้ลิตอยู่ในบงัคบัตอ้งขออนุญาตตั้งโรงงานตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน ซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงินไดพ้ึง
ประเมินท่ีเป็นค่าซ้ือสตัวน์ ้ า ทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต และส่วนต่าง ๆ ของสตัวน์ ้ าไม่ว่าจะสดหรือแช่
เยน็ แช่เยน็จนแข็งหรือกระท าดว้ยประการใด ๆ เพื่อรักษาไวม้ิให้เป่ือยเน่าในระหว่างขนส่ง ให้แก่
ผูรั้บซ่ึงมีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล หักภาษี ณ ท่ีจ่าย โดย
ค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 1.0 (ยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั) 
 ขอ้ 10 ให้บุคคล บริษทั หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ห้างหุ้นส่วนสามญั 
หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินท่ีเป็นค่าจา้งท าของใหแ้ก่ผูรั้บจา้ง ซ่ึง
เป็นบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศประกอบกิจการใน
ประเทศไทยโดยมิไดมี้ส านักงานสาขาตั้งอยู่เป็นการถาวรในประเทศไทย หักภาษี ณ ท่ีจ่ายโดย
ค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 5.0 

         3.   การหักภาษี ณ ที่จ่าย ตาม มาตรา 69 ทว ิ

ถา้รัฐบาล องคก์ารของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองคก์ารบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน
อ่ืน เป็นผูจ่้ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ให้กับ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใด ให้
ค  านวณหักภาษีเงินไดไ้ว ้ณ ท่ีจ่าย ในอตัราร้อยละ 1 ภาษีท่ีหกัไวน้ี้ใหถื้อเป็นเครดิต ในการค านวณ
ภาษีเงินไดข้องบริษทั หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ตามรอบระยะเวลาบญัชีท่ีหกัไวน้ั้น 

ตวัอย่าง 

 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี จ่ายเงินค่าซ้ือวสัดุการศึกษา 12,000 บาท ให้กบับริษทัอุดร
ศึกษา กรณีเช่นน้ี มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี จะตอ้งท าการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ไว ้120 บาท  

( 12,000  x  1  ) 
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4.  หน้าที่ของผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย 

1.  ค  านวณภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดทุกคราวท่ีมีการจ่ายเงินและ
หกัไว ้

2.  ภาษีท่ีหัก ณ ท่ีจ่าย ตอ้งน าส่งภายใน 7 วนั นับแต่วนัส้ินเดือนท่ีจ่ายเงิน โดยใช้แบบ  
ภ.ง.ด. 3  ถา้หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากผูม้ีหน้าท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และแบบ ภ.ง.ด.53 ถา้หัก
ภาษี ณ ท่ีจ่ายจากผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

3.  ออกหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

4.  การจ่ายเงินไดพ้ึงประเมินใหแ้ก่ผูรั้บตามสญัญารายหน่ึงมีจ  านวนรวมทั้งส้ินไม่ถึง 500  บาท 
ไม่ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย                
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5.  แบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย 

          ภ.ง.ด. 1  เป็นแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 50(1) แห่งประมวล
รัษฎากรส าหรับบุคคล หา้งหุน้ส่วน บริษทั สมาคม หรือคณะบุคคล เป็นผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินตาม
มาตรา  40(1) (2)  แห่งประมวลรัษฎากรให้แก่ผูม้ีหน้าท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  โดยกรอก
รายการแสดงการจ่ายเงินได ้ และการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายเป็นรายตวัผูม้ีเงินไดพ้ร้อมกบัน าส่งเงินภาษี
ไม่ว่าไดห้กัภาษีไวห้รือไม่  (ภายใน 7 วนัของเดือนถดัจากเดือนท่ีจ่ายเงิน) 

          ภ.ง.ด. 1ก.  เป็นแบบยื่นรายการภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา  50(1)  แห่งประมวล
รัษฎากร  ส าหรับผูม้ีหนา้ท่ียืน่แบบ  ภ.ง.ด.1  กรอกรายการสรุปแบบ  ภ.ง.ด.1  เม่ือส้ินปีภาษี 

          ภ.ง.ด. 1ก (พิเศษ)  เป็นแบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา  50(1)  กรณีการตั้ง
ฎีกาเบิกเงินเฉพาะขา้ราชการ  และลูกจา้งของส่วนราชการ  ซ่ึงเป็นการสรุปการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย
ตอนส้ินปี  (ภายในเดือนกุมภาพนัธข์องปีถดัไป) 

          ภ.ง.ด. 2  เป็นแบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา  50(2)  ส าหรับบุคคล  หา้ง
หุน้ส่วน  บริษทั  สมาคม  หรือคณะบุคคล  เป็นผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา   40(3) (4)  ใหแ้ก่
ผูม้ีหน้าท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  โดยแสดงการจ่ายเงิน  และการหักภาษีเป็นรายตวั  (ภายใน  
7  วนัของเดือนถดัจากเดือนท่ีจ่ายเงิน) 

          ภ.ง.ด. 3  เป็นแบบยื่นรายการหักภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา  3  เตรส  และมาตรา  
50(3) (4) (5) ส าหรับบุคคล   ห้างหุ้นส่วน  บริษทั  สมาคม  หรือคณะบุคคล  เป็นผูจ่้ายเงินไดพ้ึง
ประเมินตามมาตรา   40(5) (6) (7) (8)  แห่งประมวลรัษฎากร  ใหแ้ก่ผูเ้สียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  
โดยกรอกรายการแสดงการจ่ายเงินได้  และการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายเป็นรายตวัพร้อมกบัน าส่งเงิน  
(ภายใน  7  วนัของเดือนถดัจากเดือนท่ีจ่ายเงิน) 

          ภ.ง.ด. 3ก.  เป็นแบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา  50(4)  ส าหรับผูม้ีหนา้ท่ี
ยื่นแบบ  ภ.ง.ด.3ก.  ท่ีเป็นรัฐบาล  องค์กรของรัฐบาล  เทศบาล  สุขาภิบาล  หรือองค์การบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  กรอกสรุปแบบ  ภ.ง.ด.3ก.  ในปีภาษี  (ภายในเดือนมกราคมของปีถดัไป) 

 

 6.  ความรับผดิชอบของผู้มหีน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย 

      ความรับผดิชอบของผูมี้หนา้ท่ีภาษี ณ ท่ีจ่ายดงัน้ี 

     1.  ถา้ผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินซ่ึงมีหน้าท่ีหักภาษี ณ ท่ีจ่าย มิไดห้ักและน าเงินส่งหรือได้
หกัและน าส่งแลว้แต่ไม่ครบจ านวนท่ีถูกตอ้ง ผูจ่้ายเงินตอ้งรับผดิร่วมกบัผูม้ีเงินไดใ้นการเสียภาษีท่ี
ตอ้งช าระตามจ านวนเงินภาษีท่ีมิไดห้กัและน าส่ง หรือตามจ านวนท่ีขาดไปแลว้แต่กรณี ในกรณีท่ีผู ้
จ่ายเงินได้หักภาษีไวแ้ลว้ ให้ผูม้ีเงินได้ซ่ึงตอ้งเสียภาษีพน้ความรับผิดท่ีจะตอ้งช าระเงินภาษีเท่า
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จ านวนท่ีผูจ่้ายเงินได้หักไวแ้ลว้นั้น และให้ผูจ่้ายเงินรับผิดช าระเงินภาษีจ  านวนนั้นแต่ฝ่ายเดียว 
(มาตรา 54) 
 ตวัอย่าง  ผูจ่้ายหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายเกินไปจากท่ีกฎหมายก าหนด ผูถู้กหกัภาษีจะตอ้งขอ
คืนจากผูจ่้ายท่ีหักเกินไปนั้นและผูจ่้ายท่ีหักภาษีเกินไปจะตอ้งเป็นผูม้าขอคืนจากกรมสรรพากรเอง 
(หนงัสือกรมสรรพากรท่ี กค 0802/7551 ลงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2526) 
     2.  ผูจ่้ายเงินซ่ึงมีหนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ถา้ไม่น าเงินภาษีท่ีตนมีหนา้ท่ีหกัส่งอ  าเภอทอ้งท่ี
ภายในก าหนดเวลา ตอ้งรับผิดเสียเพ่ิมร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีตอ้ง
น าส่ง หรือลดลงเหลือร้อยละ 0.75 เมื่ออธิบดีอนุมติัใหข้ยายเวลาน าส่งภาษี (มาตรา 27) 
     3.  ผูจ่้ายเงินซ่ึงมีหน้าท่ีหักภาษี ณ ท่ีจ่าย หากไม่ยื่นแบบและแสดงรายการ ไม่ออก
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายภายในก าหนดเวลา เวน้แต่จะแสดงได้ว่ามีเหตุสุดวิสัย มี
ความผดิตามมาตรา 35 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

 

7.  การประเมนิโดยเจ้าพนักงานประเมนิ 

      เจา้พนกังานประเมินมีอ  านาจท าการประเมิน  และสั่งเรียกเก็บภาษีอากรไปยงัผูมี้หนา้ท่ี
เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตามความในมาตรา  49  แห่งรัษฎากร  กล่าวคือในกรณีท่ีผูม้ีเงินไมไ่ด้
ยื่นรายการเงินได้  หรือเจ้าพนักงานประเมินพิจารณาเห็นว่า  ผูม้ีเงินได้ยื่นรายการเงินได้ต  ่ากว่า
จ  านวนท่ีควรตอ้งยื่นให้เจา้พนักงานประเมินโดยอนุมติัอธิบดี  มีอ  านาจท่ีจะก าหนดจ านวนเงินได้
สูงข้ึน  ทั้งน้ีโดยถือเป็นเงินหรือทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิ  หรือเขา้มาอยูใ่นครอบครองของผูมี้เงิน
ได ้ หรือรายจ่ายของผูม้ีเงินได ้ หรือสถิติเงินไดข้องผูม้ีเงินไดเ้อง  หรือของผูอ่ื้นท่ีกระท ากิจการ
ท านองเดียวกบัผูม้ีเงินไดเ้ป็นหลกัฐานในการพิจารณาแลว้ท าการประเมิน  แจง้จ  านวนเงินท่ีตอ้ง
ช าระไปยงัผูเ้สียภาษี โดยมีวิธีการประเมินดงัน้ี 1) การประเมินเรียกเก็บภาษีก่อนถึงก าหนดเวลายื่น
แบบรายการ 2) การประเมินเรียกเก็บภาษีหลงัก าหนดเวลายืน่แบบรายการ 

          ถา้ภาษีท่ีเจา้พนักงานประเมินไดป้ระเมินแลว้มีจ  านวนต ่ากว่า  5  บาทก็เป็นอนัไม่ตอ้ง
เรียกเก็บ 
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บทสรุป 

 

 การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย เป็นไปตามประมวลรัษฎากร มาตรา 3 เตรส มาตรา 50 และมาตรา 69 ทวิ 
ซ่ึงมีหลกัเกณฑว์ิธีการแตกต่างกนัไปตามประเภทของเงินไดพ้ึงประเมิน ส าหรับการเสียภาษีโดยเจา้
พนกังานประเมินเป็นไปตามความในมาตรา 49 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงจะมีการประเมินก่อนหรือ
หลงัก าหนดเวลายืน่แบบรายการ 
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ค าถามท้ายบทที่  4 

 

1. นายสมชายเป็นคนโสด ท างานบริษทั A ไดรั้บเงินเดือนเดือนละ 30,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค.-
เม.ย. 2556 และไดรั้บเงินเดือนๆ ละ 35,000 บาท ตั้งแต่ พ.ค.-ธ.ค.56 บริษทั A จะหกัภาษี ณ 
ท่ีจ่ายจากเงินเดือนของนายสมชายไวเ้ดือนละเท่าใด (แสดงการค านวณประกอบ) 

2. นส.สมหญิง บณัฑิตจบใหม่ เขา้ท างานท่ีธนาคาร กรุงไทย จ  ากดั (มหาชน) เมื่อเดือน เม.ย. 
2556 ไดรั้บเงินเดือนๆ ละ 40,000 บาท จะถูกธนาคาร กรุงไทย หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไวเ้ดือนละ
เท่าไร (แสดงการค านวณประกอบ) 
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3. นายสมหมายท างานธนาคาร กรุงไทย จ  ากดั (มหาชน) ไดรั้บเงินเดือนๆ ละ 40,000 บาท 
และไดจ่้ายเบ้ียประกนัชีวติใหก้บับริษทั ไทยประกนัชีวติ จ  ากดั อายกุรมธรรม ์12 ปี จ่าย
เบ้ียประกนัปีละ 20,000 บาท ใหแ้สดงวิธีค  านวณการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายของนายสมหมาย 

4. นายสมควรท างานบริษทั แหลมทอง จ  ากดั ไดรั้บเงินเดือนๆ ละ 30,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค.-
พ.ค. และไดรั้บเงินเดือนเดือนละ 40,000 บาท ตั้งแต่ มิ.ย.-ธ.ค. นอกจากนั้นในเดือน ธ.ค. 
ยงัไดรั้บโบนสัอีก 100,000 บาท ใหแ้สดงวิธีค  านวณเพื่อหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายของนายสมควร 

5. นส.สาวิตรี รับราชการกรมบญัชีกลางไดรั้บเงินเดือนๆ ละ 45,000 บาท นอกจากนั้น นส.
สาวิตรี ยงัไดรั้บค่านายหนา้ในการขายคอนโดมิเนียมจากบริษทั ศุภาลยั จ  ากดั 200,000 บาท 
ในเดือน พ.ค. 56 และรับค่านายหนา้จากการขายคอนโดมิเนียมคร้ังท่ี 2 จากบริษทั ศุภาลยั 
จ  ากดั อีก 300,000 บาท ในเดือน ต.ค. 2556 ใหแ้สดงการค านวณการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย จาก
เงินเดือนและค่านายหนา้ท่ีจ่ายให ้นส.สาวิตรี 

6. นายสมโภชน์ นางสมบติั สามีภรรยาชอบดว้ยกฎหมายมีบุตรผูเ้ยาวก์  าลงัศึกษาในประเทศไทย 
3 คน มีรายได-้รายจ่าย เพ่ือการค านวณภาษีในปี 2556 ดงัน้ี 

รายไดน้ายสมโภชน ์

1. ไดรั้บเงินเดือนจากบริษทั ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เดือนละ 40,000 บาท 
ตั้งแต่ ม.ค.-มิ.ย. 56 และไดรั้บเงินเดือนๆ ละ 45,000 บาท ตั้งแต่ ก.ค.-ธ.ค. 56 

2. ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) จ่ายเงินโบนสัให ้300,000 บาท ในเดือน ธ.ค. 
2556 

รายจ่ายนายสมโภชน ์

1. จ่ายเบ้ียประกนัชีวิตใหบ้ริษทั ไทยประกนัชีวิต ปีละ 30,000 บาท อายกุรมธรรม ์12 ปี 

2.  จ่ายดอกเบ้ียเงินกูเ้พ่ือซ้ือบา้น ปีละ 50,000 บาท 

 

รายไดน้างสมบติั 

1. เปิดร้านขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า มีเงินไดปี้ละ 300,000 บาท 

 รายจ่ายนางสมบติั 

1. จ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มืเพ่ือซ้ือรถยนตปี์ละ 50,000 บาท 

ค าถาม 

1. ใครเป็นผูห้กัภาษี ณ ท่ีจ่าย นายสมโภชน์ นางสมบติั 

2. แสดงจ านวนเงินการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย จากค าถามท่ี 1 
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7. นายวิทยากร ท างานบริษทั สยามมอเตอร์ จ  ากดั อายกุารท างาน 30 ปี เงินเดือนในปีสุดทา้ย
ท่ีเกษียณเดือนละ 50,000 บาท ไดรั้บเงินบ าเหน็จจากบริษทั สยามมอเตอร์ 2,000,000 บาท 
จะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายเท่าใด 

8. นายโมฬี รับราชการกรมโยธา อายรุาชการ 32 ปี เงินเดือนสุดทา้ยตอนเกษียณอายรุาชการ 
50,000 บาท ไดรั้บเงินบ าเหน็จตอนเกษียณอายรุาชการ 1,600,000 บาท จะถูกหกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายเท่าใด 

9. นายวชิระ นกัประพนัธแ์ต่งนิยายรักเร่ือง ทวภิพ ไดข้ายลิขสิทธ์ิงานเขียนใหส้ านกัพิมพ ์
สรวงสวรรค ์เป็นเงิน 1,000,000 บาท เพื่อน าไปพิมพข์ายในเชิงพาณิชย ์นายวชิระจะถูกหกั
ภาษี ณ ท่ีจ่ายเท่าใด 

10. ใหน้กัศึกษาอธิบายหลกัเกณฑก์ารหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายของเงินไดต้าม ม.40(4) มาพอสงัเขป 

11. นายสมชาย ซ้ือท่ีดินท่ีตั้งอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) พ้ืนท่ี 10 ไร่ ราคา 
500,000 บาท เมื่อ 15 ม.ค. 2550 เพื่อปลูกยางพารา และไดข้ายท่ีดินดงักล่าวไป ในวนัท่ี 16 
ม.ค. 2556 ราคา 800,000 บาท (ราคาประเมินเพ่ือจดทะเบียนสิทธ์ิ 400,000 บาท) นายสมชาย
จะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากการขายท่ีดินเท่าใด 

12. นายวรพงษ ์ไดรั้บท่ีดินจากมรดกในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนศาลา เมื่อ 21 มิ.ย. 
2549 และไดข้ายไปเมื่อ 22 มิ.ย. 2556 ราคา 900,000 บาท (ราคาประเมินเพื่อจดทะเบียน
สิทธิ 1,200,000 บาท) นายวรพงษ ์จะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายเท่าใด 

13. นายสาธิตไดรั้บมรดก เป็นท่ีดินในปี 2550 โดยท่ีดินดงักล่าวอยูใ่นเขตเทศบาลเมือง และได้
ขายท่ีดินดงักล่าวไปเมื่อ 1 ก.ย. 2554 ในราคา 1,000,000 บาท (ราคาประเมินทุนทรัพยเ์พื่อ
จดทะเบียนสิทธิ 800,000 บาท) ใหแ้สดงค านวณการหกัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ณ ท่ีจ่าย 
จากรายไดก้ารขายท่ีดิน 

14. ผูม้ีหนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย จะตอ้งรับผดิตามกฎหมายกรณีใดบา้ง (อธิบายพอเขา้ใจ) 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  5 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

เน้ือหาประจ าบท 

1. ประเภทนิติบุคคลและฐานภาษี 

2. นิติบุคคลท่ีไม่ตอ้งเสียภาษี 

3. ฐานภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

4. รอบระยะเวลาบญัชี 

5. อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากฐานก าไรสุทธิ 

6. การค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากฐานก าไรสุทธิ 

7. เง่ือนไขการค านวณก าไรสุทธิตามมาตรา  65  ทวิ 
8. เง่ือนไขการค านวณก าไรสุทธิตามมาตรา  65  ตรี 

9. การค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

       9.1  การเสียภาษีคร่ึงรอบบญัชี 

        9.2  การเสียภาษีส้ินรอบระยะบญัชี 

10. การเสียภาษีจากรายไดก่้อนหกัค่าใชจ่้าย 

11. การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากฐานเงินไดท่ี้จ่ายจากในประเทศไทยไปต่างประเทศ (หกั ณ  
ท่ีจ่าย) 

12. การเสียภาษีจากฐานการจ าหน่ายก าไรไปนอกประเทศ 

13. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั  ณ  ท่ีจ่าย 

14. บทก าหนดโทษ 

15. การอุทธรณ์ 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

         หลงัจากเรียนบทน้ีแลว้นกัศึกษาควรมีพฤติกรรมดงัน้ี 

1. อธิบายประเภทของนิติบุคคล  และฐานภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลแต่ละประเภทได  ้

2. อธิบายถึงเง่ือนไขการค านวณก าไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี ตามประมวลรัษฎากร
ไดทุ้กรายการ 
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3. ปรับปรุงรายการเพื่อค  านวณก าไรสุทธิตามประมวลรัษฎากรไดถู้กตอ้ง 

4. ค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากฐานก าไรสุทธิคร่ึงรอบบญัชี  และส้ินรอบบญัชีได ้

5. ค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากฐานรายไดก่้อนหกัรายจ่ายได  ้

6. ค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากฐานเงินไดท่ี้จ่ายจากหรือในประเทศ  (หกั  ณ  ท่ีจ่าย) 

7. ค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากฐานการจ าหน่ายก าไรไปนอกประเทศได ้

 

วธีิสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยบ์รรยายสรุปเน้ือหาในบทเรียน 

2. นกัศกึษาร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

3. นกัศกึษาน าเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4. นกัศกึษาตอบค าถามทา้ยบทเรียน 

5. นกัศึกษาท าแบบฝึกหดัเพ่ิมเติม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี  3 

2. แผน่ใสสรุปเน้ือหาวิชา 

3. แบบ ภ.ง.ด.  ต่าง  ๆ 

4. ข่าวภาษีอากรท่ีเป็นเหตุการณ์ปัจจุบนัตามส่ือต่าง  ๆ 

5. ค าถามทา้ยบท 

6. ใบงานแบบฝึกหดัเพ่ิมเติม 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

1. สงัเกตความสนใจ  ความตั้งใจเรียน 

2. สงัเกตการแสดงความคิดเห็นในการร่วมอภิปราย 

3. พิจารณาจากการน าเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4. ตรวจค าถามทา้ยบท 

5. ตรวจใบงานแบบฝึกหดัเพ่ิมเติม



บทที่  5 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

  

          ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นภาษีทางตรงท่ีกรมสรรพากรเป็นผูจ้ดัเก็บจากนิติบุคคลตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด โดยพิจารณาจากหลกัของความสามารถในการหารายได้ ซ่ึงก็คือ ก  าไรสุทธิของนิติบุคคล 
ยกเวน้บางกรณี อาจมีการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากเกณฑอ่ื์นๆ 

 การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลให้กบัรัฐบาลของประเทศใดเป็นไปตามแหล่งเงินได ้และถ่ินท่ีอยู่
ของผูมี้เงินได ้กล่าวคือ นิติบุคคลมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศใดตอ้งเสียภาษีให้กบัประเทศนั้น เช่น นิติบุคคล
จดทะเบียนตามกฎหมายไทยต้องเสียภาษีจากฐานก าไรสุทธิให้กับรัฐบาลไทย ทั้งรายไดท่ี้เกิดจาก
ประเทศไทยและเกิดจากต่างประเทศ (หลกัแหล่งถ่ินท่ีอยู)่ และนิติบุคคลท่ีมีเงินไดจ้ากแหล่งในประเทศ
ไทย ถึงแมจ้ดทะเบียนจากต่างประเทศก็ตอ้งเสียภาษีให้กบัรัฐบาลไทยในส่วนของรายได้ท่ีเกิดจาก
ประเทศไทย (หลกัแหล่งเงินได)้ 
 

1.  ประเภทนิตบุิคคลและฐานภาษี 

 

       นิติบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีใหก้บัประเทศไทย มีดงัน้ี 

1.1 นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย  
ทั้งบริษทัจ ากดั  บริษทัมหาชน  จ  ากดั ห้างหุ้นส่วน  จ  ากดั  ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล ตอ้ง

เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไม่ว่ารายไดน้ั้นจะเกิดจากในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม (ม.66) 
1.2 นิติบุคคลท่ีตั้ งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ  และประกอบกิจการในประเทศไทยหรือมี

แหล่งเงินไดจ้ากประเทศไทย ดงัน้ี 

(1) นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศเขา้มาท ากิจการในประเทศไทย 

(2) นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมาท ากิจการในท่ีอ่ืนๆ รวมทั้ งใน
ประเทศไทย 

(3) นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมาท ากิจการในท่ีอ่ืนๆ รวมทั้ งใน
ประเทศไทย และกิจการท่ีท านั้นเป็นการขนส่งระหว่างประเทศ 
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(4) นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศ มิไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทย แต่
ไดรั้บเงินไดพ้ึงประเมินตาม ม.40 (2) (3) (4) (5) (6) ท่ีจ่ายจากหรือในประเทศ 

(5) นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนกฎหมายต่างประเทศท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย ท่ี
ไดจ้  าหน่ายก าไรหรือเงินประเภทอ่ืนท่ีกันไวจ้ากก าไรหรือถือไดว้่าเป็นเงินก าไรออกไป
จากประเทศไทย 

(6) นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมิได้เขา้มาท ากิจการในประเทศไทย
โดยตรง แต่มีลูกจ้างหรือผูท้  าการแทนหรือผูท้  าการติดต่อในการประกอบกิจการใน
ประเทศไทย ซ่ึงเป็นเหตุใหไ้ดรั้บเงินไดห้รือรับผลก าไรในประเทศไทย 

1.3   การด าเนินการเป็นการคา้  หรือหาก าไร 

กิจการท่ีด าเนินการคา้หรือหาก าไรโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ 
และนิติบุคคลอ่ืนตามกฎหมายต่างประเทศ 

1.4  กิจการร่วมคา้ 

 กิจการร่วมคา้ หมายถึง การด าเนินงานร่วมกนัทางการคา้หรือหาก าไรระหว่าง 

(1) บริษทักบับริษทั 

(2) บริษทักบัหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 

(3) หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลกบัหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 

(4) บริษทัและหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลกบับุคคลธรรมดา 

(5) บริษทัและหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลกบัคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 

(6) บริษทัและหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลกบัหา้งหุน้ส่วนสามญั 

(7) บริษทัและหรือหา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคลกบันิติบุคคลอ่ืน 

1.5 มูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบการซ่ึงมีรายได ้

1.6 นิติบุคคลท่ีอธิบดีก  าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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2.  นิตบุิคคลที่ไม่ต้องเสียภาษี 

 

 2.1  นิติบุคคลท่ีเป็นองค์การของรัฐบาล ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม ของรัฐบาล เช่น 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี เป็นตน้ 

 2.2  นิติบุคคลท่ีไม่แสวงหาก าไร ไดแ้ก่ วดั สหกรณ์ หอการคา้ สหภาพแรงงาน 

 2.3  มูลนิธิหรือสมาคมท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัประกาศก าหนดใหเ้ป็นองคก์ารกุศล
สาธารณะ 

 2.4  บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลตามขอ้ผกูพนัท่ีประเทศไทยมีอยูต่ามสญัญาว่าดว้ยความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือทางเทคนิคระหว่างรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลต่างประเทศ 

 2.5  บริษทัจ ากดัท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการลงทุน 

2.6  บริษทัจ  ากดัและนิติบุคคลท่ีมีสภาพเช่นเดียวกบับริษทัจ ากดั ซ่ึงตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ ได้รับการยกเวน้ภาษีเงินได้นิ ติบุคคลตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม 

2.7  บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีอยูใ่นประเทศท่ีมีอายุสญัญาว่าดว้ยการเวน้การเก็บภาษี
ซอ้นกบัประเทศไทย ตามเง่ือนไขท่ีก  าหนดในอนุสญัญา 

 

3.  ฐานภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

  

          ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ว่า ฐานภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ฐานก าไรสุทธิ แต่ยงัมีฐานภาษี
นิติบุคคลอ่ืนๆ อีก ตามบทบญัญติักฎหมาย ดงัน้ี 

 3.1  ก  าไรสุทธิ 

 นิติบุคคลท่ีเสียภาษีจากฐานก าไรสุทธิ ไดแ้ก่ นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย (1.1) นิติ
บุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศเขา้มาท ากิจการในประเทศไทย 1.2(1) ท่ีมาท ากินการในท่ีอ่ืนๆ 
ร่วมทั้งในประเทศไทย 1.2(2) ไม่ไดเ้ขา้มาท ากิจการในประเทศไทยโดยตรง แต่มีลูกจา้งหรือผูท้  าการ
แทน หรือผูท้  าการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย 1.2(6) การด าเนินการเป็นการคา้หรือหา
ก าไร (1.3) กิจการร่วมค้า (1.4) เสียภาษีในอตัราร้อยละ 30 ร้อยละ 25, ร้อยละ 20 ร้อยละ 15 แลว้แต่
กรณีจากก าไรสุทธิ 
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 3.2  ยอดรายรับก่อนหกัรายจ่าย 

  นิติบุคคลท่ีเสียภาษีจากฐานน้ี ไดแ้ก่  

  (1) นิติบุคคลตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ ประกอบกิจการขนส่งผา่นประเทศไทย เสีย
ภาษีในอตัราร้อยละ 3 

  (2) มูลนิธิหรือสมาคม (1.5) เสียภาษีร้อยละ 2 ยกเวน้ ม. 40(4) ดอกเบ้ียเสียภาษีร้อยละ 10 

 3.3  เงินไดท่ี้จ่ายจากหรือในประเทศไทย 

  นิติบุคคลท่ีเสียภาษีตามฐานภาษีน้ีได้แก่ นิติบุคคลท่ีตั้ งตามกฎหมายต่างประเทศ มิได้
ประกอบกิจการในไทย แต่มีเงินไดต้าม ม. 40 (2) (3) (4) (5) (6) ท่ีจ่ายจากในประเทศไทย 1.2 (4) เสีย
ภาษีโดยหัก ณ ท่ีจ่าย ร้อยละ 15 ยกเวน้เงินไดต้าม ม. 40 (2)  ข. เงินปันผลหรือส่วนแบ่งก าไรใหห้ักใน
อตัราร้อยละ 10 

 3.4  การจ าหน่ายเงินก าไรออกไปจากประเทศไทย 

  ไดแ้ก่ นิติบุคคลตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีไดจ้  าหน่ายก าไรหรือเงินประเภทอ่ืนท่ีกนั
ไวจ้ากก าไรหรือถือไดว้่าเป็นการกนัก าไรออกไปจากประเทศไทย 1.2(5) โดยเสียภาษีในอตัราร้อยละ 10 

 

4.  รอบระยะเวลาบัญชี  
 

         ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากฐานก าไรสุทธิจากกิจการท่ีท าในรอบระยะบญัชีหักรายจ่าย
ตามมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี ซ่ึงประมวลรัษฎากรไดก้  าหนด การค านวณรายไดแ้ละรายจ่ายตามเกณฑ์
สิทธ์ิ โดยน ารายได้ท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีใดถึงแมว้่ายงัไม่ได้รับช าระในรอบบัญชีนั้นมา
ค านวณเป็นรายไดแ้ละให้น ารายจ่ายทั้งส้ินเก่ียวกบัรายไดน้ั้น แมย้งัมิไดจ่้ายในรอบบญัชีนั้นมารวม
ค านวณเป็นรายจ่ายในรอบบญัชีนั้น ในกรณีท่ีผูมี้เงินไดมี้ความจ าเป็นเปล่ียนแปลงเกณฑ์การค านวณ
ก าไรสุทธิและวิธีการทางบญัชี ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากอธิบดีกรมสรรพากรก่อน การค านวณก าไรสุทธิ
จากการประกอบกิจการในรอบระยะบญัชีก  าหนด เท่ากบั 12 เดือน โดยจะเร่ิมตน้และส้ินสุดเม่ือใดก็ได ้

 กรณีรอบระยะเวลาบญัชีนอ้ยกว่า 12 เดือน ไดต้ามกรณีดงัน้ี 

(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เร่ิมตั้งใหม่จะถือวนัเร่ิมตั้งถึงวนัหน่ึงวนัใดเป็นรอบ
ระยะเวลาบญัชีแรกก็ได ้แต่รอบระยะเวลาบญัชีต่อไปตอ้งเท่ากบั 12 เดือน 
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(2) บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล อาจยื่นค าร้องขอเปล่ียนวนัสุดท้ายของรอบระยะเวลา
บญัชีก็ได ้ตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรจะเห็นสมควรและสัง่อนุญาต ซ่ึงรอบระยะเวลาบญัชี
แรกท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ปล่ียนจะนอ้ยกว่า 12 เดือน 

(3) บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนท่ีเลิกกนัให้ถือเอาวนัท่ีเจา้พนกังานจดทะเบียนเลิกเป็นวนัสุดทา้ย
ของรอบระยะเวลาบญัชี 

(4) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนั ใหถื้อว่าบริษทัหรือห้างหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้น
เลิกกนั รอบระยะเวลาบญัชีท่ีควบเขา้กนัจ  าเป็นไปตามขอ้ (3) ซ่ึงอาจนอ้ยกว่า 12 เดือน 

นอกจากท่ีกล่าวถึงรอบระยะเวลาบญัชีนอ้ยกว่า 12 เดือนแลว้ ในบางกรณีรอบระยะเวลาบญัชี
อาจมากกว่า 12 เดือนก็ได ้ในกรณีท่ีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเลิกกิจการ หากผูช้  าระบญัชีและ
ผูจ้ดัการไม่สามารถยืน่รายการและเสียภาษีไดภ้ายใน 150 วนั นับแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะบญัชีแลว้ 
ถา้ไดย้ื่นค  าร้องต่ออธิบดีภายใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีเจา้พนกังานรับจดทะเบียนเลิก อธิบดีอาจขยายรอบ
ระยะเวลาบญัชีออกไปไดเ้กิน 12 เดือน 

 

5.  อัตราภาษีเงนิได้นิตบุิคคลจากฐานก าไรสุทธิ 
 

 การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากฐานก าไรสุทธิ กิจการหรือนิติบุคคล ซ่ึงอาจเป็นบริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคลจะน ารายไดท้ั้งหมดท่ีเกิดจากการด าเนินงานหกัดว้ยค่าใชจ่้ายทั้งหมด ผลต่างจะเป็น
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ซ่ึงนิติบุคคลจะตอ้งน าก  าไรสุทธิทางบญัชีมาปรับปรุงให้เป็นก าไรสุทธิตามภาษี
อากรหรือก าไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร เพ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล มีดงัน้ี 

5.1 บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลทัว่ไป ร้อยละ 30 

5.2 บริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะก าไรสุทธิส่วนท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการวิเทศ
ธนกิจ ร้อยละ 10 

5.3 นิติบุคคลท่ีมีทุนช าระแลว้ไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

(1)  ร้อยละ 15 ของก าไรสุทธิเฉพาะส่วนไม่เกิน 1 ลา้นบาท 

(2)  ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิเฉพาะส่วนเกิน 1 ลา้นบาทแต่ไม่เกิน 3 ลา้นบาท 

 5.4  บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

        (1)  บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ ร้อยละ 20 

        (2)  บริษทัจดทะเบียนในคลาดหลกัทรัพยน์อกจากขอ้ (1) ร้อยละ 25 



146 

 

กิจการวิเทศธนกิจ  จดัตั้งข้ึนตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือตอ้งการใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง
ทางการเงินในภูมิภาค  จึงไดมี้การจดัตั้งกิจการวเิทศธนกิจ  (International  Banking  Faclilities)  ข้ึนเพ่ือ
ใหบ้ริการทางการเงินระหว่างประเทศ ตามเง่ือนไขการประกอบกิจการวิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชย์
ตามประกาศของกระทรวงการคลงั  เมื่อ 16  กนัยายน  2535    

 

----------------------------------------------------- 

 

ประกาศกระทรวงการคลงั 

เร่ือง  การประกอบกจิการวเิทศธนกจิของธนาคารพาณชิย์ 

----------------------------------------------------------- 

         เพื่อรองรับการพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางทางการเงิน  อาศยัอ  านาจตามความในมาตรา  
5  และมาตรา  6  แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์  พ .ศ. 2505  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม  โดย
พระราชบญัญติัการธนาคารพาณิชย ์ (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2522  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัก าหนด
เง่ือนไขในการประกอบกิจการวิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชยแ์ก่ธนาคารพาณิชยท่ี์ยื่นขอ  และไดรั้บ
อนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์  โดยมีเง่ือนไขให้ประกอบกิจการวิเทศธนกิจได้ด้วย  
ดงัต่อไปน้ี 

         ขอ้  1  ในประกาศน้ี 

      “กิจการวิเทศธนกิจ”  หมายความว่า  กิจการของธนาคารท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการ
วิเทศธนกิจเพื่อการใหกู้ย้มืในต่างประเทศ  กิจการวิเทศธนกิจเพื่อการใหกู้ย้มืในประเทศหรือธุรกิจอ่ืน 

      “กิจการวิเทศธนกิจเพื่อการให้กู ้ยืมในต่างประเทศ” หมายความว่า  การประกอบธุรกิจ 
ดงัต่อไปน้ี 

     (1)  การรับฝากหรือการกูย้มืเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศจาก 

     (ก)  บุคคลธรรมดาซ่ึงไม่มีสญัชาติไทยและมีภูมิล  าเนาหรืออยูใ่นต่างประเทศ 

     (ข )  นิ ติ บุคคลท่ีตั้ ง ข้ึน ตามกฎหมายต่างประเทศ  และไม่ได้ประกอบกิจการ
ภายในประเทศไทย  เวน้แต่ธนาคารต่างประเทศท่ีมีสาขาหรือส านักงานผูแ้ทนในประเทศไทยหรือนิติ
บุคคลอ่ืนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

     (ค)  สาขาในต่างประเทศของธนาคารพาณิชยไ์ทย 
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ทั้งน้ี   โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือจะน าไปใหกู้ย้ืมเป็นเงินตราต่างประเทศในต่างประเทศหรือแก่
กิจการวิเทศธนกิจอ่ืน  กระทรวงการคลัง  ธนาคารแห่งประเทศไทย  หรือทุนรักษาระดับอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตรา 

     (2 )  ก าร รั บ ฝ าก ห รือก ารกู ้ ยืม เงิน ตราต่ างป ระ เท ศจ าก กิ จก ารวิ เท ศธ น กิ จ อ่ื น  
กระทรวงการคลงั  ธนาคารแห่งประเทศไทย  หรือทุนรักษาระดับอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อจะน าไปใหกู้ย้มืเป็นเงินตราต่างประเทศในต่างประเทศหรือแก่กิจการวิเทศธนกิจอ่ืน  
กระทรวงการคลงั  ธนาคารแห่งประเทศไทย  หรือทุนรักษาระดบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

     (3)  การรับฝากหรือการกู ้ยืมเงินบาทจากต่างประเทศจากธนาคารต่างประเทศใน
ต่างประเทศหรือสาขาในต่างประเทศของธนาคารพาณิชยไ์ทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อจะน าไปให้กูย้ืม
แก่ธนาคารต่างประเทศในต่างประเทศ  สาขาในต่างประเทศของธนาคารพาณิชยไ์ทยหรือกิจการวิเทศ
ธนกิจอ่ืน 

     (4)  การรับฝากหรือการกูย้ืมเงินบาทจากกิจการวิเทศธนกิจอ่ืน  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อจะ
น าไปใหกู้ย้มืแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยในต่างประเทศ  สาขาในต่างประเทศของธนาคารพาณิชยไ์ทย  
หรือกิจการวิเทศธนกิจอ่ืน 

     “กิจการวิเทศธนกิจเพื่อการให้กูย้ืมในประเทศ”  หมายความว่า  การประกอบธุรกิจ  
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  การรับฝากหรือการกูย้มืเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศจาก 

         (ก)  บุคคลธรรมดาซ่ึงไม่มีสญัชาติไทยและมีภูมิล  าเนาหรืออยูใ่นต่างประเทศ 

       (ข)  นิติบุคคลท่ีตั้ งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ  และไม่ได้ประกอบกิจการ
ภายในประเทศไทย  เวน้แต่ธนาคารต่างประเทศท่ีมีสาขาหรือส านักงานผูแ้ทนในประเทศไทยหรือนิติ
บุคคลอ่ืน  ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

       (ค)  สาขาในต่างประเทศของธนาคารพาณิชยไ์ทย 

ทั้งน้ีโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อจะน าไปใหกู้ย้มืเป็นเงินตราต่างประเทศในประเทศไทยโดยมีการ
เบิกถอนเงินกูย้มืแต่ละคร้ังไม่ต ่ากว่าจ  านวนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
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(2)  การรับฝากหรือการกูย้มืเงินตราต่างประเทศจากกิจการวิเทศธนกิจอ่ืน  โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือจะน าไปใหกู้ย้มืเป็นเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  โดยมีการเบิกถอนเงินกูย้ืมแต่ละคร้ังไม่ต ่า
กว่าจ  านวนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ธุรกิจวิเทศธนกิจอ่ืน”  หมายความว่า  การประกอบธุรกิจ  ดงัต่อไปน้ี 

(1)  การซ้ือขายเงินปริวรรตต่างประเทศท่ีไม่ใช่เงินบาท  (cross – currency)  กบัลูกคา้
ในต่างประเทศ   กิจการวิเทศธนกิจอ่ืน  กระทรวงการคลงั  ธนาคารแห่งประเทศไทย  ทุนรักษาระดบั
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราธนาคารรับอนุญาตตามกฎหมายควบคุมการแลกเปล่ียนเงินหรือลูกค้าใน
ประเทศท่ีกิจการวิเทศธนกิจนั้นใหกู้ย้มืเงินตราต่างประเทศ 

(2)  การอาวลั  การรับรอง  หรือการค ้ าประกันหน้ีใดๆ  ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
เฉพาะท่ีคู่กรณีอยูน่อกประเทศ  หรือธนาคารรับอนุญาตตามกฎหมายควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน 

(3)  การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต  การแจง้การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต  การรับซ้ือลด
หรือเรียกเก็บเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต  และการยนืยนัเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
เฉพาะกรณีท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายสินคา้ตามขอ้ตกลงแห่งเลตเตอร์ออฟเครดิตนั้นอยู่นอกประเทศ  และสินคา้
ตามขอ้ตกลงนั้นไม่ไดส่้งออกหรือน าเขา้มาในประเทศไทย 

(4)  การจดัหาเงินกู ้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมีแหล่งท่ีมาจากต่างประเทศให้แก่ผู ้
ตอ้งการกูย้มืเป็นเงินตราต่างประเทศหรือการเป็นผูจ้ดัการในการจดัหาเงินกูท่ี้เป็นเงินตราต่างประเทศท่ี
มีแหล่งท่ีมาจากต่างประเทศในลักษณะการร่วมให้กู ้  (loan  syndication)  แก่ผูต้ ้องการกู ้เงินตรา
ต่างประเทศ 

         ขอ้  2  การประกอบกิจการวิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชย ์ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ 
และเง่ือนไข  ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และให้เสีย
ค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

         ข้อ  3  ธนาคารพาณิชยท่ี์ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ   อาจประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวกับหรือ
เน่ืองจากกิจการวิเทศธนกิจ  หรือธุรกิจอ่ืนอนัเป็นประเพณีท่ีกิจการวิเทศธนกิจพึงกระท าไดต้ามท่ีไดรั้บ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
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         ขอ้  4  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัอาจแกไ้ขเพ่ิมเติมประกาศน้ีไดต้ามค าแนะน าของธนาคาร
แห่งประเทศไทยหรือตามท่ีเห็นสมควร 

         ขอ้  5  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  16  กนัยายน  พ.ศ. 2535  เป็นตน้ไป 

 

     ประกาศ  ณ  วนัท่ี  16  กนัยายน  พ.ศ. 2535 

            พนสั  สิมะเสถียร 

                    (นายพนสั  สิมะเสถียร) 

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

 

6.  การค านวณภาษีเงนิได้นิตบุิคคลจากฐานก าไรสุทธิ  
 

การค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากฐานก าไรสุทธิ  คือ  การน าก  าไรสุทธิคูณดว้ยอตัราภาษีจะ
ไดเ้ป็นจ านวนเงินภาษีท่ีพึงช าระ  ก  าไรสุทธิท่ีตอ้งน าไปเสียภาษีเป็นก าไรสุทธิท่ีตอ้งค านวณตามเกณฑ์
สิทธิ  หมายถึงรายไดท่ี้เกิดข้ึน  ในรอบระยะบญัชีใด  แมว้่าจะยงัไม่ไดรั้บช าระจริงในรอบบญัชีนั้น  มา
รวมค านวณเป็นรายไดใ้นรอบบญัชีนั้น  และน ารายจ่ายทั้งส้ินท่ีเก่ียวกบัรายไดน้ั้น  แมย้งัมิไดจ่้ายไปจริง  
มารวมค านวณเป็นรายจ่ายของรอบระยะบญัชีนั้น 

         ในกรณีจ าเป็น  ผูม้ีรายได้จะขออนุมติัต่ออธิบดีเพื่อขอเปล่ียนแปลงเกณฑ์สิทธิและวิธีการทาง
บญัชี  เพื่อค  านวณรายไดแ้ละรายจ่ายตามเกณฑ์อ่ืนก็ได ้ และเมื่อได้รับอนุมติัจากอธิบดีแลว้  ให้ถือ
ปฏิบติัตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีอธิบดีก  าหนดเป็นตน้ไป 

         อยา่งไรก็ตามประมวลรัษฎากร  ไดก้  าหนดเง่ือนไขต่างๆ ในการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคล  มีผลท าให้ก  าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  จะต่างไปจากก าไรสุทธิท่ีค  านวณตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการทางบญัชี  ดงันั้น  บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจึงตอ้งท าการปรับปรุงก าไร
สุทธิตามหลกับญัชีให้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขตามประมวลรัษฎากร  เพื่อให้ไดก้  าไรสุทธิท่ีเป็นฐานภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลตามก าหนดกฎหมาย 
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7.  เง่ือนไขการค านวณก าไรสุทธิตามมาตรา  65  ทว ิ มดีังนี ้
 

         7.1  รายการที่ก าหนดไว้ในมาตรา 65  ตรี  ไม่ให้ถือเป็นรายจ่าย  (รายจ่ายตอ้งหา้ม)  ไดแ้ก่ 

   (1)  เงินส ารองต่างๆ นอกจาก 

           (ก) เงินส ารองจากเบี้ยประกันเพ่ือสมทบทุนประกันชีวิต  ท่ีกนัไวก่้อนค านวณก าไร  
เฉพาะส่วนท่ีไม่เกินร้อยละ  65  ของจ านวนเบ้ียประกนัชีวิตท่ีไดรั้บในรอบระยะเวลาบญัชี หลงัจากหัก
เบ้ียประกนัภยั  ซ่ึงเอาประกนัต่อออกแลว้ใหถื้อเป็นรายจ่ายได ้  

            ในกรณีตอ้งใชเ้งินตามจ านวนเอาประกนั ส าหรับกรมธรรม ์ ประกนัชีวิตรายใดไม่ว่า
เต็มจ านวนหรือบางส่วนซ่ึงเงินท่ีใชไ้ปเฉพาะส่วนท่ีไม่เกินส ารองตามวรรคก่อน ส าหรับกรมธรรม์
ประกนัชีวิตรายนั้นจะถือเป็นรายจ่ายไม่ได ้(เกินส ารองถือเป็นรายจ่ายได)้  

  ในกรณีเลิกสญัญาตามกรมธรรมป์ระกนัชีวิตรายใดใหน้ าเงินส ารองตามวรรคแรกตามจ านวน
ท่ีมีอยู ่ส าหรับกรมธรรมป์ระกนัชีวิตรายนั้นกลบัมารวมค านวณเป็นรายไดใ้นรอบระยะบญัชีท่ีเลิกสญัญา 

         ตวัอย่าง   นายองัคารไดท้ าประกนัชีวิตไวก้บับริษทัเมืองไทยประกนัชีวิตโดยจ่ายเบ้ียประกนัชีวิต 
ปีละ  20,000  บาท  บริษทัเมืองไทยประกนัชีวิตจะกนัเงินส ารองไว ้ 65 %  เป็นเงิน  13,000  บาท  ซ่ึง
เงินดงักล่าวถือเป็นรายจ่ายของบริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต  ฉะนั้น  รายไดข้องบริษทัหลงัหักส ารอง
แลว้จึงเหลือเพียง 7,000 บาท ในแต่ละรอบบญัชี แต่ถา้ในปีเดียวกนั  นายองัคารประสบอุบติัเหตุ  บริษทั
เมืองไทยประกนัชีวิตจ่ายเงินใหแ้ก่นายองัคารเป็นเงิน  10,000  บาท  เงิน  10,000  บาท  บริษทัเมืองไทย
ประกันชีวิตจะหักเป็น  รายจ่ายของบริษัทไม่ได ้ เน่ืองจากเงิน  10,000  บาทไม่เกินส ารอง ท่ีตั้งไว ้ 
13,000 บาทท่ีบริษทัไดห้กัเป็นรายจ่ายแลว้  แต่ถา้บริษทัเมืองไทยจ่ายเงินใหแ้ก่ นายองัคาร 15,000  บาท  
บริษัทสามารถหักเงิน  2,000  บาทเป็นรายจ่ายได ้ เน่ืองจากเงินท่ีจ่ายจริง  15,000  บาทมากเกินกว่า
ส ารองท่ีตั้งไว ้ 13,000  อยู่  2,000  บาท  และถา้นายองัคารไดจ่้ายเบ้ียประกนัชีวิตเป็นเงิน ปีละ 20,000  บาท 
ติดต่อกนัเป็นเวลา  5  ปี  บริษทัเมืองไทยประกันชีวิตได้ตั้งส ารองไวปี้ละ  13,000  บาท  และถือเป็น
รายจ่ายในทุกรอบระยะบัญชี  เมื่อถึงรอบระยะบัญชีท่ี  5  หรือปีท่ี  5  นายองัคารได้บอกเลิกสัญญา
ประกนัชีวิต  โดยท่ีบริษทัเมืองไทยประกันชีวิตไม่ไดจ่้ายเงินคืนให้แก่นายองัคารแต่อย่างใด กรณีน้ี
บริษทัประกนัชีวิตตอ้งบนัทึกเงินส ารอง 65,000 บาทกลบัเป็นรายไดใ้นปีท่ี  5 

            (ข)  เงินส ารองเบี้ยประกนัภัย  เพื่อสมทบทุนประกนัภยัอ่ืนท่ีกนัไว ้ ก่อนค านวณก าไร  
เฉพาะส่วนท่ีไม่เกินร้อยละ 40 ของจ านวนเบ้ียประกันท่ีได้รับในรอบระยะบัญชี  หลงัจากหักเบ้ีย
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ประกนัภยั  ซ่ึงเอาประกนัต่อออกแลว้ถือเป็นรายจ่ายไดแ้ละเงินส ารองท่ีกนัไวน้ี้จะตอ้งถือเป็นรายไดใ้น
การค านวณก าไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีในรอบระยะบญัชีถดัไป 

            ในรอบระยะเวลาบญัชีใด  ถา้กิจการจ าเป็นตอ้งจ่ายเงินตามจ านวนท่ีเอาประกนั ส าหรับ
กรมธรรมป์ระกนัภยัรายใด ไม่ว่าเต็มจ านวนหรือบางส่วนใหถื้อเป็นรายจ่ายไดเ้ต็มจ านวนท่ีจ่าย 

         ตวัอย่าง   นายสมศกัด์ิไดป้ระกนัอคัคีภยับา้นไวก้บับริษทัเทเวศน์ประกนัภยั โดยจ่ายเบ้ียประกนัปีละ  
10,000  บาท  บริษทั  เทเวศน์  สามารถตั้งส ารองและถือเป็นรายจ่ายได ้ 40% ของเบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บ  
4,000  บาท  ฉะนั้นคงเหลือรายไดห้ลงัหักส ารองเพียง  6,000  บาท  และเม่ือข้ึนรอบระยะบญัชีใหม่  
บริษทั  เทเวศน์  ประกนัภยั  จะตอ้งบนัทึกส ารอง  4,000  บาทเป็นของปีก่อนมาบนัทึกเป็นรายได ้ ส่วน
เงินท่ีบริษทั  เทเวศน์  ประกนัภยั  จ่ายใหน้ายสมศกัด์ิ  กรณีเกิดอคัคีภยัเป็นจ านวนเงินเท่าใดก็ตามใหถื้อ
เป็นรายจ่ายไดเ้ต็มจ านวนในรอบบญัชีท่ีจ่ายเงิน 

                    (ค) เงินส ารองที่กนัไว้เป็นค่าเผ่ือหนีสู้ญ  หรือหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับลูกหน้ีจากการให้
สินเช่ือธนาคาร บริษทัเงินทุน บริษทัหลกัทรัพย ์ หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ไดก้นัไวต้ามกฎหมายว่า
ด้วยธนาคารพาณิชย์หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์แลว้แต่กรณีเฉพาะส่วนท่ีตั้งเพ่ิมข้ึนจากเงินส ารองประเภทดงักล่าว ท่ีปรากฏในงบดุล
ในรอบระยะบญัชีก่อนใหถื้อเป็นรายจ่ายได ้

            เงินส ารองส่วนท่ีตั้งเพ่ิมข้ึนตามวรรคหน่ึงและไดน้ ามาถือเป็นรายจ่าย  ในการค านวณ
ก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิไปแลว้ในรอบระยะเวลาบญัชีใด ต่อมาหากมีการตั้งส ารองประเภทดงักล่าว
ลดลง  ให้น าเงินส ารองส่วนท่ีตั้งลดลง  ซ่ึงไดเ้ป็นรายจ่ายไปแลว้นั้นให้มารวมค านวณเป็นรายไดใ้น
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีตั้งส ารองลดลงนั้น  (พระราชก าหนด  ฉบบัท่ี  17  พ.ศ.2540) 

ตวัอย่าง   ค  าพิพากษาฎีกาท่ี  4059/2532  โจทกจ่์ายเงินเขา้บญัชีใหพ้นักงานๆ  มีหน้าท่ีจะตอ้ง
น าเงินท่ีจ่ายใหส่้งเป็นเงินประกนัตวัและเมื่อส่งเป็นเงินประกนัตวัแลว้โจทก์จะเขา้ฝากในบญัชีประจ า
พนักงาน  พนกังานไม่มีสิทธิถอนเงินจ านวนน้ีจนกว่าจะออกจากงานและถา้ออกโดยท าความเสียหาย
ให้แก่โจทก์  ๆ  ก็จะหักเป็นค่าเสียหาย จึงถือไม่ไดว้่าเงินดงักล่าวตกเป็นกรรมสิทธ์ิของพนักงานโดย
เด็ดขาด  มีลกัษณะเป็นการตั้งบญัชีส ารองจ่ายเงินบ าเหน็จพิเศษไว ้ โดยมิไดมี้การจ่ายจริง  จึงเป็นเงิน
ส ารองตามมาตรา  65  ตรี  (1)  จะถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิไม่ได  ้

  (2)  เงินกองทุน  เว้นแต่กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  ซ่ึงเป็นตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไข
ก าหนดโดยกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี  183 
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เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  หมายถึง  เงินท่ีลูกจา้งสมทบเขา้กองทุน  ในอตัราไม่เกินร้อยละ 15  
ของค่าจา้งท่ีจ่ายแต่ไม่นอ้ยกว่า  เงินท่ีลูกจา้งจ่ายสะสมเขา้กองทุนและรวมทั้งผลประโยชน์อนัเกิดจาก
การด าเนินกิจการของกองทุน  เพ่ือจ่ายใหลู้กจา้งท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทั 

เงินท่ีบริษัท ซ่ึงเป็นนายจา้งจ่ายเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพ  บริษัทสามารถน ามาบันทึกเป็น
รายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิได ้(ก าหนดกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี  183 ). 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที่  183  (พ.ศ.2533) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

---------------------------------------------------------------------------- 

 อาศัยอ  านาจตามความใน มาตรา  4  แห่ งประมวลรัษ ฎากร  ซ่ึ งแก้ไข เพ่ิ ม เติมโด ย
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบบัท่ี  20  )  พ.ศ. 2513  และมาตรา  65  ตรี (2)  แห่ง
ประมวลรัษฎากร  ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบบัท่ี  25)  

พ.ศ. 2525  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้  1  ใหย้กเลิก 

(1) กฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 162 (พ.ศ. 2526)  ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าดว้ยกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ 

(2) กฎกระทรวง  ฉบบัท่ี  164  (พ.ศ. 2527)  ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ 

ขอ้ 2   ในกฎกระทรวงน้ี 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

“บริษทั”  หมายความว่า  บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลตามมาตรา  39  แห่งประมวลรัษฎากร 

“ค่าจา้ง”  หมายความว่า  ค่าจา้งตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

“ลูกจา้ง”  หมายความว่า  ลูกจา้งตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
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ขอ้  3  เงินท่ีบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนท่ีจะถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิและ
ขาดทุนสุทธิได ้ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีก  าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ 

ข้อ 4  เงินท่ีบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนให้ถือเป็นรายจ่ายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีจ่าย
เท่ากบัเงินท่ีบริษทัไดจ่้ายสมทบตามอตัราท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบัของกองทุนหรือตามอตัราท่ีก  าหนดโดย
อนุมติัรัฐมนตรีตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ทั้งน้ี  ตอ้งจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนภายใน
สามวนัท าการนับแต่วนัท่ีการจ่ายค่าจา้งและตอ้งจ่ายเขา้กองทุนในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนักบัท่ีมี
การจ่ายค่าจา้ง 

ขอ้ 5  ในกรณีท่ีบริษทัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้งในการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเขา้กองทุน  ตาม
อตัราท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบัของกองทุน  หรือตามอตัราท่ีก  าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรีตามกฎหมายว่าดว้ย
กองทุนส ารองเล้ียงชีพภายในสามวนัท าการนับแต่วนัท่ีมีการจ่ายค่าจา้ง  เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบนับแต่
รอบระยะเวลาบญัชีนั้นเป็นตน้ไป  ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายแต่ถา้บริษทัไดแ้กไ้ขการปฏิบติัใหถู้กตอ้งและ
ไดจ่้ายเงินเพ่ิมให้แก่กองทุนในระหว่างเวลาท่ีส่งล่าชา้ตามอตัราท่ีก  าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพแลว้  อธิบดีกรมสรรพากรจะอนุมติัให้ถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีแกไ้ขให้
ถูกตอ้งนั้น  หรือจะอนุมติัใหถื้อเป็นรายจ่ายยอ้นหลงัไปถึงรอบระยะเวลาบญัชีท่ีปฏิบติัไม่ถูกตอ้งก็ได ้

ขอ้  6  ในกรณีท่ีบริษทัไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนและถือเป็นรายจ่ายไปแลว้  ถา้บริษทัไดเ้งิน
กลบัคืนมาจากกองทุนดว้ยประการใดๆ  เงินท่ีไดก้ลบัคืนมานั้นให้ถือเป็นรายไดข้องบริษัทในรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีไดก้ลบัคืนมา 

ขอ้  7  บริษทัใดไดน้ าเงินท่ีจดัสรรหรือส ารองไวเ้พื่อจ่ายในกรณีท่ีลูกจา้งออกจากงานท่ีอยูก่่อน
วนัท่ีกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี  162  (พ.ศ. 2526 )  ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าดว้ยกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพใชบ้งัคบั  จ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี  162 (พ.ศ. 2526)  ออก
ตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพและไดถื้อเป็นรายจ่ายตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขในขอ้  17  แห่งกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี  162  (พ.ศ. 2526)  ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่า
ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพไปบางส่วนแลว้เม่ือบริษัทได้จัดตั้งกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพแลว้ใหน้ าเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนถือเป็นรายจ่ายไดต่้อไป  ตามหลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขในขอ้  17  แห่งกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 162  (พ.ศ. 2526)  ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่า
ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
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ขอ้ 8   บริษทัใดจดัสรรหรือส ารองเงินไวเ้พื่อจ่ายในกรณีท่ีลูกจา้งออกจากงานและไดน้ าเงินจ่าย
สมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก  าหนดในขอ้  3  แห่งกฎกระทรวง  (พ.ศ. 

2532)  ออกตามความในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ  พ.ศ. 2530  หรือตามขอ้  3  ทวิ  หรือขอ้  
3  ตรี  แห่งกฎกระทรวง  (พ.ศ. 2532)  ออกตามความในพระราชบญัญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  พ.ศ. 

2530  ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี  7  (พ.ศ. 2539)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  พ.ศ. 2530  ใหถื้อว่าเงินท่ีบริษทัไดจ่้ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าว
เป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิและขาดทุนสุทธิได ้ ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข  ดงัต่อไปน้ี 

         (1)  ในกรณีท่ีเป็นรายจ่ายสมทบเขา้กองทุนทั้งหมดในคร้ังเดียว  ให้ถือเป็นรายจ่ายไดห้้า
รอบระยะเวลาบัญชีรอบละเท่าๆ กัน  โดยให้เร่ิมนับตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีท่ีนายทะเบียนตาม
กฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพรับจดทะเบียนกองทุนเป็นตน้ไป  เวน้แต่กรณีตามขอ้  3  ตรี แห่ง
กฎกระทรวงดงักล่าว  ใหเ้ร่ิมนับตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพไดอ้นุมติัใหน้ าเงินทุนส ารองเล้ียงชีพลูกจา้งเขา้กองทุนเป็นตน้ไป 

         (2)  ในกรณีท่ีเป็นการจ่ายสมทบเข้ากองทุนไม่หมดในคร้ังเดียว  ต้องจ่ายสมทบเข้า
กองทุนใหห้มดภายในสิบคร้ังหรือสิบรอบระยะเวลาบญัชี  โดยแต่ละคร้ังหรือแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี
ตอ้งจ่ายสมทบอยา่งน้อยเท่ากบัจ านวนเงินท่ีบริษทัจดัสรรหรือส ารองไวห้ารดว้ยจ านวนปี  และเงินท่ี
จ่ายสมทบนั้นใหถื้อเป็นรายจ่ายไดเ้ท่ากบัจ  านวนดงักล่าว 

ถา้ในรอบระยะเวลาบญัชีบริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนเกินจ านวนท่ีใหถื้อเป็นรายจ่ายไดต้าม
วรรคหน่ึง  ส่วนท่ีจ่ายเกินนั้นใหถื้อเป็นเงินท่ีจ่ายสมทบในรอบระยะเวลาบญัชีต่อๆ ไปได ้ค  าว่า  “เงินท่ี
บริษทัจดัสรรหรือส ารองไว้”  ตาม (2)  ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีแรกหมายความว่า  เงินท่ีบริษัท
จดัสรรหรือส ารองไวท้ั้งส้ินท่ีมีอยูใ่นวนัท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพรับจด
ทะเบียนกองทุน  และส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีสองเป็นตน้ไป  หมายความว่า  จ  านวนเงินท่ีเหลือ
จากท่ีให้ถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีก่อนบวกดว้ยเงินผลประโยชน์หกัดว้ยเงินท่ีจ่ายในกรณี
ลูกจา้งออกจากงาน  ถา้มีค  าว่า  “จ านวนปี”  ตาม  (2)  ส าหรับระยะเวลาบญัชีแรก  หมายความว่า สิบปี
ส าหรับระยะเวลาบญัชีต่อๆ ไป  ใหล้ดลงรอบระยะเวลาบญัชีละหน่ึงปีตามล าดบั 

บริษทัใดมิไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้น้ี  ใหน้ าขอ้  5  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 ข้อ  9  กฎกระทรวง  ฉบับท่ี  162  (พ.ศ. 2526)  ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี  164  (พ.ศ. 2527)    ออกตามความ
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ในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงน้ีให้ยงัคงใชบ้ังคับ
ต่อไปอีกหน่ึงปี  นบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวง  (พ.ศ. 2532)  ออกตามความในพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ  พ.ศ. 2530  ใชบ้งัคบั 

 ข้อ  10  กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัว ันท่ี  1  
มกราคม  พ.ศ. 2532  เป็นตน้ไป 

 

 

      ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี  5  มีนาคม  พ.ศ.  2533 

       นายประมวล  สภาวสุ 

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

 

  (ร.จ.  เล่ม  107  ตอนท่ี  38  วนัท่ี  8  มีนาคม  2533) 

 

(3)  รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัวการให้โดยเสน่หา หรือการกุศล  เว้นแต่การกุศล
สาธารณะหรือการสาธารณะประโยชน์ตามที่อธิบดีก าหนด  โดยอนุมติัรัฐมนตรีให้หักไดใ้นส่วนท่ีไม่
เกินร้อยละ  2  ของก าไรสุทธิ  และรายจ่ายเพื่อการศึกษา  หรือเพื่อการกีฬาตามท่ีอธิบดีก  าหนด  โดย
อนุมติัรัฐมนตรีใหห้กัไดอี้กไม่เกินร้อยละ  2  ของก าไรสุทธิ 

         ตวัอย่าง  รายจ่ายท่ีมีลกัษณะส่วนตวั  เช่น  การจดังานวนัเกิดให้กรรมการผูจ้ดัการ  ค่าใชจ่้ายใน
การจดังาน  ถือ  เป็นรายจ่ายส่วนตวั  การใหโ้ดยเสน่หา  หมายถึง  การใหโ้ดยไม่หวงัผลตอบแทน  เช่น  
ผูจ้ดัการบริษทัมอบเงินจ านวนหน่ึงให้พนักงาน  เน่ืองในโอกาสครบรอบวนัคลา้ยวนัเกิดเช่นน้ี  คือ  
เป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิไม่ได ้นิติบุคคลจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้เด็กยากจน  ซ่ึงพ่อแม่
วอนขอความช่วยเหลือผ่านส่ือมวลชน  เป็นรายจ่ายเพื่อการกุศล  แต่ไม่ใช่การกุศลสาธารณะ  ถือเป็น
รายจ่ายไม่ได ้

 ส าหรับการหักค่าใชจ่้ายไดไ้ม่เกิน  2%   ของก าไรสุทธิ  ก  าไรสุทธิในท่ีน้ี  คือ  ก  าไรสุทธิตาม
ประมวลรัษฎากร  ซ่ึงตอ้งปรับปรุงก าไรสุทธิท่ีมีอยู่ในงบก าไรขาดทุนโดยทัว่ไป  ให้เป็นก าไรสุทธิตาม
ประมวลรัษฎากรเสียก่อน  ซ่ึงมีวิธีการดงัน้ี 
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วิธีการค านวณหารายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือการสาธารณประโยชน์  และเพื่อการศึกษา  
หรือเพื่อการศึกษา 

บริษทัไดค้  านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  จ  านวน  400,000  บาท  (ไดห้กัรายจ่าย
เพื่อการกุศลสาธารณะ  9,000  บาทและรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา  500  บาทแลว้)  วิธีการ
ปรับปรุงก าไรสุทธิท าตามขั้นตอนดงัน้ี 

1.  หาก าไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายทั้ง 2  ก่อน  โดยบวกคืนรายจ่ายทั้ง 2  รายการกบัก าไรสุทธิ  =  

400,000 + 9,000 + 500  ก  าไรสุทธิก่อนหกัรายจ่ายทั้ง  2  รายการเป็น  409,500  บาท 

2.  หารายจ่ายท่ีไม่เกิน  2%  ของก าไรสุทธิ  โดยคูณก าไรก่อนหักรายจ่ายทั้ง  2  รายการกับ 
2/104 = (409,500 * 2/104 =  7,875  บาท) 

3.  รายจ่ายจริงรายการใดท่ีมีค่านอ้ยกว่าค่าท่ีค  านวณได ้ ตามขั้นตอนท่ี  2  ใหน้ าไปหกัออกจาก
ก าไรก่อนหักรายจ่ายทั้ง  2  เหลือเท่าใด  น าไปค านวณในขั้นตอนท่ี  4  ตามตวัอย่าง  ให้น า  409,500  
หักรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือการกีฬา  500  บาท เหลือ  409,000  บาท  คือ  ก  าไรก่อนหักรายจ่ายเพื่อ
การกุศลสาธารณะหรือสาธารณประโยชน์ 

4.  น าก  าไรท่ีเหลือจากขั้นตอนท่ี  3  มาค านวณรายจ่ายล าดับท่ี  2  คือรายจ่ายเพื่อการกุศล
สาธารณะ โดยคูณดว้ย 2/102 =  409,000 * 2/102 =  8,019  บาท 

5.  เปรียบเทียบรายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะท่ีจ่ายจริงกบัค่าท่ีหาไดต้ามขั้นตอนท่ี  4  ให้น า
ค่าท่ีนอ้ยกว่ามาหกัเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ  คือ  409,000  หกัรายจ่ายเพื่อการกุศลได ้ 8,019  
เหลือก าไรสุทธิตามรัษฎากร  = 409,000 – 8,019 = 400,981  บาท 

ถา้ผลการค านวณในขั้นตอนท่ี  2  มีค่ามากกว่ารายจ่ายจริงทั้ง 2 รายการใหน้ ารายจ่ายจริงทั้ง  2  
รายการหกัออกจากก าไรสุทธิก่อนหกัรายจ่ายทั้ง 2  รายการในขั้นตอนท่ี 1 ไดท้ั้งจ  านวน ในทางกลบักนั  
ถา้ผลการค านวณในขั้นตอนท่ี  2  มีค่าน้อยกว่ารายจ่ายจริงทั้ง  2  รายการ  ให้น าค่าท่ีค  านวณไดใ้น
ขั้นตอนท่ี  2  หกัออกจากก าไรสุทธิตามขั้นตอนท่ี  1  ไดท้ั้ง 2  รายการ 

กรณี  มีรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ  หรือสาธารณประโยชน์  รายจ่ายเพื่อการศึกษา  หรือเพื่อ
การกีฬา  เพียงรายการเดียว  ให้น ารายจ่ายดงักล่าวบวกคืนก าไรสุทธิ  การค านวณหารายจ่ายท่ีไม่เกิน
กฎหมายก าหนดได ้ โดยการคูณก าไรสุทธิก่อนหกัรายจ่ายนั้นๆ ดว้ย 2/102 

         ตวัอย่าง  บริษทัมีก  าไรสุทธิ  400,000  บาท  (เป็นก าไรสุทธิหลงัหกัรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ  
500  บาท  รายจ่ายเพื่อการศึกษา  500  บาท) 
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ก าไรก่อนหักรายจ่ายทั้ ง  2  รายการ  คือ  400,000 + 500 + 500  = 401,000  บาท  และน า  
401,000 * 2/104 = 7,711.53  บาท  ดงันั้นรายจ่ายท่ีสามารถเป็นรายจ่ายได ้ คือ  รายจ่ายจริง  รายการละ  
500  บาท  ก  าไรสุทธิตามประมวลรัษฎากรคือ  401,000 – 500 – 500 = 400,000  บาท 

         ตวัอย่าง  บริษทัมีก  าไรสุทธิ 400,000 บาท (เป็นก าไรสุทธิหลงัหักรายจ่ายเพื่อการกุศล 9,000  บาท  
รายจ่ายเพื่อการศึกษาฯ  9,000  บาท) 

ก าไรก่อนหักรายจ่ายทั้ง  2  รายการ  คือ  418,000  บาท  เปรียบเทียบรายจ่ายจริงกบัค่าท่ีไม่เกิน  
2% ของก าไรสุทธิ  โดยน าก  าไรก่อนหักรายจ่ายทั้ง 2 รายการ คูณด้วย  2/104  (418,000 * 2/104  =  

8,036) 

รายจ่ายทั้ง  2  รายการสามารถหักเป็นค่าใชจ่้ายได้ไม่เกินกฎหมายก าหนด  คือ  รายการละ  
8,036  บาท  ก  าไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร  คือ  418,000 – 8,036 – 8,036 = 401,928  บาท 

         ตวัอย่าง บริษทัมีก  าไรสุทธิ  400,000  บาท  (เป็นก าไรสุทธิหลงัหักรายจ่ายเพื่อการกุศล 1,000  บาท) 

ดงันั้น  ก  าไรก่อนหกัรายจ่ายเพ่ือการกุศลฯ  เพียงรายการเดียว  มีค่าเท่ากบั  401,000  บาท 

การเปรียบเทียบรายจ่ายจริง  กับรายจ่ายท่ีสามารถน าไปค านวณก าไรสุทธิได้โดยคูณด้วย  
2/102  (401,000 * 2/102  =  7,862.74)  รายจ่ายท่ีสามารถน าไปค านวณก าไรสุทธิ  คือ  รายจ่ายจริง  
1,000  บาท  ก  าไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร  คือ  400,000  บาท  (401,000 – 1,000  บาท) 

 รายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์  รายจ่ายเพื่อการศึกษา  และรายจ่ายเพื่อการกีฬาท่ีสามารถ
น ามาหกัเป็นรายจ่ายไดไ้วต้ามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได ้ (ฉบบัท่ี  44)  ซ่ึงแกไ้ข
โดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินไดฉ้บบัท่ี  46  ดงัน้ี 

(ก)  รายจ่ายเพ่ือการสาธารณประโยชน์  ไดแ้ก่  รายจ่ายท่ีจ่ายใหแ้ก่หรือเพ่ือกิจการดงัต่อไปน้ี 

         1)  การส่งเสริม  อนุรักษ์  และรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ ้มครอง  ตาม   
กฎหมายว่าดว้ยการสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า 

         2)  การคุม้ครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าดว้ยอุทยานแห่งชาติ 

         3)  การคุม้ครองและรักษาป่าสงวนแห่งชาติตามกฎหมายว่าดว้ยป่าสงวนแห่งชาติ 

         4)  การส่งเสริม  คุม้ครอง  และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
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         5)  การควบคุม  ป้องกัน  แก้ไข  ตลอดจนการลดและขจัดอันตราย  อนัเกิดจากการ
แพร่กระจายของมลพิษ  หรือภาวะมลพิษและของเสียอนัตราย  ตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

         6)  กองทุนส่ิงแวดลอ้ม  ตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ 

 7)  การบูรณะโบราณสถาน โบราณวตัถุ และศิลปวตัถุตามกฎหมายว่าดว้ยโบราณสถาน
โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 

 8) การก่อสร้างถนนแลโอนกรรมสิทธ์ิให้ส่วนราชการโดยไม่มีค่าตอบแทนและส่วน
ราชการไดใ้หป้ระชาชนไดป้ระโยชน์จากถนนดงักล่าว 

ทั้งน้ี  รายจ่ายตาม  1)  ถึง  8)  ตอ้งเป็นรายจ่ายใหแ้ก่กิจการตามโครงการพระราชด าริ  หรือของ
ทางราชการ  หรือองค์การของรัฐบาล  หรือองค์การกุศลสาธารณะท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดตาม
มาตรา  47  (7) (ข)  แห่งประมวลรัษฎากร 

(ข)  รายจ่ายเพื่อการศึกษา  ได้แก่  รายจ่ายในการบริจาคเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีจ่ายให้แก่หรือเพื่อ
กิจการ ดงัต่อไปน้ี 

         1)  สถานศึกษา  หอสมุดหรือหอ้งสมุด  หรือสถาบนัวิจยั  ทั้งน้ีเฉพาะของทางราชการ 

         2)  การใหทุ้นการศึกษาแก่นกัเรียน  นิสิต  นกัศึกษา  เป็นการทัว่ไป 

         3)  กระทรวง  ทบวง  กรม  เทศบาล  สุขาภิบาล  หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  
เพื่อสร้างสถานศึกษาหอสมุดหรือหอ้งสมุดของทางราชการ 

         4) สถานศึกษาท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชน  โดยบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน  และสถานศึกษาท่ีเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าดว้ยสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน 

(ค)  รายจ่ายเพื่อการกีฬา  ได้แก่  รายจ่ายในการบริจาคเงินหรือทรัพยสิ์นให้แก่หรือเพื่อกิจการ  
ดงัต่อไปน้ี 

         1)  การกีฬาแห่งประเทศไทย  เพื่อส่งเสริมการกีฬา   
         2)  คณะกรรมการกีฬาจังหวดั  ท่ีจัดตั้งตามกฎหมายด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย  เพ่ือ

ส่งเสริมกีฬาในจงัหวดั 

         3)  กรมพลศึกษาเพื่อการจดัแข่งขนักีฬานกัเรียน 
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         4)  สมาคมกีฬาสมคัรเล่นท่ีไดรั้บอนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทย 

          (4)   ค่ารับรองที่ไม่เป็นตามก าหนดกฎกระทรวง  ไม่สามารถน ามาเป็นค่าใชจ่้ายในการค านวณ
ก าไรสุทธิ  เวน้แต่ค่ารับรองดงักล่าวเป็นไปตามก าหนดกระทรวง  คือ 

 (ก)  ตอ้งเป็นค่ารับรองท่ีเป็นธรรมเนียมประเพณีทางการค้า  และต้องมีการปฏิบัติงาน  
เก่ียวกบัการคา้  ก่อนหรือหลงัการรับรอง  หรือในระหว่างการรับรอง 

       (ข)  ตอ้งเป็นค่ารับรองเฉพาะพึงเห็นว่ามีการเพ่ิมรายได ้ หรือตดัทอนรายจ่าย 

        (ค)  ตอ้งเป็นรายจ่ายท่ีเก่ียวกบัค่าอาหาร  ค่าท่ีพกั  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการกีฬา  ค่ามหรสพ  
หรือค่าใชจ่้ายอย่างอ่ืนท่ีเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายดงักล่าวถา้เป็นส่ิงของท่ีมอบให้กบับุคคลมูลค่าต้องไม่เกิน  
2,000  บาท 

        (ง)  รายจ่ายค่ารับรองต้องมีกรรมการ  หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วน  หรือผูจ้ ัดการหรือผูไ้ด้รับ
มอบหมายจากบุคคลดงักล่าว  เป็นผูอ้นุมติั  หรือสั่งจ่ายค่ารับรอง  และตอ้งมีใบรับ  หรือหลกัฐานของ
ผูรั้บเงินท่ีจ่ายเป็นค่ารับรองเวน้แต่ในกรณีท่ีผูรั้บเงินไม่มีหนา้ท่ีตอ้งออกไปรับตามประมวลรัษฎากร 

        (จ)  จ  านวนเงินค่ารับรอง  และบริการ  ให้น ามาหักเป็นรายจ่ายได ้ เท่ากบั  จ  านวนเงินท่ี
ตอ้งจ่าย  แต่รวมกนัตอ้งไม่เกินร้อยละ  0.3  ของยอดรายได ้ หรือยอดขายท่ีตอ้งน ามาค านวณก าไรสุทธิ  
ก่อนหักรายจ่ายในรอบระยะเวลาบญัชี  หรือของจ านวนเงินทุนท่ีไดรั้บช าระแลว้ถึงวนัสุดทา้ยของรอบ
ระยะเวลาบญัชี แลว้แต่อยา่งใดมากกว่า รายจ่ายค่ารับรองตามเกณฑด์งักล่าวจะตอ้งไม่เกิน 10,000,000 บาท 

          (5) รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน  หรือรายจ่ายในการต่อเติม  หรือการเปล่ียนแปลง  
ขยายออก  หรือท าใหดี้ข้ึนซ่ึงทรัพยสิ์น  แต่ไม่ใช่ซ่อมแซมใหค้งสภาพเดิม   

รายจ่ายนั้นอาจแบ่งออกไดเ้ป็น  2  ประเภท  คือ  รายจ่ายฝ่ายรายได ้ (Revenue  Expenditure)  

และรายจ่ายฝ่ายทุน  (Capital  Expenditure)  ซ่ึงรายจ่ายดังกล่าวนั้ นจะต้องวิเคราะห์ให้ชัดว่า  เป็น
รายจ่ายท่ีมีความสัมพนัธก์บัประโยชน์ท่ีไดรั้บในปีปัจจุบนั  จึงถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ
ในปีปัจจุบนั  ส่วนรายจ่ายฝ่ายทุนนั้นเป็นรายจ่ายท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายรอบบัญชี  จึงมี
ลกัษณะเป็นทรัพยสิ์นท่ีต้องตดัเป็นรายจ่ายในหลายรอบบัญชี  นอกจากนั้น  รายจ่ายฝ่ายทุนยงัเป็น
รายจ่ายท่ีก่อใหเ้กิดสิทธิดว้ย  เช่น  รายจ่ายในการต่อเติมอาคาร  เพ่ือเพิ่มพ้ืนท่ีใชส้อย  รายจ่ายดงักล่าวมี
ลกัษณะเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน  จะถือเป็นรายจ่าย  ในรอบบญัชีไม่ได ้ ตอ้งตดัเป็นค่าเส่ือมราคา  ถือเป็น
รายจ่ายเป็นรายปี  แต่ถา้รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมทรัพยสิ์น  ใหม้ีสภาพการใชง้านไดต้ามปกติ  ถือเป็นรายจ่าย
ในรอบบญัชีนั้น ๆ ได ้
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         (6)  เบีย้ปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร  ค่าปรับทางอาญา  ภาษีเงินไดข้องบริษทัหรือหา้งหุ้นส่วน
นิติบุคคลถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิไม่ได ้ ตอ้งเป็นเบ้ียปรับเงินเพ่ิม  หรือค่าปรับทางอาญา
ตามประมวลรัษฎากรเท่านั้น  ถา้เป็นค่าปรับตามกฎหมายอ่ืน  ถือเป็นรายจ่ายได ้ ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีช าระ
หรือพึงช าระ  และภาษีซ้ือของบริษัท  หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียน  
ตอ้งห้าม  ไม่ให้ถือเป็นรายจ่าย  เวน้แต่ภาษีท่ีไม่น ามาหักในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม  (ภาษีซ้ือจาก
รายจ่ายค่ารับรอง) หรือภาษีซ้ืออ่ืนตามท่ีก  าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

        (7)  การถอนเงินโดยปราศจากค่าตอบแทนของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคล ขอ้น้ีใช้
บงัคบัเฉพาะห้างหุน้ส่วนนิติบุคคล  เพราะปกติผูเ้ป็นหุน้ส่วนในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตอ้งมีทุนมาลง  
ซ่ึงอาจเป็นเงิน  ทรัพยสิ์นหรือแรงงาน  ฉะนั้น  เม่ือผูเ้ป็นหุน้ส่วนถอนเงินไปจากห้างหุน้ส่วนนิติบุคคล  
ผูเ้ป็นหุ้นส่วนนั้นจะต้องให้ส่วนตอบแทนแก่ห้างหุ้นส่วนนั้นดว้ย  การถอนเงินจึงถือเป็นรายจ่ายได ้ 
เหตุท่ีมีขอ้ก  าหนดเช่นน้ี  เพ่ือป้องกนัไม่ใหมี้การถอนทุนหรือถอนก าไรแลว้ถือเป็นรายจ่าย  เพราะจะท าให้
มีก  าไรสุทธินอ้ยลง  ท าใหม้ีการเล่ียงภาษี 

         (8)  เงินเดือนของผู้ ถือหุ้น  หรือผู้ เป็นหุ้นส่วน  เฉพาะส่วนที่จ่ายเกินสมควร  ผูเ้ป็นหุ้นส่วน  
หรือผูถื้อหุ้นในบริษทั หรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคล  อาจเขา้ไปเป็นลูกจา้งท างานในหน้าท่ีต่างๆ ได ้ซ่ึง   
ผูถื้อหุน้  หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนเหล่าน้ี  ยอ่มไดรั้บเงินเดือนเป็นการตอบแทน  แต่ถา้เงินเดือนท่ีจ่ายใหผู้ถื้อหุ้น  
หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนเกินสมควรนั้นจะถือเป็นรายจ่ายไม่ได้  เหตุท่ีมีบทบัญญัติข้อน้ี  เพ่ือป้องกนัการ
หลีกเล่ียงภาษีของบริษทั  หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ท่ีไม่ตอ้งการจ่ายเงินปันผล  หรือส่วนแบ่งก าไร
จากก าไรสุทธิหลงัจากหักภาษีแลว้  ให้กบัผูถื้อหุ้น  หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนแต่จะใชว้ิธีจ่ายเงินประโยชน์
ให้กบัผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วน  ในรูปของเงินเดือนในจ านวนท่ีมาก  เพื่อน าไปถือเป็นรายจ่าย   ใน
การค านวณก าไรสุทธิ  ท าใหนิ้ติบุคคลนั้นไม่มีก  าไรสุทธิ  และไม่ตอ้งเสียภาษีนัน่เอง 

 วิธีการท่ีจะดูว่า  เงินเดือนท่ีจ่ายนั้นเกินสมควรหรือไม่  ก็ให้เปรียบเทียบระหว่างเงินเดือนของ 
ผูเ้ป็นหุ้นส่วน  หรือผูถื้อหุน้  กบัพนกังานคนอ่ืนๆ  ท่ีมิใช่ผูถื้อหุน้หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วน ท่ีมีความสามารถ  
ประสบการณ์ท างาน  และอายกุารท างานท่ีใกลเ้คียงกนั 

         (9)  รายจ่ายที่ก าหนดขึน้เอง  โดยไม่มกีารจ่ายจริง  หรือรายจ่ายที่ควรจะจ่ายในรอบระยะ เวลา
บัญชีอ่ืน   เวน้แต่ในกรณีท่ีไม่สามารถจะลงจ่ายในรอบระยะบญัชีใด  อาจลงในรอบระยะเวลาบญัชี
ถดัไปไดร้ายจ่ายท่ีก  าหนดข้ึนเอง โดยไม่มีการจ่ายจริง  เช่น  ไม่มีการจ่ายเงินเดือนจะลงรายจ่ายค่าเงินเดือน
ไม่ได ้ หรือจ่ายค่าเช่าเมื่อปีท่ีแลว้จะมาลงเป็นรายจ่ายในปีปัจจุบนัไม่ได ้ ยกเวน้ว่ารายจ่ายบางกรณีไม่
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สามารถลงจ่ายในรอบบญัชีใดได ้ เช่น  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดียืดเยื้อหลายปี  แต่ยงัไม่มีค  าพิพากษา
สูงสุด  อาจถือเอาค่าใช่จ่ายในการด าเนินคดีท่ีเกิดข้ึนของแต่ละปี  มาลงบญัชีเป็นค่าใช่จ่ายในปีท่ีคดี
ความไดม้ีค  าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดแลว้ 

 ตวัอย่าง   ค  าพิพากษาฎีกาท่ี  3137/2523  ค่าเช่าท่ีดินท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชี  2508  
และ  2509  แต่เน่ืองจากปีดงักล่าวบริษัทขาดทุนมาก  และผูใ้ห้เช่ายงัไม่ได้ทวงถาม  บริษทัจึงน ามา
ลงบญัชีในปี  2510  นั้น  จึงเป็นรายจ่ายท่ีควรจะไดจ่้ายในรอบระยะบญัชีอ่ืน  แต่มิใช่กรณีท่ีไม่สามารถ
ลงรายจ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีอ่ืนได ้ ตอ้งห้ามมิให้ลงเป็นรายจ่ายตามมาตรา  65  ตรี  (9)  เงินชดเชยท่ี
บริษทัจะตอ้งจ่ายให้ลูกจา้งท่ีจะเลิกจา้งเน่ืองจากการปิดโรงงานภายในปี  2529  เป็นรายจ่ายซ่ึงควรจะ
จ่ายในรอบระยะเวลาบญัชี  2529  บริษทัจะน ามาถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบญัชี  2528  ไม่ได ้ 
(หนงัสือ  กด 0502/10450  ลว. 29  สิงหาคม  2528) 
          (10)  ค่าตอบแทนแก่ทรัพย์สิน  ซ่ึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคลเป็นเจ้าของเอง  และใช้เอง  
ไม่สามารถบนัทึกเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิได ้ เช่น  นาย  ก  และนาง  ข  เป็นหุ้นส่วนกนั  
นาย  ก  น ารถบรรทุก  2  คันมาลงทุน  ส่วนนาง  ข  น าเงิน  100,000  บาท  มาลงทุนร่วมหุ้นช่ือว่า    
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั กข.  ดงัน้ีแลว้  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  กข.  จะจ่ายเงินค่าเช่ารถบรรทุก  2  คนัท่ีนาย  ก  
น ามาลงทุนเป็นค่าใชจ่้ายไม่ไดเ้พราะรถบรรทุก 2  คนั  เป็นทรัพยสิ์นของห้างหุ้นส่วนจ ากดั  กข.  หรือ
ธนาคารท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ  และมีสาขาในเมืองไทย  ไดรั้บเคร่ืองคอมพิวเตอร์  จาก
ส านักงานใหญ่ในต่างประเทศ   จะลงบญัชีเป็นค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์  เป็นรายจ่ายในการค านวณ
ก าไรสุทธิไม่ได ้ เพราะถือเป็นนิติบุคคลเดียวกนั 

          (11)  ดอกเบี้ยที่คิดให้ส าหรับเงินทุน  เงินส ารองต่าง ๆ หรือเงินกองทุน ของตนเองจะน ามาลง
เป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิไม่ได้  บทบญัญติัน้ีมีลกัษณะคลา้ยกนักบั  ม. 65  ตรี(10)  คือเป็น
การห้ามไม่ให้บริษทั  หรือห้างหุน้ส่วนนิติบุคคล  คิดดอกเบ้ียให้กบันิติบุคคลเดียวกนั  เช่น  ไม่ให้นิติ
บุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีสาขาในประเทศไทย  คิดดอกเบ้ียใหก้บัเงินทุนท่ีส านกังาน
ใหญ่ในต่างประเทศ  ส่งมาใหเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 

          (12)  ผลเสียหายอนัอาจได้กลบัคืน  เน่ืองจากการประกนัหรือสัญญาคุ้มกนัใดๆ  หรือผลขาดทุน
สุทธิในรอบระยะบัญชีก่อน ๆ  เว้นแต่ผลขาดทุนสุทธิยกมา  ไม่เกิน  5  ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชี
ปัจจุบัน 
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ผลเสียหายท่ีไดรั้บการชดเชยจากการประกนัภยัแลว้  ก็ถือว่าไม่ไดเ้กิดความเสียหายข้ึนแก่นิติ
บุคคลนั้ น  ฉะนั้ น  จะลงเป็นรายจ่ายไม่ได้  กรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย  ซ่ึงเป็นผลเสียหายจากการ
ประกอบการ  และนิติบุคคลนั้นประสงคจ์ะตดัตน้ทุนท่ีเหลืออยูข่องทรัพยสิ์นนั้นเป็นรายจ่าย  ถา้ผลเสียหาย
มากกว่าการชดใชผ้ลต่างท่ีเกิดข้ึน  ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิได ้ ในทางตรงกนัขา้มกนั  ถา้
มีมูลค่านอ้ยกว่าการชดใชผ้ลต่างท่ีเกิดข้ึนถือเป็นรายไดใ้นการค านวณก าไรสุทธิ  เพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลดว้ย 

ถา้ผลเสียหายนั้นไม่มีการประกันหรือสัญญาคุ้มภัยใดๆ  ผลต่างของต้นทุนท่ีเหลืออยู่ของ
ทรัพยสิ์นนั้น  ถือเป็นผลเสียหายจากการประกอบกิจการถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิได ้

ตวัอย่าง  กรณีอาคารของบริษทัฯ  เกิดเพลิงไหมเ้สียหายทั้งหมด  โดยบริษทัฯ  ไดท้  าประกนั
อคัคีภยัไว ้ ถือไดว้่าเป็นผลเสียหายอนัอาจไดรั้บกลบัคืนเน่ืองจากการประกนัภยั  เมื่อบริษทัไดรั้บค่า
สินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั  หากค่าสินไหมทดแทนมากกว่าผลเสียหายผลต่างถือเป็นรายไดท่ี้
บริษัทฯ  ต้องน ามารวมค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามมาตรา  65  แห่งประมวล
รัษฎากร  แต่ถา้หากผลเสียหายมากกว่าค่าสินไหมทดแทน  ผลต่างถือเป็นผลเสียหายท่ีบริษทัฯ  มีสิทธิ
น ามาหกัเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ไม่ตอ้งหา้มตามมาตรา 65 ตรี  
(12)  แห่งประมวลรัษฎากร  (หนงัสือ  กค  0706/2521  ลว.  21  ตุลาคม  2547) 

ส่วนผลขาดทุนของปีก่อนยกมาไม่เกิน  5  ปี  ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิในปี
ปัจจุบนั  โดยผลขาดทุนดงักล่าวจะตอ้งค านวณตามเง่ือนไขการค านวณก าไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร  
(ม.65 ทวิ และ 65 ตรี) 

ผลขาดทุนสุทธิของปีหน่ึงจะยกยอดไปหักก าไรสุทธิของปีต่อๆ ไปไดเ้พียง  5  ปี  ถา้ยงัหักไม่
หมดก็ตอ้งตดัท้ิง  จะยกยอดไปหกัเกิน  5  ปีไม่ได ้ ผลขาดทุนจะตอ้งหกัลบก าไรสุทธิท่ีมีอยู ่ หลงัจากปี
ท่ีมผีลขาดทุนเสียก่อน  หากยงัมีผลขาดทุนสุทธิเหลืออยูอี่ก  ก็ยกไปหกัก าไรสุทธิปีถดัไปได ้ แต่ตอ้งไม่
เกิน  5  ปี  การหกักลบดงักล่าวควรใชห้ลกัขาดทุนก่อนหกัก่อน 
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ตวัอย่าง 

รอบระยะเวลาบัญชี             ก าไรสุทธิ    ขาดทุนสุทธิ 
2538    600,000 

2539    200,000 

2540     250,000 

2541     300,000 

2542 150,000 

2543 100,000 

2544   50,000 

 

ขาดทุนสุทธิปี  2538  น ามาเป็นรายจ่ายในปี  2540,2541  และ  2542  โดยถือเป็นรายจ่าย ปี  
2540  =  250,000  บาท,  ปี  2541  =  300,000  บาทและปี 2542  =  50,000  บาท  ท าให้ปี  2540 , 2541  

ไม่มีก  าไรสุทธิท่ีตอ้งเสียภาษี  ส่วนปี  2542  มีก  าไรสุทธิเหลือ  100,000  บาท  สามารถใชผ้ลขาดทุนปี  
2539  ยกมาเป็นรายจ่ายปี  2542  จ านวน  100,000  บาท  ปี  2543  จ านวน  100,000  บาท  ปี  2542, 

2543  จึงไม่เหลือก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษี  ส่วนปี  2544  ไม่มีผลขาดทุนเหลืออยู่ท่ีจะยกมาเป็นรายจ่าย  
ในปี  2544  (ผลขาดทุน ปี 2538 –2539)  ปี  2544  จึงมีก  าไรสุทธิ  เพื่อเสียภาษีนิติบุคคล  50,000  บาท 

          (13)  รายจ่ายซ่ึงมิใช่รายจ่าย เพ่ือการหาก าไร  หรือเพ่ือกิจการโดยเฉพาะของนิติบุคคล นั้น
จะตอ้งพิจารณาขอ้เท็จจริงว่าตามสถานประกอบการธุรกิจนั้นๆ  ควรมีรายจ่ายดงักล่าวหรือไม่  กล่าวคือ 
รายจ่ายตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะการประกอบการธุรกิจ ซ่ึงตอ้งพิจารณาเป็นกรณีไป เช่น นิติบุคคลท า
ธุรกิจเดินรถรับ-ส่งผูโ้ดยสารระหว่างจงัหวดั ค่าน ้ ามนั อากาศยาน ไม่ใช่รายจ่ายเพ่ือกิจการโดยเฉพาะ  
รายจ่ายเพื่ออุดหนุนพรรคการเมือง  จะเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ไม่ได ้

          (14)  รายจ่ายซ่ึงมใิช่รายจ่ายเพ่ือกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ  บทบญัญติัน้ีจะเก่ียวขอ้งกบั
นิติบุคคลท่ีมีส านักงานใหญ่หรือสาขาในต่างประเทศ    มีค่าใชจ่้ายแลว้เฉล่ียให้เป็นค่าใชจ่้ายของสาขา
ในประเทศไทยซ่ึงรายจ่ายท่ีโอนเฉล่ียใหเ้ป็นค่าใชจ่้ายของสาขาในประเทศไทย  ตอ้งพิสูจน์ใหไ้ดว้่าเป็น
ค่าใชจ่้ายในประเทศไทยโดยเฉพาะ  มิฉะนั้นค่าใชจ่้ายดงักล่าว จะถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไร
สุทธิไม่ได ้
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          (15)  ค่าซ้ือทรัพย์สิน และรายจ่ายเกีย่วกับการซ้ือ หรือขายทรัพย์สินในส่วนที่เกนิปกต ิ โดยไม่
มีเหตุอนัสมควร  การซ้ือสินคา้ดว้ยราคาสูงเกินปกติ  ท าใหต้น้ทุนขายสูง  ก  าไรต ่า  หรือถา้ซ้ือทรัพยสิ์น
ในราคาสูง  ท าให้หักค่าเส่ือมราคาไดม้าก  ก  าไรสุทธิจะต ่าท าให้ต้องเสียภาษีน้อย  เป็นวิธีท่ีสามารถ
หลบเล่ียงภาษีได ้ ฉะนั้นราคาซ้ือสินคา้หรือทรัพยสิ์นในส่วนท่ีเกินปกติ  โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรไม่
สามารถถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิได้  ค  าว่าสูงกว่าปกติโดยไม่มีเหตุอนัสมควร  ต้อง
พิจารณาขอ้เท็จจริงแต่ละเร่ืองไป 

         (16)  ค่าของทรัพยากรธรรมชาตทิี่สูญเสียหรือส้ินไปเน่ืองจากกจิการที่ท า ทรัพยากร ธรรมชาติ
เป็นของรัฐ  การท่ีบุคคลจะเขา้ไปท าประโยชน์ในทรัพยากรของรัฐจะตอ้งจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและ
ได้รับอนุญาตเสียก่อน  ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายอาจเรียกช่ือต่างกันไป  เช่น  ค่าภาคหลวง  กรณีได้รับ
อนุญาตให้เขา้ไปขุดแร่  ซ่ึงค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายให้รัฐบาลสามารถตดัเป็นค่าใชจ่้ายในการค านวณก าไร
สุทธิไดอ้ยูแ่ลว้แต่เมื่อมีการใชป้ระโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติ ยอ่มท าให้ทรัพยากรธรรมชาติสูญเสีย
ไปเร่ือยๆ  ค่าทรัพยากรธรรมชาติท่ีสูญเสีย  หรือสูญส้ินไป  จากการถูกน าไปใชป้ระโยชน์ต่างๆ จะ
น ามาหกัเป็นรายจ่ายอีกไม่ได ้

          (17)  ค่าของทรัพย์สิน  นอกจากสินค้าที่ตีราคาต ่าลง   ทรัพยสิ์นต่างๆ  นอกจากสินค้าและ
ทรัพยสิ์นท่ีมีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ  ซ่ึงตอ้งตีราคาเป็นเงินไทยแลว้  ห้ามมิใหตี้ราคาต ่าลง  แลว้น า
ผลต่างของราคานั้นมาเป็นค่าใชจ่้ายในการค านวณก าไรสุทธิเน่ืองจากลกัษณะดงักล่าวเป็นการแสดง
ราคาต ่าลงโดยท่ียงัมิไดม้ีการจ าหน่ายทรัพยสิ์นออกไปจริงๆ จึงตอ้งหา้ม  ไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายใน
การค านวณก าไรสุทธิ 

          (18)  รายจ่ายซ่ึงพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ  ปกติรายจ่ายท่ีจะน ามาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ค านวณก าไรสุทธิ  ตอ้งมีหลกัฐานแสดงปรากฏชดัว่าผูรั้บเป็นใคร  เป็นรายจ่ายอะไร  ถา้รายจ่ายใดก็
ตามไม่มีหลกัฐานใดๆ ว่าใครเป็นผูรั้บยอ่มไม่สามารถน ามาหกัเป็นค่าใชจ่้ายในการค านวณก าไรสุทธิได ้

 ตวัอย่าง   ค  าพิพากษาฎีกาท่ี  2735/2532  เมื่อใบรับเงินไม่ปรากฏช่ือ  ท่ีอยู่ของผูรั้บเงิน  แมจ้ะ
ยนืยนัว่าจ่ายเงินไปจริง  ทั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรับรองแลว้ก็หามีผลลบลา้งบทบญัญติัของกฎหมาย
ไมถื่อเป็นรายจ่ายท่ีตอ้งหา้มมิใหถื้อเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิตามมาตรา  65  ตรี  (18)  แห่ง
ประมวลรัษฎากร 

 ค าพิพากษาฎีกาท่ี  2213/2535  บริษทัจ่ายเงินค่าบริการใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีศุลกากรและไดล้งบญัชีไว ้ 
แต่มิไดร้ะบุว่าจ่ายใหแ้ก่ผูใ้ด  ค่าใชจ่้ายดงักล่าวจึงเป็นรายจ่ายท่ีบริษทัพิสูจน์ไม่ไดว้่าใครเป็นผูรั้บ 
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          (19)  รายจ่ายใดๆ ที่ได้ก าหนดจ่ายจากผลก าไรที่ได้เม่ือส้ินรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว  รายจ่ายใดๆ  
ก็ตามท่ีมีการก าหนดระเบียบการจ่ายไวอ้ย่างชดัเจน  ไม่ว่าบริษทัจะไดก้  าไรหรือขาดทุนก็ตามถือเป็น
รายจ่ายได ้ แต่ถา้เป็นการก าหนดรายจ่ายหลงัจากปิดบญัชีและบริษทัทราบก าไรสุทธิแลว้ถือเป็นรายจ่าย
ไม่ได ้

          (20)  รายจ่ายที่มลีกัษณะท านองเดียวกบัที่ระบุ  (1)  ถึง (19)  ตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา   
         7.2  การหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพย์สิน  ให้หกัไดต้ามหลกัเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  
และอตัราท่ีก  าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

 (1)  ในการหกัค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์น  เมื่อไดใ้ชว้ิธีการทางบญัชี วิธีใดแลว้ให้ใชต้ลอดไป  
จะเปล่ียนแปลงได ้ ก็ต่อเมื่อไดรั้บอนุมติัจากอธิบดี 

 (2)  อตัราการหกัค่าเส่ือมราคาคิดเป็นร้อยละของมูลค่าตน้ทุนตามประเภทของทรัพยสิ์นดงัน้ี 

การหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาจะตอ้งไม่เกินอตัราร้อยละของมูลค่าตน้ทุน  ตามประเภท
ของทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี 

 

ประเภททรัพย์สิน ร้อยละ 

1.  อาคาร  
          -  อาคารถาวร 

          -  อาคารชัว่คราว 

 

5 

100 

2.  ตน้ทุนเพ่ือการไดม้าซ่ึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสูญส้ินไปได ้ 5 

3.  ตน้ทุนเพื่อการไดม้าซ่ึงสิทธิการเช่า 

     3.1  กรณีไม่มีหนงัสือสญัญาเช่า หรือมีหนงัสือสญัญาเช่าท่ีมีขอ้ก  าหนด
ใหต่้ออายกุารเช่าไดโ้ดยเง่ือนไขในการต่ออายนุั้นเปิดโอกาสใหต่้อ ๆ ไป 

     3.2  กรณีมีหนงัสือสญัญาเช่าไม่มีขอ้ก  าหนดใหต่้ออายกุารเช่าไดห้รือมี
ขอ้ก  าหนดใหต่้ออายกุารเช่าไดเ้พียงระยะเวลาอนัจ  ากดั 

 

10 

100  หารดว้ยจ านวน 

ปีอายกุารเช่าและอายุ
ท่ีต่อไดร้วมกนั 
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4.  ตน้ทุนเพื่อการไดม้าซ่ึงสิทธิในกรรมวิธี  สตูร  กู๊ดวิลล ์ เคร่ืองหมาย
การคา้ สิทธิประกอบกิจการตามใบอนุญาต  สิทธิบตัร  ลิขสิทธ์ิ  หรือสิทธิ
อยา่งอ่ืน 

     4.1  กรณีไมจ่  ากดัอายกุารใช ้

     4.2  กรณีจ ากดัอายกุารใช ้ 
 

 

 

 

10   
100  หารดว้ยจ านวน

ปีอายกุารใช ้

5.  ทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืน  ซ่ึงโดยสภาพของทรัพยสิ์นนั้นสึกหรอหรือเส่ือม
ราคาไดน้อกจากท่ีดินและสินคา้ 

 

20 

 

 (3)  การหกัค่าเส่ือมราคาให้ค  านวณตามส่วนเฉล่ียแห่งระยะเวลาท่ีไดรั้บทรัพยสิ์นนั้นมาใหแ้ต่
ละรอบบญัชีเช่น  ซ้ือรถยนต์ราคา  100,000  บาทคิดค่าเส่ือมราคา 20 %  เมื่อ 1 กรกฎาคม 2543 หักค่า
เส่ือมราคาในรอบบญัชี ปี 2543 100,000  (20/100)  (6/12)  = 10,000 บาท 

 (4)  การหักค่าเส่ือมราคารถยนต์นั่งหรือรถโดยสารท่ีมีท่ีนั่งไม่เกิน  10 คน  หักค่าสึกหรอได้
จากมูลค่าตน้ทุน  ส่วนท่ีไม่เกิน 1,000,000  บาท  ฉะนั้นหลงัจากหักค่าเส่ือมราคาครบถว้นแลว้จะเหลือ
มูลค่ารถยนต ์ ส่วนท่ีเกิน  1,000,000  บาท  อยูใ่นบญัชีรถยนตเ์ท่ากนัทุกปี  จนกว่าจะมีการจ าหน่ายออกไป 

 (5)  นอกจากขอ้  (4)  การหักค่าเส่ือมราคาจะหักจนหมดมูลค่าทรัพยสิ์นนั้นไม่ได ้ อยา่งน้อย
ตอ้งเหลือมูลค่าของทรัพยสิ์นนั้นไว ้ 1  บาท  ทั้งน้ีเพ่ือแสดงให้เห็นว่ายงัมีทรัพยสิ์นช้ินน้ีอยู่  จะได้
ป้องกนัมิให้ก  าไรสุทธิท่ีค  านวณไดต้  ่ากว่าความเป็นจริง  ในส่วนของเจา้ของทรัพยสิ์นเอง  เมื่อมีการ
ซ่อมแซม  รายการซ่อมแซมทรัพยสิ์นสามารถบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายการค านวณก าไรสุทธิได้ 
 (6)  การหักค่าสึกหรอ หรือค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการเช่าซ้ือ หรือซ้ือขายเงินผอ่น  
ใหห้กัไดต้ามราคาของทรัพยสิ์น  ซ่ึงเป็นราคาท่ีช าระทั้งหมดตามสญัญาเช่าซ้ือ หรือซ้ือขายเงินผอ่น  แต่
ค่าเส่ือมราคาท่ีหกัจะตอ้งไม่เกินค่าเช่าซ้ือ  หรือเงินผอ่นช าระในงวดบญัชีนั้น 

(7)  การตีราคาทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึนตาม ม.65 ทวิ (3) แห่งประมวลรัษฎากรและราคาท่ีตีเพ่ิมนั้น 
ตอ้งน ามาค านวณก าไรสุทธิโดยไม่ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามกฎหมายใดๆ ใหห้ักค่าเส่ือมราคาไดจ้าก
ราคาส่วนท่ีตีเพ่ิมข้ึนของทรัพยสิ์นนั้นนบัแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีตีราคาเพ่ิมข้ึน 
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 7.3  การตรีาคาทรัพย์สิน 

 ทรัพยสิ์นอ่ืนนอกเหนือจากสินคา้  ให้ถือตามราคาท่ีพึงซ้ือทรัพยสิ์นนั้นไดต้ามปกติ  และใน
กรณีท่ีมีการตีราคาทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึนหา้มมิใหน้ าราคาท่ีตีเพ่ิมข้ึน  มารวมค านวณก าไรสุทธิหรือ  ขาดทุน
สุทธิ  ส่วนทรัพยสิ์นรายการใดมีสิทธิหกัค่าสึกหรอ  และค่าเส่ือมราคาก็ให้หกัค่าสึกหรอ  และค่าเส่ือม
ราคาในการค านวณก าไรสุทธิ     หรือขาดทุนสุทธิตามหลกัเกณฑ ์ วิธีการเง่ือนไข  และอตัราเดิมท่ีใชอ้ยู่
ก่อนตีราคาทรัพยเ์พ่ิมข้ึน  โดยให้หักเพียงเท่าท่ีระยะเวลาและมูลค่าตน้ทุนท่ีเหลืออยูส่ าหรับทรัพยสิ์น
นั้นเท่านั้น 

 การตีราคาทรัพยสิ์นให้เพ่ิมข้ึน  เพ่ือแสดงราคาทรัพยสิ์นนั้นๆ  ตามราคาตลาดซ่ึงอาจมีราคา
เพ่ิมข้ึน  สามารถท าไดแ้ต่หา้มมิใหน้ ามารวมค านวณก าไรสุทธิ  หรือขาดทุนสุทธิ 

         7.4  ในกรณีโอนทรัพย์สิน  ให้บริการหรือให้กู้ ยืมเงิน  โดยไม่มีค่าตอบแทน  ค่าบริการหรือ
ดอกเบ้ีย  หรือมีค่าตอบแทน  ค่าบริการ หรือดอกเบ้ีย  ต  ่ากว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรเจา้
พนักงานประเมิน  อาจประเมินค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือดอกเบ้ียนั้น ตามราคาตลาด  ในวนัท่ีโอน 
ใหบ้ริการ  หรือใหกู้ย้มื  เพื่อน ามาค านวณก าไรสุทธิ  หรือขาดทุนสุทธิ 

         7.5  เงินตรา  ทรัพย์สิน  หรือหนี้สิน  ซ่ึงมีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศที่เหลืออยู่ในวัน
สุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี  ใหค้  านวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทยดงัน้ี 

 (1)  กรณีบริษทั  หรือ  หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนอกจาก (2) ใหค้  านวณค่าหรือราคาของเงินตรา
หรือทรัพยสิ์นเป็นเงินตราไทยตามอตัราถวัเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยรั์บซ้ือ ซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทย  
ไดค้  านวณไวแ้ละใหค้  านวณค่าหรือราคาของหน้ีสินเป็นเงินตราไทยตามอตัราถวัเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชย์
ขาย  ซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยไดค้  านวณไว ้

 (2)  กรณีธนาคารพาณิชย ์ หรือ  สถาบนัการเงินอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีก าหนดให้ค  านวณค่าหรือ
ราคาของเงินตรา  ทรัพยสิ์นหรือหน้ีสินเป็นเงินตราไทยตามอตัราถวัเฉล่ียระหว่างอตัราซ้ือ  และอตัราขาย
ของธนาคารพาณิชยท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยไดค้  านวณไว ้ “เงินตรา  ทรัพย์สิน  หนีสิ้น  ซ่ึงมค่ีาหรือ
ราคาเป็นเงินตราต่างประเทศที่รับมา  หรือจ่ายไป  ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี  ให้ค านวณค่า  หรือ
ราคาเป็นเงินไทยตามราคาตลาดในวนัที่รับมาหรือจ่ายไปนั้น”  
         7.6  การตรีาคาสินค้าคงเหลือในวนัสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี  ใหค้  านวณตามราคาทุน  หรือ
ราคาตลาด  แลว้แต่อย่างใดจะน้อยกว่า  และให้ถือราคาน้ีเป็นราคาสินค้าเหลือยกมา  ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีใหม่ดว้ย 
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         7.7  การค านวณราคาทุนสินค้าที่ส่งเข้ามาจากต่างประเทศ นั้นเจ้าพนักงานประเมินมีอ  านาจ
ประเมินโดยเทียบเคียงกบัราคาทุนของสินคา้ประเภทและชนิดเดียวกนัท่ีส่งเขา้ในประเทศอ่ืน 

 บทบญัญติัขอ้น้ีป้องกนัการหลบเล่ียงภาษีโดยนิติบุคคลท่ีสั่งสินคา้เข้ามาจากต่างประเทศใน
ราคาท่ีสูงเกินความเป็นจริง ซ่ึงจะท าใหม้ีก  าไรน้อยและเสียภาษีนอ้ยจึงใหอ้  านาจเจา้พนกังานประเมินมี
อ  านาจประเมินราคาแทจ้ริงได ้

         7.8  ถ้าราคาทุนของสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ   ให้ค  านวณเป็นเงินตราไทยตามอัตรา
แลกเปล่ียนในทอ้งตลาดของวนัท่ีไดสิ้นคา้นั้นมา  เวน้แต่เงินตราต่างประเทศนั้นจะแลกไดใ้นอตัราทาง
ราชการก็ใหค้  านวณเป็นเงินตราไทยตามอตัราทางราชการนั้น 

         7.9  จ าหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้  จะกระท าได้ตามหลกัเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขท่ี
ก  าหนด  โดยกฎกระทรวง  แต่ถา้ไดรั้บช าระหน้ีในรอบบญัชีใด  ให้น ามาค านวณเป็นรายไดใ้นรอบ
ระยะเวลาบญัชีนั้น  หน้ีสูญรายใด  ไดน้ ามาค านวณเป็นรายไดแ้ลว้  หากไดรั้บช าระในภายหลงัก็มิให้
น ามาค านวณเป็นรายไดอี้ก  (กฎกระทรวง  ฉบบัท่ี  186  เร่ืองการจ าหน่ายหน้ีสูญ)  
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กฎกระทรวง 

ฉบบัที่  186 (พ.ศ. 2534) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการจ าหน่ายหนีสู้ญจากบญัชีลกูหนี ้
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  อาศยัอ  านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติั
แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 20)  พ.ศ.2513  และมาตรา  65  ทวิ(9)  แห่งประมวลรัษฎากร
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับท่ี  25)  พ .ศ . 2552  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้  1 ใหย้กเลิกกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 181  (พ.ศ. 2532)  ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่า
ดว้ยการจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ี 

ขอ้ 2  การจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้กระท าได ้ 
ตามหลกัเกณฑ ์ วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีก  าหนดในขอ้ 3  ขอ้ 4  ขอ้ 5  ขอ้ 6  และขอ้ 7  

ขอ้  3   หน้ีสูญท่ีจะจ าหน่ายจากบญัชีลูกหน้ีตอ้งเป็นหน้ีท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

             (ก)  ตอ้งเป็นหน้ีจากการประกอบกิจการหรือเน่ืองจากการประกอบกิจการ  หรือหน้ีท่ี
ไดร้วมเป็นเงินได้ในการค านวณก าไรสุทธิ  ทั้ งน้ี  ไม่รวมถึงหน้ีท่ีผูเ้ป็น  หรือเคยเป็นกรรมการหรือ
หุน้ส่วนผูจ้ดัการเป็นลูกหน้ี  ไม่ว่าหน้ีนั้นจะเกิดข้ึนก่อนหรือในขณะท่ีผูน้ั้นเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน
ผูจ้ดัการ 

             (ข)  ตอ้งเป็นหน้ีท่ียงัไม่ขาดอายคุวามและมีหลกัฐานโดยชดัแจง้ท่ีสามารถฟ้องลูกหน้ีได ้

ขอ้  4   การจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชี  ในกรณีหน้ีของลูกหน้ีแต่ละรายมีจ  านวนเกิน      
500,000  บาท  ข้ึนไป  ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

             (1)  ไดติ้ดตามทวงถามให้ช าระหน้ีตามสมควรแก่กรณี  โดยมีหลกัฐานการติดตามทวง
ถามอยา่งชดัแจง้และไม่ไดช้  าระหน้ี  โดยปรากฏว่า 

(ก)  ลูกหน้ีถึงแก่ความตาย  เป็นคนสาบสูญ  หรือมีหลกัฐานว่าหายสาบสูญไปและ
ไม่มีทรัพยสิ์นใดๆ  จะช าระหน้ีได ้

(ข)  ลูกหน้ีเลิกกิจการ  และมีหน้ีของเจ้าหน้ีรายอ่ืนมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สิน
ทั้งหมดของลูกหน้ีอยูใ่นล าดบัก่อนเป็นจ านวนมากกว่าทรัพยสิ์นของลูกหน้ี 
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(2)  ไดด้  าเนินการฟ้องลูกหน้ีในคดีแพ่งหรือไดย้ืน่ค  าขอเฉล่ียหน้ีในคดีท่ีลูกหน้ีถูกเจา้หน้ี
รายอ่ืนฟ้องในคดีแพ่ง  และในกรณีนั้น ๆ  ไดมี้ค  าบงัคบัหรือค าสัง่ของศาลแลว้  แต่ลูกหน้ีไม่มีทรัพยสิ์น
ใดๆ  จะช าระหน้ีได ้หรือ 

(3) ไดด้  าเนินการฟ้องลูกหน้ีในคดีลม้ละลายหรือไดย้ื่นค  าขอรับช าระหน้ีในคดีท่ีลูกหน้ี
ถูกเจา้หน้ีรายอ่ืนฟ้องในคดีลม้ละลายและในกรณีนั้น ๆ  ไดมี้การประนอมหน้ีกบัลูกหน้ีโดยศาลมีค าสั่ง
เห็นชอบดว้ยกบัการประนอมหน้ีนั้น  หรือลูกหน้ีถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลายและไดมี้การ
แบ่งทรัพยสิ์นของลูกหน้ีคร้ังแรกแลว้ 

ขอ้  5   การจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ี  ในกรณีหน้ีของลูกหน้ีแต่ละรายมี 

จ านวนไม่เกิน  500,000   บาท  ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) ไดด้  าเนินการตามขอ้ 4 (1) แลว้ 

(2) ไดด้  าเนินการฟ้องลูกหน้ีในคดีแพ่งและศาลไดมี้ค  าสั่งรับค าฟ้องนั้นแลว้หรือไดย้ื่น 
ค  าขอเฉล่ียหน้ีในคดีท่ีลูกหน้ีถูกเจา้หน้ีรายอ่ืนฟ้องในคดีแพ่งและศาลไดมี้ค  าสัง่รับค าขอนั้นแลว้ หรือ 

(3) ได้ด  าเนินการฟ้องลูกหน้ีในคดีลม้ละลายและศาลได้มีค  าสั่งรับค าฟ้องนั้ นแล้ว      
หรือไดย้ืน่ค  าขอรับช าระหน้ีในคดีท่ีถูกเจา้หน้ีรายอ่ืนฟ้องในคดีลม้ละลาย  และศาลไดมี้ค  าสัง่รับค าขอรับ
ช าระหน้ีนั้นแลว้ 

ในกรณีตาม  (2) หรือ (3)  กรรมการหรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคลผูเ้ป็นนเจา้หน้ีตอ้งมีค  าสั่งอนุมติัใหจ้  าหน่ายหน้ีนั้นเป็นหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีภายใน  30  วนันับ
แต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 

ขอ้  6  การจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีของธนาคาร  หรือบริษทัเงินทุนตามกฎหมายว่าดว้ย
การประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลกัทรัพย ์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  ในกรณีหน้ีของลูกหน้ีแต่ละ
รายมีจ  านวนไม่เกิน  200,000  บาท  ใหก้ระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑใ์นขอ้  4  หรือ  5  
ถา้ปรากฎว่าได้มีหลกัฐานการติดตามทวงถามให้ช าระหน้ีตามสมควรแก่กรณีแลว้แต่ไม่ไดช้  าระหน้ี  
และหากจะฟ้องลูกหน้ีจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายไม่คุม้กบัหน้ีท่ีจะไดรั้บช าระ 

             ความในวรรคหน่ึงให้ใชบ้งัคบัส าหรับการจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีของบริษทั
หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ธนาคารหรือบริษทัเงินทุนดงักล่าว ในกรณีหน้ีของลูกหน้ีแต่ละราย
มีจ  านวนไม่เกิน  100,000  บาทดว้ย 
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 ขอ้  7  หน้ีของลูกหน้ีรายใดท่ีเขา้ลกัษณะตามขอ้ 3  และไดด้  าเนินการตอ้งขอ้ 4 ขอ้ 5  หรือขอ้ 6 
ครบถว้นแลว้ในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  เวน้แต่กรณีตามขอ้ 5 (2)  และ (3)  ให้ถือเป็นรายจ่ายในรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีศาลไดมี้ค  าสัง่รับค าฟ้อง  ค  าขอเฉล่ียหน้ีหรือค าของรับช าระหน้ีแลว้แต่กรณี 

 ขอ้  8  กฎกระทรวงน้ีให้ใชบ้งัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีส้ินสุดลงในหรือหลงัวนัท่ี 31 
ธนัวาคม  พ.ศ  2534 เป็นตน้ไป 

 

 

      ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี  29  ตุลาคม  พ.ศ.  2534 

       นายวีรพงษ ์  รามางกูร 

                         รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ  รักษาการแทน 

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

 

   (ร.จ.  เล่ม  108  ตอนท่ี  194  วนัท่ี  7  พฤศจิกายน  2534) 

 

         7.10 บริษัทจ ากดัที่ตั้งขึน้ตามกฎหมายไทยแต่ไม่จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ได้รับเงินปันผลจากบริษัทจ ากัดท่ีตั้ งข้ึนตามกฎหมายไทย  กองทุนรวม  หรือสถาบันการเงินท่ีมี
กฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจดัตั้งข้ึนส าหรับใหกู้ย้มืเงินเพ่ือส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม  
หรืออุตสาหกรรม  และเงินส่วนแบ่งก าไรท่ีไดรั้บจากกิจการร่วมค้า  ให้น าเงินปันผล  หรือส่วนแบ่ง
ก าไรค านวณเป็นรายไดเ้พียงก่ึงหน่ึง 

  เงินปันผล  หรือส่วนแบ่งก าไร  ท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ถือเป็นรายได ้ ในการค านวณก าไรสุทธิ  
ถา้ผูรั้บเป็น 

(1)  บริษัทท่ีตั้ งข้ึนตามกฎหมายไทยและเป็นบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

(2)  บริษทัจ ากดันอกจาก  ขอ้ (1) ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัจ ากดัผูจ่้ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 ของหุน้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียจงในบริษทัจ ากดัผูรั้บเงิน  และบริษทัจ ากดัผูจ่้ายเงินปันผลไม่ไดถื้อ
หุน้ในบริษทัจ ากดัผูรั้บเงินปันผลไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม  การยกเวน้ดงักล่าวมิใหใ้ชบ้งัคบัในกรณีท่ี
บริษทัจ ากดัหรือบริษทัจดทะเบียนมีเงินไดท่ี้เป็นเงินปันผล  และเงินส่วนแบ่งก าไรดงักล่าว  โดยถือหุ้น
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หรือหน่วยลงทุนท่ีก่อใหเ้กิดเงินปันผล  และเงินส่วนแบ่งก าไรนั้นไว ้ ไม่ถึง  3  เดือน นับแต่วนัท่ีไดรั้บ
หุน้หรือหน่วยลงทุนนั้นมาจนถึงวนัท่ีมีเงินได ้  หรือไดโ้อนไปก่อน  3  เดือน  นบัแต่วนัท่ีมีเงินได ้

         7.11  ดอกเบี้ยเงินกู้ ยืม  ที่อยู่ในบังคบัต้องถูกหักภาษี  ณ  ที่จ่าย ไวต้ามกฎหมายว่าดว้ยภาษีเงินได้
ปิโตรเลียมใหน้ ามาค านวณเป็นรายไดเ้พียงเท่าท่ีเหลือจากถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่าย  ตามกฎหมายดงักล่าว 

   ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมให้ผูรั้บสัมปทานไดรั้บยกเวน้การเสียภาษีอากร และเงินท่ี
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนทอ้งถ่ิน เรียกเก็บทุกชนิด  ยกเวน้  1)  ภาษีเงินไดต้ามกฎหมายว่าดว้ย
ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม  2)  ค่าภาคหลวงไม ้ ค่าบ ารุงป่า  และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าดว้ยป่าไม ้ 
และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ  3)  ค่าภาคหลวง  และค่าธรรมเนียมตามพระราชบญัญัติน้ี  4)  

ค่าธรรมเนียมตอบแทนบริการตามกฎหมายทอ้งถ่ิน 

   บริษทัท่ีไดรั้บสมัปทานให้ขุดเจาะน ้ ามนัจะตอ้งใชเ้งินลงทุนมากจึงตอ้งระดมทุนโดยการกูย้ืม
จากบริษัทอ่ืน และเมื่อบริษัทผูกู้ ้ยืมซ่ึงต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโต รเลียมจ่าย
ดอกเบ้ียให้กบับริษทัผูใ้ห้กู ้ จะหักภาษี  ณ  ท่ีจ่ายไว ้ บริษทัผูใ้ห้กู ้ยมืจะน าเงินท่ีเหลือหลงัจากถูกหัก
ภาษี ณ  ท่ีจ่ายแลว้น ามาค านวณเป็นรายได ้  
         7.12 เงินปันผล  หรือส่วนแบ่งของก าไร  ที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษี  ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายว่า
ดว้ยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  ให้น ามาค านวณเป็นรายได้เพียงเท่าท่ีเหลือจากถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตาม
กฎหมายดงักล่าวและถา้ผูรั้บเป็นบริษทัจดทะเบียน  หรือเป็นบริษทัท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย  และไม่
เขา้ลกัษณะตามมาตรา  75  ใหน้ าบทบญัญติัของขอ้ (10)  มาบงัคบั  ใชโ้ดยอนุโลม   (มาตรา  75  ไดถู้ก
ยกเลิกไปตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2525)  บริษทัต่างๆ  ท่ีตอ้งการลงทุน  โดยการเขา้มาซ้ือหุน้ในบริษทัท่ีประกอบ
กิจการปิโตรเลียมเมื่อไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัผูจ่้ายย่อมถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามพระราชบญัญติัภาษี
เงินไดปิ้โตรเลียม  ใหบ้ริษทัไดรั้บเงินปันผลน าเงินปันผล  หรือส่วนแบ่งผลก าไรท่ีไดรั้บหลงัหกัภาษีไว ้ 
ณ  ท่ีจ่ายมาค านวณเป็นรายไดเ้พื่อเสียภาษีต่อไป  แต่ถา้บริษทัผูไ้ดรั้บเงินปันผลเป็นบริษทัจดทะเบียน  
หรือบริษทัท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย  ยอ่มไดรั้บประโยชน์ตาม  มาตรา  65  ทวิ(10) 

         7.13  มูลนิธิหรือสมาคม  ซ่ึงประกอบกจิการซ่ึงมรีายได้  ไม่ตอ้งน าเงิน  ค่าลงทะเบียนหรือค่าบ ารุง  
ท่ีไดรั้บจากสมาชิก  หรือเงิน  หรือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บจากการรับบริจาค  หรือจากการให้โดยเสน่หา  
แลว้แต่กรณีมารวมค านวณเป็นรายได ้

    มูลนิธิหรือสมาคม  ท่ีมิไดรั้บประกาศให้เป็นองค์การสถานกุศลสาธารณะ  จะตอ้งเสียภาษี
จากฐานของรายรับก่อนหกัรายจ่าย  แต่รายไดท่ี้จะเป็นฐานภาษีนั้นตอ้งมิใช่รายรับท่ีระบุใน  ม.65  ทวิ (13)   
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ตวัอย่าง   
สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัราชภฎั มีรายไดใ้นปี  2544  ดงัน้ี 

         1. ค่าบ ารุงท่ีรับจากสมาชิก   100,000  บาท 

          2. ไดรั้บบริจาคเงินสด    200,000  บาท 

          3. รายไดจ้ากการขายบตัรงานคอนเสิร์ต  300,000  บาท 

รายจ่ายประกอบดว้ย 

          1. ค่าน ้ า  ค่าไฟ  ค่าเช่า      30,000  บาท 

          2. เงินเดือน       10,000  บาท 

           3. ค่าจา้งนกัดนตรี    150,000  บาท 

 

    รายไดรั้บจากการขายบตัรคอนเสิร์ตพียงอยา่งเดียวท่ีน ามาเสียภาษีเป็นอตัราร้อยละ  2  ของ
รายได ้ (เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา  40 (8) ค านวณไดโ้ดย  300,000 x (2/100) = 6,000  บาท 

         7.14  ภาษีขายซ่ึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคล  ท่ีเป็นประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
ไดรั้บหรือพึงไดรั้บ  และภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีมิใช่ภาษีตาม  มาตรา  82/16  ซ่ึงไดรั้บคืนท่ีจากการขอคืนตาม
หมวด 4 ไม่ตอ้งน ามาค านวณเป็นรายได ้

    มาตรา  82/16  การเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมของผูป้ระกอบการท่ีมีรายรับเกิน  600,000  บาท  แต่ไม่
เกิน 1,800,000  บาทต่อปี  ผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนประเภทน้ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ  
1.5  ของยอดรายรับก่อนหกัรายจ่ายและไม่มีสิทธิออกใบก ากบัภาษี  (ปัจจุบนัไดถู้กยกเลิกไป) 

  

8.  การค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

  

ในการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากฐานก าไรสุทธิให้เสีย  2  คร้ังในรอบบญัชีกล่าว  คือ  การ
เสียภาษีคร่ึงรอบบญัชี  ส าหรับก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายใน  6  เดือน  และเสียภาษีเม่ือส้ินรอบระยะเวลา
บญัชีซ่ึงการเสียภาษีเม่ือส้ินรอบระยะเวลาบญัชีจะเสียจากฐานก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจริงจากการด าเนินงาน
ใน  1  รอบระยะเวลาบญัชี 
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8.1  ส าหรับการเสียภาษีคร่ึงรอบบัญชี  มีแนวปฏิบติั  2  วิธี  คือ 

       (1)  ตามมาตรา 67 ทวิ กล่าวว่าใหบ้ริษทัหรือห้างหุน้ส่วนนิติบุคคลนอกจากท่ีกล่าวใน (2) 

ให้จดัท างบประมาณก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ  ซ่ึงไดจ้ากกิจการหรือเน่ืองจากกิจการท่ีไดก้ระท า  
หรือจะได้กระท าในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นแลว้ให้ค  านวณและช าระภาษีจากจ านวนก่ึงหน่ึงของ
ประมาณการก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น และเพื่อป้องกนัการประมาณการ  ก  าไรสุทธิต ่าเกิน
ความจริงจึงไดม้ีบทบญัญติัไวใ้น  มาตรา  67  ตรี  ถึงการป้องกนัปัญหาดงักล่าว  โดยก าหนดใหบ้ริษทั
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ไม่ยืน่รายการและช าระภาษีตามมาตรา  67  ทวิ (1) หรือยืน่รายการและช าระ
ภาษีโดยแสดงประมาณการก าไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ  25  ของก าไรสุทธิ ซ่ึงไดจ้ากกิจการกระท าใน
รอบระยะเวลาบญัชีนั้น  โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้นตอ้งเสียเงินเพ่ิม
อีกร้อยละ  20  ของจ านวนเงินภาษีท่ีต้องช าระ  หรือก่ึงหน่ึงของจ านวนเงินภาษีท่ีต้องเสียในรอบ
ระยะเวลาบญัชีนั้นหรือของภาษีท่ีช าระขาดแลว้แต่กรณี 

        (2)  ค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงรอบระยะเวลาบญัชีจากก าไรสุทธิของรอบระยะเวลา 
6  เดือน  บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตอ้งเสียภาษีโดยการค านวณก าไรสุทธิของผลการด าเนินใน
ระยะเวลาคร่ึงรอบบญัชี  ไดแ้ก่ 

   (ก)  บริษทัจดทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 (ข)  ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารพาณิชย ์

 (ค)  บริษัทเงินทุน  บริษัทหลกัทรัพย ์ หรือบริษัทฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าดว้ย
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ  หลกัทรัพย ์ และธุรกิจฟองซิเอร์ 

 (ง)  บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรไดก้  าหนดการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ส้ินรอบระยะเวลาบญัชีจากฐานก าไรสุทธิ 

 8.2  การเสียภาษีเม่ือส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 

         เมื่อบริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลไดด้  าเนินงานครบรอบระยะเวลาบญัชีแลว้  ผลการ
ประกอบการจะมีก  าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ  ก็จะปรากฏในงบก าไรขาดทุน  ถา้มีผลก าไรสุทธิให้น า
ก  าไรสุทธิคูณดว้ยอตัราภาษี  จะไดภ้าษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีพึงช าระถา้มีผลขาดทุนสุทธิ  ไม่ตอ้งเสียภาษี 

         อน่ึง  การบนัทึกของบญัชีของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลส่วนใหญ่แลว้จะบนัทึก
ตามหลกับญัชีทัว่ไป  โดยไม่ไดค้  านึงถึงหลกัเกณฑ์ท่ีก  าหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร  ดงันั้น  จึงท าการ
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ปรับปรุงก าไรสุทธิตามหลกับญัชีทัว่ไป  ให้เป็นก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิตามหลกัเกณฑท่ี์ก  าหนดไว้
ในประมวลรัษฎากร 

         8.3  การย่ืนแบบรายการช าระภาษี 
 (1)  การเสียภาษีคร่ึงรอบระยะเวลาบัญชี ก  าหนดยื่นรายการภายใน  2  เดือน  นับจากวนั

สุดทา้ยของหกเดือนแรกของรอบระยะเวลาบญัชี  โดยใชแ้บบ  ภ.ง.ด. 51 

 (2)  การเสียภาษีส้ินรอบระยะเวลาบญัชี ก  าหนดยืน่แบบรายการภายใน 150 วนั นบัแต่วนัสุดทา้ย
ของรอบระยะเวลาบญัชี  โดยใชแ้บบ  ภ.ง.ด. 50 

         ตวัอย่าง  บริษทั  ชลวิชญ์  จ  ากดั  จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมแต่ไม่จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์ 
ประกอบธุรกิจ  ประกนัภยัและขายสินคา้มีผลการด าเนินงานในรอบ  6  ปีท่ีผา่นมา  ดงัน้ี 

 ปี  2537   ขาดทุนสุทธิ     500,000  บาท 

 ปี  2538   ก าไรสุทธิ              2,500,000  บาท 

 ปี  2539   ขาดทุนสุทธิ              2,000,000  บาท 

 ปี  2540   ก าไรสุทธิ              1,000,000  บาท 

 ปี  2541   ก าไรสุทธิ              1,000,000  บาท 

 ปี  2542   ขาดทุนสุทธิ             500,000  บาท 

 ในปีภาษี  2543  บริษทัมีก  าไรสุทธิ  6,000,000  บาท  โดยมีรายรับรายจ่ายบางรายการปรากฏ
อยูใ่นงบก าไรขาดทุน  ดงัน้ี 

1.  บริษทัรับเบ้ียประกนัชีวิต  5  ลา้นบาท โดยตั้งเป็นส ารองเบ้ียประกนัไว ้ 40 %  ของเบ้ียประกนั
ท่ีไดรั้บ  และบนัทึกส ารองเบ้ียประกนัชีวิต  เป็นรายจ่ายเต็มจ านวน  บริษทัรับเบ้ียประกนัอคัคีภยัจาก
โรงงานอุตสาหกรรม  6  ลา้นบาท  ในปี  2542  และตั้งเป็นส ารองเบ้ียประกนัภยั  40 %  ของเบ้ียประกนั
ท่ีไดรั้บเพื่อบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายใน  ปี  2542  ปรากฏว่าในปีเดียวกนับริษทัไดจ่้ายเงินใหผู้เ้อาประกนั  80  

ลา้นบาท  เน่ืองจากโรงงานถูกไฟไหม ้ ดงันั้นในปี  2543  บริษทัจึงไม่ไดโ้อนเงินส ารองเบ้ียประกนัภยั
กลบัเป็นรายได ้

2.  บริษทัไดรั้บเงินปันผลจากกองทุนรวม  300,000  บาทในปี  2543 บริษทัไม่ไดบ้นัทึกเป็น
รายได ้

3.  บริษทัต่อเติมอาคาร  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใชส้อยเป็นเงิน  1,000,000  บาทเมื่อ  1  กรกฎาคม  2543   
บริษทัไดบ้นัทึกบญัชีเป็นรายจ่ายค่าซ่อมแซม  1,000,000  บาท 
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4.  บริษทับนัทึกสินคา้คงเหลือปลายงวดตามราคาทุน  7,000,000  บาท  ในขณะท่ีราคาตลาด  
6,500,000  บาท 

5.  บริษทับนัทึกรายจ่าย  เน่ืองจากการไปทศันาจรของกรรมการบริหาร  500,000  บาท 

6.  รายจ่ายค่ารับรอง  100,000  บาท  ท่ีบริษทับนัทึกไว ้ ประกอบดว้ยค่าอาหาร  30,000  บาท      
ค่ารักษาพยาบาล  40,000  บาท  ค่าเคร่ืองด่ืม  10,000  บาท  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบักีฬา  20,000  บาท 

7.  บริษทับริจาคเงินใหก้องทุนส่ิงแวดลอ้ม  180,000  บาท  บริจาคใหก้ารกีฬาแห่งประเทศไทย  
500 บาท บริจาคให้พรรคการเมือง 100,000 บาท บริจาคเงินให้มหาวิทยาลยัราชภฎั เพื่อเป็นทุนการศึกษา  
2,000  บาท  และไดบ้นัทึกเป็นรายจ่ายหมดทุกรายการ 

         วธิีปรับปรุงก าไรสุทธิ  เพ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ด าเนินการดงัน้ี   
  ก  าไรสุทธิตามหลกับญัชีโดยทัว่ไป  (ปรากฏในงบก าไรขาดทุน)   6,000,000  บาท 

บวก 1.  ส ารองเบ้ียประกนัอคัคีภยัในปี  2542    2,400,000 

 2.  เงินปันผลจากกองทุนรวม       150,000 

 3.  ค่าต่อเติมอาคาร     1,000,000 

 4.  ค่าใชจ่้ายในการไปทศันาจรของกรรมการบริหาร    500,000 

 5.  ค่ารับรอง (ค่ารักษาพยาบาล)         40,000 

 6.  รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ (กองทุนส่ิงแวดลอ้ม)    180,000 

 7.  รายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือกีฬา (การกีฬาแห่งประเทศไทย 

  และมหาวิทยาลยัราชภฏั)           2,500 

 8.  บริจาคเงินใหพ้รรคการเมือง       100,000 

หัก 1.  ค่าเส่ือมราคาของอาคารท่ีต่อเติม        25,000 

 2.  บนัทึกสินคา้ปลายงวดสูงท าใหต้น้ทุนขายต ่า     500,000 

 3.  ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน  5  รอบ     500,000 

 ก าไรสุทธิก่อนหกัรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะและเพื่อ 

 การศึกษาหรือกีฬา     9,347,500 

หัก รายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือกีฬา           2,500 

 ก าไรสุทธิก่อนหกัรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ  9,345,000 

หัก รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ       180,000 



177 

 

 ก าไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร    9,165,000 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  9,165,000 x 30/100  =  2,749,500  บาท 

ค าอธิบาย 

 1.  รายการท่ี  1  เบ้ียประกนัชีวิตรับมา  5  ลา้นบาท  ตั้งเป็นส ารองเบ้ียประกนัและถือเป็นรายจ่าย
ได้ไม่เกิน  65%  ของเบ้ียประภัยท่ีได้รับ  บริษัท  ชลวิชญ์  จ  ากัด  ตั้ งส ารองเบ้ียประกนัและถือเป็น
รายจ่าย  40%  ของเบ้ียประกันท่ีได้รับไม่ตอ้งห้ามตาม  มาตรา  65  ตรี (1)จึงไม่ต้องมีการปรับปรุง
รายการน้ี 

 2.  รายการท่ี 2 เบ้ียประกนัภยัอ่ืน  บริษทัตั้งเป็นส ารองและถือเป็นรายจ่ายไดไ้ม่เกิน  40%  ของ
เบ้ียประกันท่ีไดรั้บและถือเป็นรายจ่ายในปี  2542 (จ  านวน 40% x 6,000,000 = 2,400,000 บาท)  และ
เงินส ารองดงักล่าวบริษทัยงัไม่โอนกลบัเป็นรายไดใ้นปี  2543  จึงท าก  าไรสุทธิต ่ากว่าความจริงจึงตอ้ง
ปรับปรุงโดย  บวกกลบัเขา้ก  าไรสุทธิ  ส าหรับเงินท่ีบริษทัจ่ายให้ผูเ้อาประกนั  80  ลา้นบาท  สามารถ
บนัทึกเป็นรายจ่ายในปี  2542  ไดอ้ยูแ่ลว้  ม.65 ตรี (1) 

 3.  รายการท่ี  3  บริษทั  ชลวิชญ์  ไม่ไดจ้ดทะเบียนไวก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   เงิน
ปันผลจากกองทุนรวมท่ีไดรั้บตอ้งน ามาบนัทึกเป็นรายไดค้ร่ึงหน่ึงของเงินปันผลท่ีไดรั้บ (150,000 บาท)  
เพื่อค  านวณก าไรสุทธิจึงตอ้งปรับปรุงโดยการบวกคืนก าไรสุทธิเพื่อให้ไดก้  าไรสุทธิถูกตอ้งรัษฎากร  
ม.65  ทวิ(10) 

 4.  การต่อเติมอาคารเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใชส้อยถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนไม่ใช่รายจ่ายฝ่ายรายได ้การบนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายเต็มจ านวน  1,000,000  บาทในปี  พ.ศ. 2543  ไม่ถูกตอ้ง  ท าให้ก  าไรลดลง  จึงตอ้งปรับปรุง
โดยบวกคืนก าไรสุทธิ  1,000,000  บาท  แล้วจึงค่อยบันทึกค่าใช้จ่ายในรูปของค่าเส่ือมราคาตาม
กฎหมายก าหนด ม. 65  ตรี(5)  และ  ม.65  ทวิ(2)  ค่าเส่ือมราคาอาคารท่ีต่อเติม  25,000 บาท (1,000,000 

x 5 x 6/12) 

 5.  รายการท่ี 5  การบนัทึกราคาสินคา้คงเหลือปลายงวด  บริษทัไดบ้นัทึกสูงกว่าราคาท่ีรัษฎากร
ก าหนด  500,000  บาท  ท าใหต้น้ทุนขายต ่าและก าไรสูงกว่าท่ีควรจะเป็น  500,000  บาท  ปรับปรุงโดย
การหกัออกจากก าไรสุทธิ  ม. 65  ทวิ (6) 

 6.  ค่ารับรองหรือค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการรับรอง ไดแ้ก่ ค่าอาหาร ค่าท่ีพกั  ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าดูมหรสพ  
หรือเป็นส่ิงของท่ีมอบให้แก่บุคคลซ่ึงไดรั้บการรับรอง  ซ่ึงมีการก าหนดจ านวนเงินสูงสุดไว ้ โดยเทียบ
กบัทุนท่ีช าระแลว้  หรือรายได ้ แลว้แต่อยา่งใดมากกว่า  เน่ืองจากโจทยข์อ้น้ีไม่ไดร้ะบุจ  านวนทุนท่ีไดรั้บ
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ช าระแลว้  หรือยอดขายจึงไม่สามารถหาขอ้สรุปเร่ืองจ านวนเงินได ้ จะมีประเด็นเพียงอย่างเดียว  คือ  
ค่ารักษาพยาบาลท่ีบริษทัจ่ายให้กบับุคคลผูไ้ดรั้บการรับรอง  ตอ้งห้ามตาม  ม. 65  ตรี(4)  จึงตอ้งบวก
คืนก าไรสุทธิ 

 7.   ผลขาดทุนของปี  พ.ศ. 2542  500,000  บาท เป็นผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน  5  รอบบญัชี  
ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิไดต้าม  ม.  65  ตรี(12) 

 8.  รายการสุดทา้ย  คือ  รายการท่ี  8  รายการบริจาคเงินใหพ้รรคการเมืองและรายจ่ายเน่ืองจาก
การไปทศันาจรของกรรมการบริหารถือเป็นรายจ่ายท่ีไม่เก่ียวเน่ืองกบักิจการโดยเฉพาะตอ้งห้ามตาม   
ม.65  ตรี(13)  จึงตอ้งปรับปรุงโดยบวกคืนก าไรสุทธิ  ส าหรับการบริจาคเงินให้การกีฬาแห่งประเทศไทย
และบริจาคให้มหาวิทยาลยัราชภฎั  ถือเป็นรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา  ตอ้งน าไปบวกคืน
ก าไรสุทธิก่อนแลว้จึงท าการเปรียบเทียบรายจ่ายจริงกบัจ านวนไม่เกิน 2%  ของก าไรสุทธิ  จ  านวนท่ีได้
นอ้ยกว่าถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ 

         วธิีท า   
          ขั้นตอนที่  1   ก  าไรสุทธิก่อนหกัรายจ่ายทั้ง  2  รายการ  9,347,500 

หกั    รายจ่ายรายการท่ี  1  ไดไ้ม่เกิน  9,347,500 x 2/104    =    179,759.96 

  รายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อกีฬาซ่ึงมีค่าน้อยกว่า  179,759.96  จึงบนัทึกเป็นรายจ่าย
ไดเ้ต็มจ านวน  คือ  2,500  เหลือก าไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์  9,345,000  บาท 

(9,347,500 - 500) 

 

         ขั้นตอนที่  2   ก  าไรก่อนหกัรายจ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ 
หกั   เป็นค่าใชจ่้ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ไดไ้ม่เกิน  2/102(9,345,000) =  183,235.29  บาท 

 รายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ท่ีจ่ายจริง  180,000  บาท  ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 183,235.29 

จึงน ามาบนัทึกเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิไดเ้ต็มจ านวน 180,000 บาท ตาม ม.65 ตรี (4)  
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9.  การเสียภาษีจากรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ 

 

         นิติบุคคลท่ีเสียภาษีจากยอดรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใดๆ  มีดงัน้ี 

         9.1  นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศและกระท ากิจการในท่ีอ่ืนๆ  รวมทั้งใน ประเทศไทย  
และกิจการท่ีกระท านั้นเป็นการขนส่งระหว่างประเทศ 

         9.2  มูลนิธิหรือสมาคม 

 

         การค านวณภาษี   
 นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศ  ใหค้  านวณ

ภาษีโดยแยกพิจารณา  2  ประเด็น 

 (1) กรณีรับขนผูโ้ดยสาร  รายไดจ้ากค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมใดๆ  ท่ีเรียกเก็บในประเทศไทย
ก่อนหกัรายจ่ายใดๆ  ค  านวณภาษีในอตัราร้อยละ 3 

 (2) กรณีรับขนของ  รายไดจ้ากค่าระวาง  ค่าธรรมเนียมและประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดรั้บเน่ืองจากรับ
ขนของออกจากประเทศไทยไม่ว่าค่าระวางนั้นจะเรียกเก็บในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามค านวณภาษี
ร้อยละ 3  

 นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศและประกอบกิจการในประเทศไทย  ประเภทการขนส่ง
ระหว่างประเทศน้ี  ถา้มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการอ่ืนท่ีมิใช่การขนส่งระหว่างประเทศตอ้งเสียภาษี
จากฐานก าไรสุทธิตามหลกัทัว่ไป  เวน้แต่กรณีท่ีไม่สามารถค านวณก าไรสุทธิได ้ ให้เสียภาษีในอตัรา
ร้อยละ 5  ของยอดรายได ้ หรือยอดขายก่อนหกัรายจ่ายใดๆ 

 ตัวอย่าง  บริษัท สิงคโปร์ แอร์ไลน์ จ  ากดั มีเงินไดจ้ากค่าโดยสารท่ีเรียกเก็บในประเทศไทย 
เน่ืองจากขนผูโ้ดยสาร 100 ลา้นบาท ตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 3 เป็นเงิน 3 ลา้นบาท ให้กับ
ประเทศไทย 

 ตัวอย่าง   บริษัท เบนไลน์  จ  ากัด มี เงินได้จากค่าระวางท่ีเรียกเก็บในประเทศไทยและ
ต่างประเทศก่อนหักรายจ่ายใดๆ เน่ืองจากขนของออกจากประเทศไทย เป็นเงิน 200 ลา้นบาท บริษัท
ตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 3  เป็นเงิน  6  ลา้นบาท 

 ตัวอย่าง  บริษัท สายการบินท่ีประกอบกิจการบินเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา แมจ้ะมี
ตวัแทนขายตัว๋โดยสารในประเทศไทยก็ไม่ตอ้งเสียภาษีให้ประเทศไทย เน่ืองจากไม่เขา้ลกัษณะการ
ขนส่งผา่นประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย (กค 0802/15477  ลว. 14 พ.ย. 2529) 
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 ตวัอย่าง  สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก จ  ากดั มีรายไดจ้ากการขนส่งผูโ้ดยสารท่ีเรียกค่าธรรมเนียม
เก็บในประเทศไทย 100 ลา้นบาท จากการเดินทางจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย และมีรายไดจ้าก
ค่าขนส่งสินคา้จากประเทศสิงคโปร์มายงัประเทศไทยอีก 50 ลา้นบาท บริษทั คาเธ่ยแ์ปซิฟิก จ  ากดั เสีย
ภาษีจากรายไดข้นส่งผูโ้ดยสารร้อยละ 3 ของเงิน 100 ลา้นบาทเป็นเงิน 3 ลา้นบาท ส าหรับค่าขนส่งของ 
(สินคา้) ไม่ตอ้งเสียภาษี เน่ืองจากเป็นการขนส่งเขา้มาในประเทศไทย 

 ตัวอย่าง  บริษัท มาเลเซียแอร์ไลน์  จ  ากัด มีรายได้จากค่าระวางขนของจากเมื องไทยไป
ต่างประเทศ 10 ลา้นบาท โดยเรียกเก็บค่าระวางท่ีประเทศมาเลเซีย และมีค่าโดยสารในการขนคนจาก
มาเลเซียมายงัประเทศไทย 20 ลา้นบาท โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยสารในประเทศไทย บริษัท 
มาเลเซียแอร์ไลน์ จ  ากดั ตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้ห้กบัประเทศไทยจากค่าระวางขนสินคา้จากประเทศไทย
ไปต่างประเทศร้อยละ 3 ของเงิน 10 ลา้นบาท เป็นเงิน 300,000 บาท และค่าโดยสารในการขนส่งคนท่ี
เรียกเก็บในประเทศไทยร้อยละ 3 ของ 20 ลา้นบาท เป็นเงิน 600,000 บาท 

ตวัอย่าง   
บริษทัเดินเรือแห่งหน่ึงจดทะเบียนท่ีประเทศญ่ีปุ่นประกอบกิจการเดินเรือทั้งในประเทศและ

ระหว่างประเทศ  มีรายไดจ้ากกิจการต่อไปน้ี 

 1.  ขนส่งผูโ้ดยสารภายในประเทศญ่ีปุ่น       10,000,000 

 2.   ขนสินคา้ภายในประเทศญ่ีปุ่น          8,000,000 

3.   ขนส่งของระหว่างประเทศไทยกบัต่างประเทศ 

- ค่าระวางท่ีเรียกเก็บในประเทศแต่ส่งของจากต่างประเทศมา      5,000,000 

ยงัประเทศไทย 

- ค่าระวางท่ีเรียกเก็บในต่างประเทศแต่ส่งของจากประเทศ      6,000,000  

ไทยไปต่างประเทศ 

4.   ขนคนโดยสารระหว่างประเทศไทยกบัต่างประเทศ 

-   เรียกเก็บเงินในต่างประเทศ        4,000,000 

-   เรียกเก็บเงินในประเทศไทย        8,000,000 

การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัดงักล่าวจะเสียภาษีจากรายไดก่้อนหกัรายจ่าย  เฉพาะ 

-  กิจการขนของจากประเทศไทยไปต่างประเทศ       6,000,000 

(ไม่ว่าจะเรียกเก็บค่าระวางภายในประเทศหรือต่างประเทศ) 
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-   กิจการขนคนโดยการเก็บท่ีเรียกเก็บเงินภายในประเทศ      8,000,000 

      รวมรายไดก่้อนหกัรายจ่าย       14,000,000 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล   =  14,000,000 x 3/100                         420,000  บาท 

ส าหรับรายไดจ้าการขนคนโดยสารและคนขนภายในประเทศญ่ีปุ่นตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศ
ญ่ีปุ่น  แต่ถา้การขนของและขนคนโดยสารดังกล่าว  กระท าภายในประเทศไทยต้องเสียภาษีให้กับ
รัฐบาลไทยจากฐานก าไรสุทธิ  ในอตัราร้อยละ 30 

9.3  การย่ืนแบบรายการ 

 กิจการขนส่งระหว่างประเทศ  จะตอ้งยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคลส้ินปี
ภายใน  150  วนั  นบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี  โดยใชแ้บบ  ภ.ง.ด.52 

        9.4  การค านวณภาษีเงินได้นิตบุิคคลของมูลนิธิหรือสมาคม 

 มูลนิธิหรือสมาคมซ่ึงประกอบกิจการมีรายได้  มีหน้าท่ีเสียภาษีจากรายได้ก่อนหัก
ค่าใชจ่้าย  แต่ไม่รวมถึงมูลนิติหรือสมาคมท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัประกาศให้เป็นองค์กร
เพี่อการกุศลสาธารณะ 

รายไดข้องมูลนิธิหรือสมาคมท่ีตอ้งน ามาเสียภาษี  ไม่รวมถึงรายไดต่้อไปน้ี 

1. ค่าลงทะเบียนหรือค่าช าระท่ีไดรั้บจากสมาชิก 

2. เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บจาการบริจาค 

3. เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บจาการใหโ้ดยเสน่หา 

          9.5  อตัราภาษี 
  มูลนิธิหรือสมาคมตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1) เงินไดต้ามมาตรา  40(8)  เสียภาษีในอตัราร้อยละ 2ของรายไดก่้อนหกัรายจ่าย 

(2) เงินไดต้ามมาตรา  40(2)-(7)  เสียภาษีในอตัราร้อยละ 10 ของรายไดก่้อนหกัรายจ่าย 
 

         9.6  การย่ืนช าระภาษี 
 มูลนิธิหรือสมาคมมีหน้าทีตอ้งยื่นช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลปีละ  1  คร้ัง  โดยใชแ้บบ 

ภ.ง.ด.  55  ภายใน  150  วนั  นบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี 
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         ตวัอย่าง 

 สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี  มีรายไดร้ายจ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีดงัน้ี 

         รายได้ : 

 ค่าลงทะเบียนสมาชิก     200,000 

 ค่าบ ารุงสมาคม      100,000 

 สมาชิกบริจาคเงินให ้     800,000 

 ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า       50,000 

 ค่าขายหนงัสือ      600,000 

 ค่าขายอุปกรณ์กีฬา     800,000 

         รายจ่าย:  

 ค่าเช่าอาคารส านกังาน     120,000 

 ค่าหนงัสือท่ีซ้ือมาขาย     400,000 

 ค่าอุปกรณ์กีฬาท่ีซ้ือมาขาย    600,000 

 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีพิมพดี์ด        6,000 

 

         การค านวณภาษีเงินได้นิตบุิคคล  ของสมาคมแสดงไดด้งัน้ี 

1.  ดอกเบ้ียเงินฝากประจ าธนาคาร  ม.40(4)           =        50,000 

   เสียภาษี  10%  =  50,000 x 10/100     =          5,000 

2.  ค่าขายหนงัสือและอุปกรณ์กีฬา ม. 40(8)    =   600,000+800,000   =    1,400,000 

   เสียภาษี  2%    =   1,400,000 x 2/100       =        28,000 

 

10.  การเสียภาษีเงนิได้นิตบุิคคลจากฐานเงนิได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย 

  

         นิติบุคคลท่ีเสียภาษีจากฐานเงินไดท่ี้จ่ายจากในประเทศไทยไดแ้ก่  นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย
ต่างประเทศมิได้ประกอบการในประเทศไทย  แต่มีรายได้ท่ีได้รับจากในประเทศไทยกฎหมาย
ก าหนดใหผู้จ่้ายเงินไดใ้ห้กบันิติบุคคลในต่างประเทศดงักล่าวเป็นผูห้กัภาษี  ณ. ท่ีจ่าย  ส ารับเงินไดต้าม
มาตรา  40(2)(3)(4)(5)(6)  และน าส่งสรรพากรภายในวนัท่ี  7  ของเดือนถดัจากท่ีจ่ายเงิน 

 



183 

 

         10.1  อตัราภาษีและแบบรายการ   
         แบบรายการท่ียื่นไดแ้ก่  แบบ  ภ.ง.ด.  54  หักภาษี  ณ  ท่ีจ่ายส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินตาม   
ม. 40 (2) -(6)  ในอตัราร้อยละ  15  เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา  40(4)  ข. ไดแ้ก่  เงินปันผล  เงินส่วนแบ่ง
ของก าไรหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดจ้ากบริษทั  หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลหรือกองทุน หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย
ในอตัราร้อยละ 10 

         ตัวอย่าง  บริษัท  ปากพนังแช่แข็ง  จัดส่งกุ ้งกุลาด าแช่แข็งส่งไปขายยงัประเทศญ่ีปุ่น  โดยมี  
บริษทั  โมโกะ  เป็นนายหนา้ขายกุง้แช่แข็ง  บริษทัปากพนงัแช่แข็งไดจ้ดัส่งเงินค่านายหนา้ไปใหบ้ริษทั  
โมโกะ  ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศญ่ีปุ่นเป็นเงิน  1,200,000  บาท 

 บริษทั ปากพนังแช่แข็ง ตอ้งหักภาษี  ณ  ท่ีจ่ายไว ้ 15% เน่ืองจากค่านายหนา้เป็นเงินไดต้าม  ม.  40(2)  

โดยหกัไวคิ้ดเป็นเงิน  1,200,000 x 15/100  =  180,000  บาท 

        ตวัอย่าง  บริษทั  HH  จดทะเบียนในประเทศฮ่องกง  มิไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทยแต่ไดเ้ขา้มา
ถือหุ้นในบริษทั  เจา้พระยา  และไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั  เจา้พระยา  1,000,000  บาท  ดงันั้น เมื่อ
บริษทั  เจา้พระยา  จดัส่งเงินปันผลไปให้กบั  บริษทั  HH  จ าตอ้งหักภาษี  ณ  ท่ีจ่ายไวใ้นอตัรา  10 %  

เป็นเงิน  1,000,000  x 10/100   =  100,000  บาท (เงินปันผลเป็นเงินไดพ้ึงประเมิน  ม. 40 (4)  ข. ตอ้งหกั
ภาษี  ณ  ท่ีจ่ายไวใ้นอตัราร้อยละ 10) 

 

11.  การเสียภาษีจากฐานการจ าหน่ายก าไรไปต่างประเทศ 

 

         นิติบุคคลท่ีเสียภาษีตามฐานภาษีสุดทา้ย  ไดแ้ก่  นิติบุคคลตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศมี
สาขาในประเทศไทย  หรือประกอบกิจการคา้ในประเทศไทย  จ  าหน่ายก าไรออกไปจากประเทศไทย  
เงินก าไรท่ีจ  าหน่ายออกไปจะตอ้งเสียภาษีในอตัราร้อยละ  10  การจ าหน่ายก าไรไม่จ  าเป็นตอ้งส่งเงิน
ออกไป  การกระท าใดๆ ให้เงินก าไรหลุดพน้ไปจากครอบครอง  เช่น  โอนเงินทางบญัชีก็ถือเป็นการ
จ าหน่าย  และก าไรท่ีโอนออกไปท่ีจะต้องเสียภาษีคือ ก  าไรหลังจากหักภาษีแล้ว  ก  าไรในขั้นน้ี
หมายความรวมทั้งก  าไร  ก  าไรสะสมหรือส ารองต่างๆ ท่ีกนัจากก าไร  ภาษีจากเงินก าไรท่ีส่งออกไป
จะตอ้งน าส่งอ  าเภอทอ้งท่ีพร้อมกบัยืน่รายการตามแบบท่ีก าหนดคือ ภ .ง.ด.  54  ภายใน  7  วนั  นับแต่
วนัจ  าหน่ายเงินก าไร 
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         ตวัอย่าง  บริษทั  TSA  ตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศมีสาขาประกอบการในประเทศไทย 
บริษทัตอ้งการส่งก าไรไปให้ส านกังานใหญ่ในต่างประเทศ  300,000  บาท  จะตอ้งเสียภาษีไวใ้นอตัรา
ร้อยละ10  คิดเป็นเงิน  (300,000 x 10/100)  30,000  บาท เหลือเงินก าไรท่ีส่งไปยงัส านักงานใหญ่ใน
ต่างประเทศเพียง  (300,000 - 30,000)  270,000  บาท   

 

12.  ภาษีเงนิได้นิตบุิคคลหัก  ณ  ที่จ่าย 

 

          การหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ณ  ท่ีจ่าย  คือ  การท่ีประมวลรัษฎากรบญัญติัใหผู้จ่้ายเงินไดห้ักภาษี
จากเงินท่ีจ่ายและน าส่งรัฐบาลก่อนท่ีจะจ่ายเงินให้แก่บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนสิติบุคคลนั้น  ภาษีเงินได้
นิติบุคคลท่ีถูกหกัไว ้ณ ท่ีจ่ายน้ี ใหถื้อเป็นเครดิตในการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลได ้เมื่อถึงก  าหนดเวลา
ยืน่แบบและเสียภาษเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงรอบระยะเวลาบญัชีหรือส้ินรอบระยะเวลาบญัชีแลว้แต่กรณี 

การหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ณ  ท่ีจ่ายมีอยู ่ 3  กรณี  ดงัน้ี 

12.1  ตามมาตรา  69  ทวิ  แห่งประมวลรัษฎากร 

12.2  ตามมาตรา  69   ตรี  แห่งประมวลรัษฎากร 

12.3  ตามมาตรา  3  เตรส  แห่งประมวลรัษฎากร 

12.1  ตามมาตรา  69  ทว ิ แห่งประมวลรัษฎากร 

กรณีท่ีส่วนราชการจ่ายเงินไดใ้หแ้ก่บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ไดม้ีบทกฎหมาย
บญัญติัใหห้กัภาษี  ณ  ท่ีจ่าย  ดงัน้ีคือ 

(1) ผูม้ีหนา้ท่ีหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่าย 

             ผูม้ีหน้าท่ีหักภาษี   ณ   ท่ี จ่าย  ได้แก่   รัฐบาล  องค์การของรัฐบาล  เทศบาล  
สุขาภิบาล  หรือองคก์ารบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 

(2) ผูถู้กหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่าย 

 ผูถู้กหักภาษี  ณ  ท่ีจ่าย  ไดแ้ก่  บริษทัหรือห้างหุน้ส่วนนิติบุคคล  ท่ีไดรั้บเงินไดไ้ม่
ว่าประเภทใดจากผูจ่้ายตามขอ้ (1) 

(3) อตัราภาษีหกั  ณ  ท่ีจ่าย 

         ส่วนราชการท่ีจ่ายเงินไดไ้ม่วา่ประเภทใด จะตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ในอตัราร้อยละ 1  
ของยอดเงินไดพ้ึงประเมินท่ีจ่าย 
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 โดยท่ีประมวลรัษฎากรไดก้  าหนดให้หักภาษีเงินได้นิติบุคคล  ณ  ท่ีจ่าย  ในอตัราร้อยละ  1  

โดยไม่ค  านึงว่าจะมีการจ่ายเงินจ านวนเท่าใด  ซ่ึงท าใหเ้กิดปัญหาว่า  แมจ้ะมีการจ่ายเงินเพียงเลก็น้อยก็
จะตอ้งหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่าย  ซ่ึงเป็นภาระแก่ผูจ่้ายเงินมาก  กระทรวงการคลงัจึงไดผ้อ่นผนัวางแนวทางการ
จ่ายคร้ังหน่ึงๆ  ต ่ากว่า 500  บาทลงมาไม่ตอ้งหักภาษี  ณ  ท่ีจ่าย  คงหักตามนัย  มาตรา  69  ทวิ  เฉพาะ
คราวท่ีจ่ายถึง  500  บาทข้ึนไปเท่านั้น 

การน าส่งภาษี 

ภาษีท่ีหกั  ณ  ท่ีจ่าย  ตามมาตรา  69  ทวิ  จะตอ้งน าส่งอ  าเภอภายใน  7  วนั  นบัแต่วนัท่ีจ่ายแต่
กระทรวงการคลงัไดผ้อ่นผนัขยายเวลาน าส่งและยื่นแบบแสดงรายการภายใน  7  วนั  นับแต่วนัส้ินเดือน
ของเดือนท่ีจ่ายเงินไดพ้ึงประเมิน  แบบแสดงรายการท่ีใชย้ืน่ไดแ้ก่ ภ.ด.ง.  53 

12.2  ตามมาตรา  69  ตรี  แห่งประมวลรัษฎากร 

 กรณีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขายอสังหาริมทรัพย ์ มีรายละเอียดหลกัเกณฑ์
วิธีการหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่าย  ดงัน้ี 

(1)  ผูม้ีหนา้ท่ีหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่าย 

         ผูม้ีหนา้ท่ีหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่าย  ไดแ้ก่  บุคคล  หา้งหุน้ส่วน   บริษทั  สมาคม  คณะบุคคล  
ซ่ึงจ่ายเงินค่าซ้ืออสังหาริมทรัพยใ์ห้แก่บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ซ่ึงสรุปไดว้่า  ไม่ว่าผูจ่้ายเงิน
ไดเ้ป็นใครก็จะตอ้งหกั  ภาษี  ณ  ท่ีจ่ายกรณีน้ี 

(2)  ผูถู้กหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่าย 

         ผูท่ี้ตอ้งหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ได้แก่ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามประมวล
รัษฎากร  ซ่ึงขายอสงัหาริมทรัพย ์

(3)  อตัราการหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่าย 

    ผูจ่้ายเงินค่าซ้ืออสงัหาริมทรัพย ์ จะตอ้งหกัภาษีจากเงินท่ีจ่ายร้อยละ  1  ของยอดเงิน
ไดพึ้งประเมินท่ีจ่าย  ทั้งน้ีไม่ว่าจะจ่ายเงินเป็นจ านวนเท่าใดก็ตาม  การหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่าย  หกัเม่ือมีการโอน
กรรมสิทธ์ิ  หรือสิทธิครองครองในอสงัหาริมทรัพย ์

ในกรณีท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล  ไดท้  าสัญญาซ้ือขายและลงบญัชีเป็นรายการขายแลว้  
แต่ยงัไม่ไดมี้การโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ผูซ้ื้อ  ก็ยงัไม่ตอ้งมีการหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่าย 

ข้อสังเกต   ส าหรับการขายอสงัหาริมทรัพยน์ั้น  กฎหมายบญัญติัใหค้  าว่า  “ขาย”  รวมถึง  ขายฝาก  
แลกเปล่ียน  ให ้ โอนกรรมสิทธ์ิ  หรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย ์ ไม่ว่าดว้ยวิธีใด 
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(4)  การน าส่งภาษี 

         ภาษีหัก  ณ  ท่ีจ่าย  ส าหรับการขายอสังหาริมทรัพยน้ี์  ผูห้ักตอ้งน าส่งต่อพนักงาน
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะท่ีมีการจดทะเบียน  ในกรณีท่ีไม่มีการหกัภาษีน าส่ง
พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะไม่ลงนามรับรู้ ยอมให้ท า หรือบันทึกการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใน
อสงัหาริมทรัพย ์

12.3  ตามมาตรา  3  เตรส  แห่งประมวลรัษฎากร 

 ใหดู้  เร่ืองภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  หกั  ณ  ท่ีจ่าย   
 

13.  บทก าหนดโทษ 

 

         ภาษีอากรเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลบงัคบัเก็บจากประชาชน  ไม่ว่าผูเ้สียภาษีจะมีความสมคัรใจหรือไม่ก็
ตาม  แต่เป็นหน้าท่ีท่ีตอ้งปฏิบติั  ฉะนั้นการไม่ปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร  จึงถือว่าเป็นการกระท า
ความผดิ  ซ่ึงตอ้งไดรั้บโทษซ่ึงมีทั้งโทษทางแพ่งและทางอาญา  ดงัน้ี 

         13.1  โทษทางอาญา 

  (1)  ผูใ้ดไม่ยื่นรายการในเวลาท่ีก  าหนดไว ้ ไม่ท าบญัชีพิเศษ  ไม่ท าบญัชีงบดุลตามท่ีอธิบดี
ก  าหนด  หรือผูม้ีหนา้ท่ีหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่าย  ไม่ออกหนงัสือรับรองการหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่าย  หรือไม่ยืน่บญัชี
จ่ายเงินไดพ้ึงประเมินหรือพยานหลกัฐานอ่ืนเพื่อตรวจสอบการหักภาษี  ณ  ท่ีจ่าย  เวน้แต่จะไดแ้สดงว่า
มีเหตุสุดวิสยั  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน  2,000  บาท  (ม.35) 

  (2)  เม่ือศาลไดมี้ค  าสั่งอายดัทรัพยข์องผูท่ี้มิไดเ้สียภาษีอากรเม่ือมีก  าหนดเวลา  ซ่ึงถือเป็น
อากรค้าง  ห้ามผูใ้ดท าลายยา้ยไปเสียซ่อนเร้นหรือโอนไปให้แก่บุคคลอ่ืนซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีถูกอายดั
ดงักล่าว  ผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  2  ปี  และปรับไม่เกิน  200,000  บาท 

ในกรณีผูก้ระท าความผดิขา้งตน้เป็นนิติบุคคล  กรรมการผูจ้ดัการ  หรือผูแ้ทนของนิติบุคคลนั้น  
ตอ้งระวางโทษตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ดว้ย เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่าตนมิไดม้ีส่วนในการกระท าความผิด
ของนิติบุคคลนั้น (ม.35 ทวิ) 

  (3)  ผูใ้ดโดยรู้อยูแ่ลว้หรือจงใจไม่ปฏิบติัตามหมายเรียกหรือค าสั่งของอธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดี
มอบหมายหรือสรรพากรจงัหวดั  เจา้พนกังานประเมิน  ผูว้่าราชการจงัหวดั  หรือกรรมการท่ีออกตาม
ความใน  ม.12 ตรี  ม.19  ม.23  หรือ ม.32  หรือไม่ยอมตอบค าถามเมื่อซกัถาม  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหน่ึงเดือน  หรือปรับไม่เกินสองพนับาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
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  (4)  ผูใ้ดโดยรู้อยู่แลว้หรือโดยจงใจ  แจง้ขอ้ความเท็จหรือใหถ้อ้ยค าเท็จ  หรือตอบค าถามดว้ย
ค าอนัเป็นเท็จ  หรือน าพยานหลกัฐานเท็จมาแสดง  เพื่อหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรตามลกัษณะ (2)  โดย
ความเท็จ  โดยฉ้อโกงหรืออุบายหรือโดยวิธีการอ่ืนใดท านองเดียวกนัหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียง  
การเสียภาษีอากรความลกัษณะน้ี  ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี  และปรับตั้งแต่สองพนั
บาทสูงสุดแสนบาท  (ม.37) 

  (5)  ผูใ้ดโดยเจตนา  ละเลย  ไม่ยืน่รายการท่ีตอ้งยืน่ตามลกัษณะน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงหรือพยายาม
หลีกเล่ียงการเสียภาษีอากร  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน  5,000  บาท  หรือจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือทั้ง
ปรับทั้งจ  า  (ม.37 ทวิ) 

 

         13.2  โทษทางแพ่ง 

  (1)  กรณีแสดงรายการตามแบบท่ียื่นไม่ถูกตอ้งตามความจริงหรือไม่สมบูรณ์  เจา้พนักงาน
ประเมินมีอ  านาจท่ีจะแกจ้  านวนเงินท่ีประเมินตามหลกัฐานท่ีปรากฏ  หรือเจา้พนกังานออกหมายเรียก
ตวัผูย้ืน่รายการมาไต่สวน  ถา้ผูน้ั้นไม่ปฏิบติัตามหมายหรือค าสัง่  เจา้พนักงานประเมินมีอ  านาจประเมิน
ภาษีตามท่ีเห็นว่าถูกตอ้งได ้ ในกรณีดงักล่าวน้ีผูเ้สียภาษีตอ้งรับผิดเสียเบ้ียปรับ  1  เท่า  ของจ านวนเป็น
ภาษีท่ีตอ้งช าระอีก 

  (2)  กรณีไม่ยืน่แบบรายการ  เจา้พนกังานประเมินมีอ  านาจเรียกตวัผูน้ั้นมาไต่สวน  และออก
หมายเรียกพยานกบัสัง่ใหผู้ท่ี้ไม่ยืน่รายการหรือพยานนั้นน าบญัชีหรือพยานหลกัฐานอ่ืนอนัควรแก่เร่ือง
มาแสดงได ้ (ม.23)  เมือ่ไดจ้ดัการตาม  ม.23  แลว้  เจา้พนกังานประเมินมีอ  านาจประเมินเป็นภาษีอากร  
และแจง้จ านวนภาษีอากรท่ีตอ้งช าระไปยงัผูเ้สียภาษีอากรในกรณีน้ีจะอุทธรณ์การประเมินก็ได ้ (ม.24)   

  ถา้ผูรั้บหมายหรือค าสั่งของเจา้พนักงานประเมินแลว้แต่กรณี  ไม่ปฏิบติัตามหมายหรือค าสั่ง
ของเจา้พนกังานประเมินตามมาตรา 23  หรือไม่ยอมตอบค าถามเมื่อซกัถามโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  
เจา้พนักงานประเมินมีอ  านาจประเมินภาษีท่ีเห็นว่าถูกตอ้ง  และแจง้จ านวนภาษีอากรไปยงัผูเ้สียภาษี
อากร  ในกรณีน้ีหา้มมิใหอุ้ทธรณ์การประเมิน  (ม.25) เวน้แต่จะมีบทบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

ในลกัษณะน้ี  ใหก้ารประเมินตาม  ม.24  หรือ  ม.25  ผูต้อ้งเสียภาษีตอ้งรับผดิเสียเบ้ียปรับอีก  2  

เท่า  ของจ านวนเป็นภาษีท่ีตอ้งช าระ 
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  (3)  การเสียเงินเพ่ิม  บุคคลใดไม่เสียภาษีหรือน าส่งภาษีภายในก าหนดเวลาตามท่ีบญัญติัไว้
ในหมวดต่างๆ  ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ  1.5  ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีตอ้งช าระโดย
ไม่รวมเบ้ียปรับ  (ม.27)  เบ้ียปรับอาจงดหรือลดลงไดต้ามระเบียบท่ีอธิบดีก  าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี 

 

14.  การอุทธรณ์ 

 

          ในการประเมินภาษีของเจา้พนกังานนั้นอาจจะเกิดการผิดพลาดข้ึน  หรือผูเ้สียภาษีไม่พอใจใน
การประเมินของเจา้พนักงาน  ผูเ้สียภาษีมีสิทธิอุทธรณ์การประเมินของเจา้พนกังานได ้ แต่มีบางกรณีท่ี
ผูเ้สียภาษีไม่มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินของเจา้พนกังานได ้ ซ่ึงไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี 

14.1  ผูเ้สียภาษียืน่แบบแสดงรายการไม่ถูกตอ้งหรือไม่บริบูรณ์  หรือมิไดย้ืน่แบบแสดงรายการ
ต่อเจา้พนักงาน  และผูเ้สียภาษีไม่ปฏิบติัตามหมายหรือค าสั่งของเจา้พนักงาน  หรือไม่ยอมตอบค าถาม
โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  เจา้พนกังานมีอ  านาจประเมินเงินภาษีตามท่ีเห็นว่าถูกตอ้งได ้ กรณีเช่นน้ีจะ
อุทธรณ์การประเมินไม่ได ้ (มาตรา  21 , 25) 

14.2  เมื่อมีการอุทธรณ์  เจา้พนักงานมีอ  านาจออกหมายเรียกผูอุ้ทธรณ์มาไต่สวนหรือให้น า
สมุดบญัชีหรือพยานหลกัฐานมาแสดง  ถา้ผูอุ้ทธรณ์ไม่ปฏิบติัตามหมายเรียกหรือค าสัง่หรือไม่ยอมตอบ
ค าถามโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ผูน้ั้นหมดสิทธิท่ีจะอุทธรณ์ค าวินิจฉยัอุทธรณ์ยงัศาลต่อไป  (มาตรา 33) 

 

15.  ข้ันตอนของการอุทธรณ์ 

  

ผูเ้สียภาษีจะอุทธรณ์คดัคา้นการประเมินของเจา้พนกังานได ้ 2  ขั้นตอน  คือ 

 15.1  อุทธรณ์การประเมินของเจา้พนกังานต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  เมื่อเจา้พนกังาน
ประเมินแจง้การประเมินไปยงัผูเ้สียภาษี  และผูเ้สียภาษีไม่เห็นดว้ยกบัการประเมินดงักล่าว  ผูเ้สียภาษี
ยอ่มมีสิทธิอุทธรณ์การประเมินของเจา้พนักงานประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได ้ โดยผู ้
อุทธรณ์ตอ้งอุทธรณ์ตามแบบท่ีอธิบดีก  าหนด  และให้อุทธรณ์ภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัไดรั้บแจง้การ
ประเมิน 

 15.2  อุทธรณ์ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาล  เมื่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ไดว้ินิจฉยัอุทธรณ์ของผูอุ้ทธรณ์แลว้  ผูอุ้ทธรณ์ไม่พอใจในค าวินิจฉัยดงักล่าว ผูอุ้ทธรณ์มีสิทธิ
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อุทธรณ์ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลไดภ้ายในก าหนด  30  วนั  นบัแต่
วนัไดรั้บแจง้ค าวินิจฉยัอุทธรณ์  (มาตรา  30 (2)) 

คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์มีดงัน้ี  คือ  (มาตรา  30) 

(1)  อธิบดีกรมสรรพากรหรือผูแ้ทน ผูแ้ทนกรมอยัการ  และผูแ้ทนกรมการปกครอง  ถา้
เจา้พนกังานผูท้  าการประเมินมีส านกังานอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

(2)  ผูว้่าราชการจงัหวดัหรือผูแ้ทน  สรรพากรจงัหวดัหรือผูแ้ทน  และอยัการจงัหวดัหรือ
ผูแ้ทน  ถา้เจา้พนกังานประเมินมีส านกังานอยูใ่นเขตจงัหวดัอื่น 

ในการวินิจฉัยอุทธรณ์  ผูว้่าราชการจงัหวดั  หรือกรรมการในคณะกรรมการพิจารณามี
อ  านาจออกหมายเรียกผูอุ้ทธรณ์มาไต่สวน  ออกหมายเรียกพยานกบัสั่งใหผู้อุ้ทธรณ์  หรือพยานนั้นน า
สมุดบญัชีหรือพยานหลกัฐานอย่างอ่ืนอนัควรแก่เร่ืองมาแสดงได ้ แต่ตอ้งให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
15  วนั นับแต่วนัส่งหมาย  (มาตรา  32)  ถา้ผูอุ้ทธรณ์คนใดไม่ปฏิบติัตามหมายเรียกหรือค าสั่งดงักล่าว  
หรือไม่ยอมตอบค าถามเม่ือซักถามโดยไม่มีเหตุอนัสมควร  ผูน้ั้นหมดสิทธิท่ีจะอุทธรณ์ค าวินิจฉัย
อุทธรณ์ยงัศาลต่อไป  (มาตรา  33) 

 

16.  การวนิิจฉัยอุทธรณ์ 
 

 เม่ือไดพิ้จารณาขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายทั้งปวงแลว้  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็วินิจฉัย
ไดด้งัน้ี 

16.1  ถา้การประเมินของเจา้พนักงานประเมินชอบแลว้  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็วินิจฉัย
ใหย้กอุทธรณ์ 

16.2  ถา้ภาษีท่ีเจา้พนักงานประเมินท าการประเมินไปนั้น  ผูอุ้ทธรณ์ไม่ควรมีหน้าท่ีต้องเสีย  
คณะกรรมการก็จะวินิจฉยัใหป้ลดภาษีท่ีเจา้พนกังานประเมินท าการประเมินไปนั้นลงทั้งหมด 

16.3  ถา้ภาษีท่ีเจา้พนักงานประเมินท าการประเมินไปนั้น  มากเกินกว่าท่ีผูอุ้ทธรณ์ควรเสีย  
คณะกรรมการก็จะวินิจฉยัใหล้ดภาษีท่ีประเมินไปนั้นลง  คงเรียกเก็บเพียงจ านวนท่ีควรตอ้งเสีย 

16.4  ถา้ภาษีท่ี เจ้าพนักงานประเมินท าการประเมินไปนั้ น  น้อยกว่าท่ีผูอุ้ทธรณ์ควรเสีย  
คณะกรรมการก็จะวินิจฉัยใหผู้อุ้ทธรณ์เสียภาษีเพ่ิม  และผูอุ้ทธรณ์มีหน้าท่ีช าระภาษีท่ีเพ่ิมภายใน 30  วนั  
นบัแต่วนัไดรั้บแจง้ค าวินิจฉยัอุทธรณ์ 

ค าวินิจฉยัอุทธรณ์ของผูมี้หนา้ท่ีพิจารณาอุทธรณ์นั้นใหท้ าเป็นหนงัสือ  และส่งไปยงัผูอุ้ทธรณ์ 
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17.  การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษี 

 

 การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษี  ถา้ไม่เสียภาษีอากรภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ให้
ถือเป็นภาษีอากรคา้ง  เวน้แต่กรณีท่ีผูอุ้ทธรณ์ไดรั้บอนุมติัจากอธิบดีกรมสรรพากรให้รอค าวินิจฉัย
อุทธรณ์หรือค าพิพากษาได ้ ก็ให้ผูเ้สียภาษีมีหน้าท่ีช าระภายใน  30  วนั  นับแต่วนัไดรั้บแจง้ค าวินิจฉัย
อุทธรณ์  หรือไดรั้บทราบค าพิพากษาถึงท่ีสุด  แลว้แต่กรณี  (มาตรา  31) 

 

18.  คณะกรรมการวนิิจฉัยภาษีอากร 

 

 กฎหมายก าหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรระดบัสูงและผูท้รงคุณวุฒิ  ท าหน้าท่ี
วินิจฉยัปัญหาของผูเ้สียภาษีอากรท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในระดบัเจา้หนา้ท่ี หรือระดบักรมผูจ้ดัเก็บ
ภาษี ทั้งน้ี  หมายความรวมไปถึงหนา้ท่ีในการวินิจฉัยปัญหาระดบันโยบายอนัเน่ืองมาจากการเก็บภาษี
ยอ้นหลงัดว้ย 

 คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรประกอบดว้ย  ปลดักระทรวงการคลงัเป็นประธานกรรมการ  
อธิบดีกรมสรรพากร  อธิบดีกรมศุลกากร  อธิบดีกรมสรรพสามิต  ผูอ้  านวยการส านักเศรษฐกิจการคลงั  
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  และผูท้รงคุณวุฒิอีกจ านวน  3  คนซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการวินิจฉยัภาษีอากรมีอ  านาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

18.1  ก  าหนดขอบเขตในการใชอ้  านาจของเจา้พนกังานประเมิน  และพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

18.2  ก  าหนดหลกัเกณฑ ์ วิธีการ  และระยะเวลาในการตรวจสอบและประเมินภาษีอากร 

18.3  วินิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัภาษีอากรท่ีกรมสรรพากรขอความเห็น 

18.4  ใหค้  าปรึกษาหรือเสนอแนะแก่รัฐมนตรีในการจดัเก็บภาษี 
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บทสรุป 

 

         ภาษีเงินได้นิติบุคคล  เป็นภาษีทางตรงซ่ึงเรียกเก็บจากนิติบุคคลอนัเป็นบุคคลสมมติ  แยก
ต่างหากจากผูเ้ป็นเจ้าของ ขอบเขตของการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  พิจารณาจากหลกัส าคัญ  2  
ประการ  คือ  ถ่ินท่ีอยู่  และแหล่งเงินได ้ ฐานภาษีของภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  มี  4  ฐานดว้ยกนั  ไดแ้ก่  
ฐานภาษีก  าไรสุทธิ  ฐานภาษีรายไดก่้อนหกัรายจ่าย  ฐานภาษีเงินไดท่ี้จ่ายจากหรือในประเทศไทย  ฐาน
ภาษีการจ าหน่ายก าไรไปนอกประเทศ  ซ่ึงนิติบุคคลจะเสียภาษีจากฐานภาษีใดข้ึนอยูก่บัประเภทของนิติ
บุคคลนั้นๆ   

การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากฐานก าไรสุทธิ  มีขอ้ให้พิจารณาในประเด็นส าคญัของค าว่า
ก  าไรสุทธิตามหลกับญัชีกบัก าไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร  ซ่ึงอาจมีขอ้แตกต่างกนั  ประมวลรัษฎากร
จึงไดก้  าหนดเง่ือนไขการค านวณก าไรสุทธิไวใ้นมาตรา  65  ทวิ  และ  65  ตรี  เพื่อปรับปรุงก าไรสุทธิ
ตามหลักบัญชีให้เป็นก าไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร  แลว้จึงค านวณภาษีเงิน ได้นิติบุคคล  และ
นอกเหนือจากมาตรา  65  ทวิ  และ  65  ตรี  แลว้  ยงัมีขอ้กฎหมาย  ระเบียบ  แนวปฏิบติัอ่ืนๆ  อีก  ท่ีจะ
ออกมาใหย้ึดถือปฏิบติัตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งติดตามอย่าง
ใกลชิ้ด 
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ค าถามท้ายบทที่   5 

 

ข้อ  1.  จงอธิบายถึงประเภทนิติบุคคลตามมาตรา  39  แห่งรัษฎากรและฐานภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลแต่ละ
ประเภท 

 

ข้อ  2.  บริษัทน ้ าทิพยจ์  ากดั  เป็นบริษทัท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย  แต่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  มีก  าไร
สุทธิตามบญัชีก  าไรขาดทุนส้ินสุด  31  ธนัวาคม  2556  เป็นเงิน  200,000  บาท  ปรากฏว่ารายการใน
บญัชีก  าไรขาดทุนท่ีบริษทัถือเป็นรายจ่ายและรายไดม้ีรายการเหล่าน้ีรวมอยูด่ว้ยคือ 

      1.  ค่าใชจ่้ายส่วนตวักรรมการและผูจ้ดัการ      6,000  บาท 

      2.  เงินบริจาคใหโ้รงพยาบาลของรัฐ                 20,000  บาท  

      3.  ค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัการคา้       4,000  บาท 

      4.  ค่าต่อเติมอาคารเสร็จเมื่อ  1  ก.ค.  2556  ลงบญัชีค่าซ่อมแซมไว ้200,000 บาท 

      5. หน้ีสูญจ านวน  100,000  บาท  เป็นหน้ีท่ีบริษทัยงัไม่ไดติ้ดตามทวงถามแต่ลูกคา้ไม่ไดติ้ดต่อเพ่ือ
ผอ่นผนัการช าระหน้ี  บริษทัจึงตดัจ  าหน่ายเป็นสูญ 

      6.  รายจ่ายท่ีบริษทัไดจ่้ายไปเพื่ออุดหนุนผูเ้ขา้ประกวดนางงาม  10,000  บาท   
ใหท่้านแสดงรายการปรับปรุงก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ตามประมวลรัษฎากร  ปี  2556   

 

ข้อ  3.  บริษทัเอบีซี  ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  แต่จด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  ท าธุรกิจในการรับประกนัชีวิตและขายสินคา้  มีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้  10  
ลา้นบาท  ท่ีก  าไรสุทธิท่ีปรากฏในงบก าไรขาดทุนปี  2556  500,000  บาท  เมื่อตรวจสอบบัญชีพบ
รายการน่าสงสยัดงัน้ี 

      1.  เงินส ารองเบ้ียประกนัภยัเพ่ือสมทบทุนส าหรับผูเ้อาประกนัชีวิตรายหน่ึง  จ  านวน  350,000  บาท  
บริษทัไดต้ั้งไวต้ามนโยบาย  40%  ผูเ้อาประกนัรายน้ีไดบ้อกเลิกสญัญาก่อนครบก าหนดอายใุนกรมธรรม ์ 
บริษทัไดจ่้ายเงินมูลค่าเวนคืน  200,000  บาท  บริษทัไม่ไดน้ ารายการน้ีไปค านวณก าไรขาดทุน   
      2.  บริษทัจ่ายค่ารับรองอนัจ าเป็นตามธรรมเนียมทางประเพณีทางธุรกิจทัว่ไป  จ  านวน  18,000  บาท  
ซ่ึงรวมทั้งค่ารักษาพยาบาลไวด้ว้ยจ านวน  4,000  บาท  บริษทั  ไดบ้นัทึกเป็นรายจ่ายเต็มจ านวน 

      3.  บริษทัไดบ้นัทึกค่าภาษีซ้ือเป็นรายจ่าย  จ  านวน  30,000  บาท 
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      4.  ค่าใชจ่้ายพนักงานในการเดินทางไปปฏิบติังานต่างจงัหวดั  5,000  บาท  บริษทัไดบ้นัทึกบญัชี
เป็นรายจ่ายแลว้ 

      5.  บริจาคโทรทศัน์ใหศู้นยส์งเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  100,000  บาท  และบริจาค
เงินทุนการศึกษาใหม้หาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 50,000 บาท 

      6.  รับเงินปันผลจากกองทุนรวม  300,000  บาท  บริษัทไม่ได้ลงบญัชีเป็นรายไดเ้น่ืองจากเงินได้
ดงักล่าวไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

       7. จ่ายค่าซ่อมแซมอาคารให้คงสภาพเดิม  5,000  บาท  บริษทัไดล้งเป็นรายจ่ายแลว้ ให้แสดงการ
ปรับปรุงรายการเพื่อหาก าไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร 

ข้อ  4.  บริษทั  แจ่มจนัทร์ จ  ากดั  ด  าเนินธุรกิจตั้งแต่ ปี 2540  มีผลการด าเนินงานดงัน้ี   
 รอบระยะเวลาบญัชี   ผลการด าเนินงาน 

2540 ขาดทุนสุทธิ  50  ลา้นบาท 

2541 ขาดทุนสุทธิ  50  ลา้นบาท 

2542 ก าไรสุทธิ      20  ลา้นบาท 

2543 ก าไรสุทธิ      30  ลา้นบาท 

2544 ก าไรสุทธิ      20  ลา้นบาท 

2545 ก าไรสุทธิ      15  ลา้นบาท 

2546 ก าไรสุทธิ      50  ลา้นบาท 

        

      การด าเนินงานในปี 2546  มีรายละเอียดการบนัทึกรายได ้ รายจ่ายตามบญัชีของบริษทั  ปรากฏพบ
รายการต่อไปน้ีรวมอยูด่ว้ย 

      1.  บริษัทรับเบ้ียประกนัชีวิต  100 ลา้นบาท  โดยตั้งเป็นส ารองเบ้ียประกนัชีวิต  70%  และรับเบ้ีย
ประกนัภยัอีกกลุ่มหน่ึง 120 ลา้นบาท  บริษทัตั้งส ารอง 40% ของเบ้ียประกนัท่ีไดรั้บซ่ึงบริษทัถือเป็น
รายจ่ายครบถว้นแลว้ 

      2.  บริษัทรับเบ้ียประกนัอคัคีภยั  18 ลา้นบาท  บริษทัตั้งส ารองไว ้ 40%  และถือเป็นรายจ่ายในปี 
2545  ปรากฏว่าในปี 2545 ภยัไม่เกิดบริษทัจึงโอนส ารองดงักล่าวเป็นรายไดใ้นปี 2546 

      3.  บริษทัตั้งกองทุนส ารองเพ่ือการเล้ียงชีพ 54 ลา้นบาท  และบริษทัคิดดอกเบ้ียให้กองทุนดงักล่าว 
12%  โดยถือเป็นรายจ่ายของบริษทั 
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      4.  สินค้าวนัท่ี 31 ธ.ค. 2546  ราคาทุน  70 ลา้นบาท  ราคาตลาด 80 ลา้นบาท  บริษัทตีราคาสินค้า
ดงักล่าว โดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียระหว่างราคาทุนกบัราคาตลาดบนัทึกเป็นสินคา้คงเหลือปลายงวด 

      5.  บริษทับนัทึกรายจ่ายการบริจาครถยนตใ์หก้องทุนส่ิงแวดลอ้ม  300,000 บาท บริจาคเงินให้การ
กีฬาแห่งประเทศไทย  2,000  บาท 

      จงแสดงการปรับปรุงรายการเพื่อค  านวณหาก าไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร  และเสียภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล 

ข้อ  5.  สมาคมศิษยเ์ก่าอุดรพิทยานุกูล มีรายไดร้ายจ่ายในปี 2556 ดงัน้ี 

 รายได้ 

1. ค่าขายของท่ีระลึกครบ 100 ปี โรงเรียน   1,000,000 บาท 

2. ค่าบ ารุงสมาคม        200,000 บาท 

3. เงินบริจาค        300,000 บาท 

4. ค่าลงทะเบียนสมาชิกเขา้ใหม่        50,000 บาท 

 รายจ่าย 

1. ค่าสาธารณูปโภค        100,000 บาท 

2. ค่าวสัดุส้ินเปลือง        100,000 บาท 

3. ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ี         60,000 บาท 

ใหค้  านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของสมาคมศิษยเ์ก่าอุดรพิทยานุกูล ในปี 2556 

 

ข้อ  6.  ใหร้ะบุโทษทางอาญาในการกระท าความผดิตามประมวลรัษฎากรของนิติบุคคล 

 

ข้อ  7.  ใหร้ะบุโทษทางแพ่งในการกระท าความผดิตามประมวลรัษฎากรของนิติบุคคล 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  6 

ภาษีมูลค่าเพิม่ 

 

เน้ือหาประจ าบท 

1. โครงสร้างภาษีการคา้ 
2. ภาษีมูลค่าเพ่ิมช่วยแกปั้ญหาภาษีการคา้ 
3. ประวติัภาษีมูลค่าเพ่ิม 

4. ชนิดของภาษีมูลค่าเพ่ิม 

5. วิธีการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 

6. ภาษีมูลค่าเพ่ิมในประเทศไทย 

7. ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 

8. การยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

9. ฐานภาษีมูลค่าเพ่ิม 

10. อตัราภาษีมูลค่าเพ่ิม 

11. ความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 

12. ภาษีซ้ือท่ีสามารถน ามาหกัในการค านวณภาษี 

13. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

14. การยืน่แบบรายการช าระภาษี 

15. เบ้ียปรับ  เงินเพ่ิม  และโทษ 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

         หลงัจากเรียนบทน้ีแลว้นกัศึกษาควรมีพฤติกรรมดงัน้ี 

1. อธิบายประวติัภาษีมูลค่าเพ่ิมได ้

2. อธิบายเหตุผลในการท่ีประเทศไทยน าภาษีมูลค่าเพ่ิมมาใชแ้ทนภาษีการคา้ 
3. ระบุถึงองคป์ระกอบส าคญัของผูท่ี้มีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมได ้

4. ยกตวัอยา่งกิจการประเภทต่างๆ  ท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิมได ้

5. อธิบายถึงความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม กรณีขายสินคา้ลกัษณะต่างๆ  ได ้

6. ค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมได ้
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วธีิสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยบ์รรยายสรุปเน้ือหาในบทเรียน 

2. นกัศกึษาน าเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. นกัศกึษาตอบค าถามทา้ยบทเรียน 

4. นกัศกึษาท าแบบฝึกหดัเพ่ิมเติม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี  6 

2. แผน่ใสสรุปเน้ือหาวิชา 

3. แบบ ภ.พ.  ต่าง ๆ 

4. ใบก ากบัภาษีมูลค่าเพ่ิมแบบต่างๆ 

5. ตวัอยา่งแบบรายงานสินคา้และวตัถุดิบ 

6. ค าถามทา้ยบท 

7. แบบฝึกหดัเพ่ิมเติม 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

1. สงัเกตความสนใจ  ความตั้งใจเรียน 

2. พิจารณาจากการน าเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. ตรวจค าถามทา้ยบท 

4. ตรวจแบบฝึกหดัเพ่ิมเติม 
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บทที ่ 6 

ภาษีมูลค่าเพิม่ 

 

         ภาษีการค้าและภาษีมูลค่าเพ่ิมต่างนับเป็นภาษีทางอ้อมชนิดหน่ึง  ซ่ึงจัดเก็บตามหลัก
ความสามารถในการเสียภาษี  โดยใชก้ารอุปโภค บริโภค เป็นมาตรวดั  ผูท่ี้มีความสามารถในการ        
ใชจ่้ายเพ่ืออุปโภคบริโภค  ซ่ึงเป็นส่วนท่ีท าให้ทรัพยากรของสังคมหมดเปลืองไปมากเท่าใด  ผูน้ั้น
ควรเสียภาษีใหก้บัสงัคมมากเท่านั้น 

         การจดัเก็บภาษีการค้าและภาษีมูลค่าเพ่ิม มีวิธีการจัดเก็บจากการใชจ่้ายของประชาชน  แต่
เน่ืองจากประชาชนมีจ  านวนมาก  การจัดเก็บกระท าได้ยาก  ในทางปฏิบัติ จึงต้องเก็บผ่าน
ผูป้ระกอบการซ่ึงกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นผูเ้สียภาษี  แต่โดยขอ้เท็จจริงแลว้ผูป้ระกอบการมิไดเ้ป็นผู ้
รับภาระภาษีโดยตรง  แต่จะบวกภาษีในราคาสินคา้ผลกัภาระใหก้บัผูบ้ริโภคและเพื่อบรรเทาภาระ
ภาษีให้กบัผูม้ีรายไดน้้อย  ภาษีการค้าของไทยจึงมีการยกเวน้หรือลดภาษีการคา้ให้กับสินคา้ท่ีมี
ความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  และเก็บภาษีในอตัราสูงส าหรับสินคา้ฟุ่ มเฟือยหรือท่ีตอ้งการจ ากดั
การบริโภค  ส่วนภาษีมูลค่าเพ่ิมไดน้ ามาใชแ้ทนภาษีการคา้เม่ือ 1 มกราคม  2535  และมีอตัราภาษี
เดียว  เพื่อง่ายต่อการปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ี และผูเ้สียภาษี 

         เพ่ือให้เขา้ใจภาษีมูลค่าเพ่ิมให้ชดัเจนยิ่งข้ึน  จะขอกล่าวถึงภาษีการคา้ท่ีเคยจดัเก็บ  ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจนตอ้งยกเลิกและน าภาษีมูลค่าเพ่ิมมาใช ้

 

1.  โครงสร้างภาษีการค้า 

 

         ภาษีการคา้จดัเป็นภาษีขายทัว่ไป เก็บจากสินคา้และบริการ โดยจดัเก็บจากยอดขายหรือรายรับ
และการใหบ้ริการ ซ่ึงมีอตัราการจดัเก็บท่ีแตกต่างกนัไป และผูเ้สียภาษีการคา้ยงัตอ้งเสียภาษีทอ้งถ่ิน
ควบคู่ไปกบัภาษีการคา้ในอตัราร้อยละ 10 ของภาษีการคา้ 
         ประมวลรัษฎากร ได้จ  าแนกประเภทการค้า  เพื่อจัดเก็บภาษีตามบัญชีอตัราภาษีการค้า
ออกเป็น 14 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.1 การขายของ 

1.2 โรงสี  โรงเล่ือย 

1.3 การขายหลกัทรัพย ์

1.4 การรับจา้งท าของ 

1.5 การใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 
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1.6 คลงัสินคา้ 
1.7 โรงแรมและภตัตาคาร 

1.8 การขนส่ง 

1.9 โรงรับจ าน า 
1.10 นายหนา้และตวัแทน 

1.11 การคา้อสงัหาริมทรัพย ์

1.12 ธนาคาร 

1.13 ประกนัภยั 

1.14 มหรสพ 

         โดยแต่ละประเภทจะระบุรายการคา้  ผูม้ีหน้าท่ีเสียภาษีและอตัราภาษีการคา้  ซ่ึงมีหลายอตัรา  
ตั้งแต่ ร้อยละ 0.1  ถึงร้อยละ 50 แต่ส่วนใหญ่จะเก็บในอตัราร้อยละ 9 

         ภาษีการคา้เป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัของรัฐในอดีต โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2528  รายได้
จากภาษีการคา้คิดเป็นร้อยละ 21.8  ของรายไดภ้าษีอากรทั้งหมด  แต่อยา่งไรก็ตามสัดส่วนดงักล่าว
ไดล้ดลงมาโดยตลอด  รัฐไม่สามารถเพ่ิมรายได้จากภาษีการคา้ในสัดส่วนเท่าเดิมอีกต่อไปแลว้ 
ประกอบกบัภาษีการคา้ซ่ึงไดใ้ชก้นัมาตั้งแต่ พ.ศ. 2504  จนกระทัง่ถึง พ.ศ. 2535  ภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมไดเ้ปล่ียนแปลงไปเป็นอย่างมาก  ภาษีการคา้จึงถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าชราภาพเกินไปไม่
เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  เป็นอุปสรรคต่อการผลิตและการส่งออกก่อให้เกิดการ
บิดเบือนทางเศรษฐกิจหลายประการ จึงสมควรปรับปรุงภาษีการค้า  อน้สืบเน่ืองมาจากสา เหตุ
ส าคญัท่ีจะกล่าวถึงดงัน้ี 

1. การเก็บภาษีซ ้าซอ้น  ท าใหต้น้ทุนการผลิตสูง  แมว้่าภาษีการคา้จะเป็นภาษีการขายทอดเดียว  
ในระดบัการผลิตก็ตาม แต่การจดัเก็บภาษีจากสินคา้ซ่ึงเป็นสินคา้ชั้นกลาง  หรือท่ีใชเ้ป็นปัจจยัการ
ผลิตไดส่้งผลใหภ้าษีท่ีจดัเก็บในขั้นตอนการผลิตแรก ๆ ถูกรวมเป็นตน้ทุนสินคา้ และเป็นฐานภาษี
ในขั้นตอนการผลิตต่อไป 

2. ท าใหเ้กิดการบิดเบือนทางเศรษฐกิจ  เน่ืองจากการจดัเก็บภาษีการคา้หลายอตัรา ท าใหภ้าษี
ขาดความเป็นกลางและเป็นการจูงใจให้มีการบิดเบือนในการใชท้รัพยากรทั้งในดา้นการผลิตและ
การบริโภคเพื่อใชป้ระโยชน์จากโครงสร้างภาษีท่ีไม่เสมอภาค 

3. ภาษีการคา้จูงใจใหม้ีการบิดเบือน  ในการจดัรูปองค์กรของธุรกิจ  ลกัษณะของภาษีการคา้มี
ส่วนสนบัสนุนใหเ้กิดการผลิตในลกัษณะรวมตวักนัในแนวด่ิง (Vertical  integration)  เพื่อลดภาระภาษี
การคา้ใหน้อ้ยลง  ทั้งๆ ท่ีการผลิตเฉพาะอยา่ง  (Specialization) ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
ไดดี้กว่า 
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          นอกจากนั้นในบรรดาประเภทการคา้ทั้ง 14 ประเภท  มีประเภทท่ี 4  เรียกว่า “การรับจา้งท า
ของ”  และในประเภทการคา้ท่ี 4 ฉ. “การรับจา้งท าของอ่ืนๆ”  ซ่ึงตีความไดว้่า การรับจา้งท าอะไรก็
ไดท่ี้มิใช่การกระท าประเภทการคา้  4 ก-จ  ประเภทการคา้ท่ี 4 ฉ. น้ี  เสียภาษีการคา้  3%  ดงันั้น  จึงเปิด
โอกาสให้ผูผ้ลิตสินค้าท่ีตอ้งเสียภาษีในอตัรา 9% หลีกเล่ียงภาษีโดยว่าจา้งให้ผูอ่ื้นผลิตสินคา้ให้ตน  
ซ่ึงผูถู้กว่าจา้งจะเสียภาษีการคา้  3%  ช่องโหว่น้ีกว่าจะปิดกั้นไดก้็ตอ้งหาวิธีตีความให้ผูว้่าจา้งเป็น
ผูผ้ลิตซ่ึงเป็นการยุ่งยากและขดักบัหลกัธรรมชาติ  การท่ีกฎหมายก าหนดให้การท าให้มี ซ่ึงสินค้า
อยา่งเดียวกนั โดยใชรู้ปแบบธุรกิจท่ีต่างกนั  เสียภาษีในอตัราท่ีต่างกนั ยอ่มเป็นแรงจูงใจใหธุ้รกิจท า
การบิดเบือนรูปแบบการจดัองคก์รเพื่อใชป้ระโยชน์จากภาษี  แทนท่ีจะวางรูปแบบธุรกิจเพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด 

4. สร้างปัญหาในการส่งออก  ความซ ้ าซอ้นของภาษีการคา้ท าให้ไม่สามารถค านวณมูลค่า
ของภาษีท่ีฝังอยูใ่นตวัสินคา้ไดว้่ามีจ  านวนเท่าไรกนัแน่  เน่ืองจากระบบการผลิตในปัจจุบนัมีความ
ซบัซอ้นมาก  เมื่อไม่สามารถค านวณมูลค่าของภาษีท่ีฝังอยูใ่นตวัสินคา้ได ้ ก็ไม่สามารถจ่ายคืนภาษี
ใหก้บัผูส่้งออกไปขายยงัต่างประเทศไดถู้กตอ้งครบถว้น  ท าให้ตน้ทุนสินคา้ส่งออกของไทยมีราคาสูง  
ท าใหก้ารแข่งขนัสูก้บัสินคา้ท่ีผลิตจากต่างประเทศอ่ืน  ท่ีมีระบบภาษีเอ้ือต่อการส่งออกไม่ได ้

5. ภาษีการคา้มีความสลบัซบัซอ้นและยากต่อการปฏิบติั  ถึงแมว้่าในเชิงสังกปัป์ (Concept)  

ภาษีการค้าจะเป็นเร่ืองท่ีเข้าใจง่าย  แต่ในทางปฏิบัติ  กฎหมายภาษีการคา้เป็นเร่ืองท่ีเข้าใจยาก        
ตวับทบญัญัติว่าด้วยภาษีการค้ามีรวมอยู่ในประมวลรัษฎากร ซ่ึงถูกแกไ้ขโดย พระราชบัญญัติ            
พระราชก าหนดหลายฉบบั นอกจากนั้นยงัมีพระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง, ค าพิพากษาศาลฎีกา 
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัคดีภาษีการคา้  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบภาษีการคา้ นอกจากความซับซอ้น
ทางดา้นกฎหมายแลว้การท่ี ภาษีการคา้มีหลายอตัราซ่ึงเพ่ิมความยุง่ยากในการปฏิบติัเพ่ิมข้ึนอีก 

6. การแสวงหารายไดใ้หรั้ฐไม่ทนักบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ภาษีการคา้มีจุดประสงคห์ลกั
เพื่อแสวงหารายไดใ้ห้รัฐเป็นส าคญั  แต่แนวโน้มในระยะหลงัช้ีให้เป็นว่า  ประสิทธิภาพของภาษี
การค้าในการแสวงหารายได้ให้รัฐ ได้ตกต ่าไปจากเดิมอย่างมาก ภาษีการค้าไม่สามารถระดม
ทรัพยากรมาสู่ภาครัฐไดท้นักบัการพฒันาเศรษฐกิจทางออกท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงภาษีการคา้   
อนัเป็นภาษีการขายท่ีดีกว่ารูปแบบเดิมและสามารถขจดัขอ้พบพร่องของภาษีการคา้ได ้ ไดแ้ก่ การน า
ภาษีมูลค่าเพ่ิมมาใหแ้ทนภาษีการคา้ 
 

 

 



201 

 

2.  ภาษีมูลค่าเพิม่ช่วยแก้ปัญหาภาษีการค้าอย่างไร 

 

         ภาษีมูลค่าเพ่ิม  เป็นภาษีท่ีเก็บจากฐานมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนของสินค้าในขั้นตอนการผลิตแต่ละ
ขั้นตอน  การใชมู้ลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละขั้นตอนแทนการใชร้าคาสินคา้หรือรายรับ  ท าใหห้ลีกเล่ียง
การเก็บภาษีซ ้ าซอ้นได ้ ผูเ้สียภาษีมูลค่าเพ่ิมไดแ้ก่  ผูผ้ลิตสินคา้และบริการไม่ว่าจะท าการผลิตเพื่อ
ก  าไรหรือไม่ก็ตาม  ผูเ้สียภาษีอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได ้ ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีนิยมใชก้นั
แพร่หลายมีอตัราเดียว (ยกเวน้อตัราศูนย)์ ในทางปฏิบติัผูเ้สียภาษีจะค านวณภาษีของตนโดยผลต่าง
ระหว่าง ภาษีของ ผลผลิต (Output tax)  กบัภาษีของวตัถุดิบ (Input tax)  กล่าวคือ 

 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม  = ภาษีของผลผลิต  -  ภาษีของวตัถุดิบ 

(Value Added Tax)  =  (Output Tax) – (Input Tax) 

 

         จากหลกัเกณฑใ์นการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมดงักล่าว สามารถแกไ้ขปัญหาภาษีการคา้ไดด้งัน้ี 

2.1  การเก็บภาษีซ ้าซอ้นไดถู้กขจดัออกไป  ทั้งน้ีเน่ืองจากฐานภาษีไม่ใช่รายรับหรือราคาขาย
อีกต่อไป  แต่ฐานภาษีคือมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละขั้นตอนการผลิต 

 2.2  เน่ืองจากภาษีมูลค่าเพ่ิมมีเพียงอตัราเดียว จึงมีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงสามารถ
แกไ้ขปัญหาการบิดเบือนทางเศรษฐกิจได ้  เพราะการมีอตัราภาษีเพียงอตัราเดียวถือเป็นโครงสร้าง
ภาษีท่ีมีความเสมอภาค 

 2.3  ขจดัปัญหาการบิดเบือนการจดัรูปองค์กรธุรกิจ  เพราะไม่ว่าจะจดัรูปธุรกิจให้มีผลการ
ผลิตก่ีขั้นตอน หรือขายสินคา้ระหว่างผลิตก่ีคร้ังก็เสียภาษีเท่ากนั  เพราะฐานภาษีเป็นมูลค่าเพ่ิมมิใช่
ราคาขาย  ระบบภาษีมูลค่าเพ่ิมจึงเอ้ือต่อความช านาญเฉพาะดา้น (Specialization) 

 2.4  ขจดัอุปสรรคในการส่งออก  เพราะระบบภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีมีอตัราร้อยละศูนยท่ี์ใชก้บัสินคา้
ส่งออก จะท าให้สินคา้ส่งออกปลอดจากภาษีทางออ้ม  อนัส่งผลให้ตน้ทุนสินคา้ส่งออกต ่ากว่าการ
ใชร้ะบบภาษีการคา้  เป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัของสินคา้ไทย 

 2.5  ภาษีมูลค่าเพ่ิมมีอตัราเดียว ใชก้บัสินคา้ทุกประเภท และมีโครางสร้างท่ีง่าย ไม่สลบั 
ซบัซอ้นเหมือนภาษีการคา้ 
 2.6  ภาษีมูลค่าเพ่ิมสามารถแสวงหารายได ้  ทนักบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจและสามารถ
ลดปัญหาการหลีกเล่ียงไดเ้ป็นอยา่งดี  เน่ืองจากฐานภาษีกวา้งกว่าภาษีการคา้  และเป็นระบบท่ีผูเ้สีย
ภาษีตอ้งช่วยคุมกนัเอง 
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3.  ประวตัขิองภาษีมูลค่าเพิม่ 

 

         ภาษีมูลค่าเพ่ิม (Value Added Tax : VAT)  เป็นภาษีท่ีเก็บบนฐานของมูลค่าสินคา้และบริการ
ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน  เน่ืองจากกิจกรรมของธุรกิจในแต่ละขั้นตอนการผลิต  และการจ าหน่ายผลผลิต 

         ในช่วงการประกอบธุรกิจผูป้ระกอบการไดซ้ื้อสินคา้และบริการจากธุรกิจอ่ืนมาเป็นวตัถุดิบ 
(Input)  และไดส้ร้างมูลค่าใหก้บัสินคา้และหรือบริการท่ีตนซ้ือมาใหมี้มูลค่าท่ีสูงข้ึน  โดยจดัท าเป็น
สินคา้หรือบริการใหม่  (Output)  และขายออกไป  ฉะนั้น  ภาษีมูลค่าเพ่ิมจึงจดัเก็บจากมูลค่าสินคา้
หรือบริการท่ีเพ่ิมข้ึนทุกขั้นตอนการผลิต 

         ภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นภาษีท่ีนิยมแพร่หลายอยา่งมาก  ในประวติัศาสตร์การคลงัของโลก  ไม่เคยมี
ภาษีใดท่ีแพร่หลายได้อย่างรวดเร็วเท่าภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยประเทศบราซิลเป็นประเทศแรกท่ีน า
ระบบภาษีมูลค่าเพ่ิมอยา่งเต็มรูปมาใชเ้ม่ือปี 1967 

 

4.  ชนิดของภาษีมูลค่าเพิม่ 

 

         ภาษีมูลค่าเพ่ิมมี 3 ชนิด คือ 

         4.1  ภาษีมูลค่าเพ่ิมแบบการบริโภค  (Consumtion Type Vat)  เป็นภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีมุ่งเก็บจาก
การบริโภค ไม่เก็บภาษีจากการลงทุน ในเชิงมหเศรษฐศาสตร์  ฐานของภาษีคือการบริโภครวม 

         4.2  ภาษีมูลค่าเพ่ิมแบบรายได้  (Income Type Vat)  เป็นภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีมุ่งเก็บจากรายได้
ประชาชาติ  ในการเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมชนิดน้ี จะเก็บจากการลงทุนดว้ย  แต่ยอมให้หกัค่าเส่ือมราคา
สินคา้ประเภททุนได ้ ในเชิงมหเศรษฐศาสตร์ฐานของภาษีจะเท่ากบัรายไดป้ระชาชาติ  ซ่ึงเท่ากบั
ผลิตภณัฑป์ระชาชาติ ลบดว้ยค่าเส่ือมราคา  
         4.3  ภาษีมูลค่าเพ่ิมแบบผลิตภัณฑ์ประชาชาติ  (Gross Product Type VAT) ในการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมชนิดน้ี จะไม่ยอมให้หักสินค้าประเภททุน และไม่ยอมให้หักค่าเส่ือมราคาดว้ยใน
เชิงมหเศรษฐศาสตร์ฐานของภาษี คือ ผลิตภณัฑป์ระชาชาติ 

         ภาษีมูลค่าเพ่ิมทั้ง 3 ชนิด นั้น ภาษีมูลค่าเพ่ิมแบบการบริโภคจะไดรั้บความนิยมสูงสุด  ส่วน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมแบบผลิตภณัฑ์ประชาชาติ  เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น ในทางปฏิบติัไม่มีประเทศใดในโลก 
ใชภ้าษีมูลค่าเพ่ิมชนิดน้ี 
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5.  วธีิการค านวณภาษีมูลค่าเพิม่ 

          

วิธีการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมมี  3  วิธี  คือ 

 5.1  วิธีบวก  (Addition  Method)  การค านวณภาษีวิธีน้ี ท าไดโ้ดยการหามูลค่าเพ่ิมดว้ยวิธี
บวก  คือเอาค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายใหก้บัปัจจยัการผลิตมาบวกกนัแลว้บวกดว้ยก าไรของกิจการแลว้จึงคูณ
ดว้ยอตัราภาษี  เขียนเป็นสมการ  ไดด้งัน้ี 

 

     ---------------------  1 

 

 VA     = มูลค่าเพ่ิม  (Value Added) 

 fpi =   ผลตอบแทนต่อปัจจยัการผลิต 

 ¶ = ก าไร 

 หมายความว่า  มูลค่าเพ่ิม คือ ผลรวมของผลตอบแทนปัจจยัการผลิตบวกดว้ยก าไร 

 

     -----------------------  2 

 t     = อตัราภาษี 

           VAT   = ภาษีมูลค่าเพ่ิม  (Value  Added  Tax) 

 หมายความว่า  ภาษีมูลค่าเพ่ิม มีค่าเท่ากบั อตัราภาษีคูณดว้ยมูลค่าเพ่ิม 

 การค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมวิธีบวก (Addition  Method)  จะค านวณยากเพราะตอ้งทราบก าไร
ก่อน 

 5.2  วธิีลบ  (Subtraction  Method)  การค านวณหามูลค่าเพ่ิมวิธีน้ีคือ  เอามูลค่าของผลผลิต  
(out  put)  ลบดว้ยมูลค่าของวตัถุดิบ (Input)  ท่ีซ้ือมาผลิตแต่ไม่รวมค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายใหก้บัปัจจยัการ
ผลิต เช่น ค่าเช่า  ค่าจา้ง  เป็นตน้ 

 เม่ือค านวณมูลค่าเพ่ิมไดเ้ท่าใดแลว้  คูณดว้ยอตัราภาษีมูลค่าเพ่ิมจะไดจ้  านวนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
เขียนเป็นสมการดงัน้ี 

 

 VA = Vo  -  VI ----------------  1 

 VA = มูลค่าเพ่ิม  (Value  Addcd) 

 Vo = มูลค่าผลผลิต  ( Value Output ) 

 VI = มูลค่าวตัถุดิบ  ( Value of Input ) 

VA  =  fpi  +  ¶ 

VAT  = t ( fpi  +  ¶) 
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 VAT = t  ( VA ) -----------------  2 

 t = อตัราภาษี 

 VAT = ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 หมายความว่า ภาษีมูลค่าเพ่ิมมีค่าเท่ากบัอตัราภาษีคูณดว้ยมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึน  วิธีน้ีสามารถหา
ภาษีมูลค่าเพ่ิมไดง่้ายกว่าวิธีแรก  เพราะไม่ตอ้งทราบก าไรก่อน 

 5.3  วิธีเครดิต  (Credit  Method)  วิธีน้ี  สามารถค านวณหาภาษีมูลค่าเพ่ิมได ้ โดยไม่ตอ้ง
หามูลค่าเพ่ิมก่อน  ท าไดโ้ดยใชภ้าษีของผลผลิต  ( Out Put Tax )  ลบดว้ย  ภาษีของวตัถุดิบ  
 ( Input tax)  เขียนไดเ้ป็นสมการ ดงัน้ี 

 

 VAT = t(to  -   ti)        ------------------  1 

 to = ผลผลิต  (Out  Put) 

 ti = วตัถุดิบ   (In  Put) 

 t = อตัราภาษี 

 

 จะเห็นว่า วิธีเครดิตเป็นวิธีน้ีค  านวณได้ง่ายท่ีสุด  เพียงแต่คูณอตัราภาษีเข้ากับราคาขาย
สินคา้ของตน เป็น  Output  Tax  แลว้หักด้วยภาษีท่ีตนเสียไปตอนซ้ือวตัถุดิบ  ผลลพัธท่ี์ไดเ้ป็นภาษี 
มูลค่าเพ่ิมท่ีผูมี้หนา้ท่ีตอ้งเสีย 

 

6.  ภาษีมูลค่าเพิม่ในประเทศไทย 

  

         ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีใชใ้นประเทศไทยเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิมแบบการบริโภค (Consumption Type VAT)  

โดยมีวิธีการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม  วิธีเครดิต  (Credit  Method ) คือ  มูลค่าเพ่ิมมีค่าเท่ากบัผลต่าง
ระหว่างราคาสินคา้หรือบริการท่ีผลิตหรือจ าหน่าย  กบัราคาสินคา้สินคา้หรือบริการท่ีซ้ือมาเพ่ือใช้
ในการผลิต  และตน้ทุนสินคา้ทุนท่ีใชใ้นการผลิต 

         เช่น  ธุรกิจ  A  ซ้ือวตัถุดิบมาเป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อท าการผลิตสินคา้ชนิดหน่ึงในกระบวน 
การผลิต  ธุรกิจ  A  ไดจ่้ายค่าแรง ค่าเช่าสถานท่ี  และค่าใชจ่้ายอ่ืน  รวมทั้งก  าไรของธุรกิจ  A  ดว้ย 
เป็นเงิน  5,000  บาท  A  ขายสินคา้ชนิดน้ีให้ธุรกิจ  B  ในราคา  15,000  บาท  ธุรกิจ  B  เอาสินคา้
จาก  A  ไปท าการผลิตอีกขั้นตอนหน่ึง  โดยเสียค่าใชจ่้ายในการผลิต  4,000  บาท และตอ้งการก าไร
อีก  1,000  บาท  จึงได้ขายสินค้าท่ีผลิตเสร็จแล้วไปเป็นเงิน  20,000  บาท  สามารถแสดง
ภาษีมูลค่าเพ่ิมไดต้ามตารางต่อไปน้ี  (อตัราภาษีมูลค่าเพ่ิม  10%) 
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  ธุรกจิ  A 

 มูลค่าของวตัถุดิบ                        10,000                      ภาษีของการซ้ือ            1,000  บาท 

 ค่าใชจ่้ายในการผลิตและก าไร   5,000 

 มูลค่า (ราคา)  สินคา้ท่ี  A  ขาย  15,000                      ภาษีของการขาย             1,500 บาท 

 ภาษีท่ีธุรกิจ  A  เสีย   = ภาษีผลผลิต  (ภาษีขาย)  -  ภาษีวตัถุดิบ  (ภาษีซ้ือ) 

    = 1,500 -    1,000 

    = 500 

ซ่ึงมีค่าเท่ากบั  มูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนของสินค้าในกระบวนการผลิตของ  A  (มูลค่าสินค้าเพ่ิมข้ึนจาก  
10,000  เป็น  15,000  บาท) 

ภาษีมูลค่า  เพ่ิม   = 5,000  x  10    =    500 

       100 

  ธุรกจิ  B 

มูลค่าของวตัถุดิบ        15,000   ภาษีของการซ้ือ  1,500 

ค่าใชจ่้ายในการผลิตและก าไร       5,000 

ราคาสินคา้ท่ี  B  ขาย                  20,000 ภาษีของการขาย  2,000 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีธุรกิจ  B   ตอ้งเสีย  = ภาษีขาย - ภาษีซ้ือ 

= 2,000   -   1,500 

     =     500 

 

7.  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิม่ 

  

         ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมประกอบดว้ย  3  กลุ่ม ดงัน้ี 

         7.1  ผูป้ระกอบการ หมายถึง บุคคลซ่ึงขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพใน
ราชอาณาจกัรทุกทอด จึงครอบคลุมผูผ้ลิต ผูใ้หบ้ริการ ผูข้ายส่ง ผูข้ายปลีก ทั้งท่ีเป็นบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล 

 ส าหรับการใหบ้ริการในราชอาณาจกัร หมายถึง บริการท่ีท าในราชอาณาจกัรโดยไม่ค  านึงว่า
การใหบ้ริการนั้นจะอยูใ่นต่างประเทศหรือในราชอาณาจกัร และหมายรวมถึง การใหบ้ริการท่ีท าใน
ต่างประเทศ และไดมี้การใหบ้ริการนั้นในราชอาณาจกัร 
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         7.2  ผูน้  าเขา้ หมายถึง ผูท่ี้น าสินคา้เขา้มาในราชอาณาจกัร และรวมถึงการน าสินคา้ท่ีตอ้งเสีย
อากรขาเขา้หรือท่ีไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรออกจากเขตอุตสาหกรรม
ส่งออก โดยมิใช่เพื่อส่งออกดว้ย 

         7.3  ผูท่ี้กฎหมายก าหนดเป็นพิเศษ  ดงัน้ี 

    (1)  ผูป้ระกอบการอยู่นอกราชอาณาจกัร ได้ขายสินคา้หรือให้บริการในราชอาณาจกัร
เป็นปกติธุระ โดยมีตวัแทนอยูใ่นราชอาณาจกัร ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมไดแ้ก่ ตวัแทน 

   (2)  ผูป้ระกอบการท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 0 ต่อมาได้โอนกรรมสิทธ์ิในสินค้าหรือ
โอนสิทธิในบริการนั้นไปให้กับบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่องค์การสหประชาชาติ สถานเอกอคัรราชทูต 
สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล ผูเ้สียภาษีมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ ผูรั้บโอนสินค้าหรือบริการ
ดงักล่าว 

   (3)  การน าเขา้สินคา้ท่ีไดย้กเวน้อากรตามกฎหมายว่าดว้ยพิกดัศุลกากร ซ่ึงไดรั้บยกเวน้
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ถา้ภายหลงัสินคา้นั้นตอ้งเสียอากรตามกฎหมายว่าดว้ยพิกดัศุลกากร ผูม้ีหน้าท่ีเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ไดแ้ก่ 1) ผูมี้ความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าดว้ยพิกดัศุลกากร 2) ผูรั้บโอนสินค้า 
กรณีมีการโอนสินคา้ดงักล่าว 

   (4)  ในกรณีท่ีมีการควบกิจการ  ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ไดแ้ก่ ผูท่ี้ควบเขา้กัน และ
ผูป้ระกอบการใหม่ 
   (5)  ในกรณีโอนกิจการ ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ไดแ้ก่ ผูโ้อนและผูรั้บโอน 

 

8.  กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ 

 

         การประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  ไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิม  (มาตรา  81) 

         8.1  การขายสินค้าที่มใิช่การส่งออก  หรือการให้บริการ  ดงัต่อไปน้ี 

  (1)  การขายพืชผลทางการเกษตร  ไม่ว่าจะเป็น  ล  าตน้  ก่ิง  ใบ  เปลือก  หน่อ  ราก  เหงา้  
ดอก  หัว  ฝัก  เมล็ด  หรือส่วนอ่ืน ๆ ของพืช  และวตัถุพลอยได้จากพืช  ทั้งน้ี  ท่ีอยู่ในสภาพสด  
หรือรักษาสภาพไวเ้พื่อมิให้เสียเป็นการชัว่คราวในระหว่างขนส่งด้วยการแช่เยน็  แช่เยน็จนแข็ง  
หรือดว้ยการจดัท าหรือปรุงแต่งโดยวิธีการอ่ืน  หรือรักษาสภาพไวเ้พื่อมิใหเ้สียเพื่อการขายปลีกหรือ
ขายส่งดว้ยวิธีการแช่เยน็  แช่เยน็จนแข็ง  ท าให้แห้ง  บด  ท าให้เป็นช้ิน  หรือดว้ยวิธีอ่ืน  ขา้วสาร  
หรือผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการสีขา้ว  แต่ไม่รวมถึงไมซุ้ง  ฟืน  หรือผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการเล่ือยไม ้ 
หรือผลิตภัณฑ์อาหารท่ีบรรจุกระป๋อง  ภาชนะ  หรือหีบห่อท่ีท าเป็นอุตสาหกรรม  ตามลกัษณะ  
และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก  าหนดตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม  (ฉบบัท่ี  3)  
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ประกอบกบัค าสั่งกรมสรรพากรท่ี  ป.28/2535  ก าหนดกรณีที่จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  เฉพาะที่บรรจุ
กระป๋อง  ภาชนะ  หรือหีบห่อทั้งนีท้ี่ผนึกในลกัษณะมัน่คง 

 (2)  การขายสัตว ์ ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตและในกรณีสตัวไ์ม่มีชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นเน้ือ  
ส่วนต่าง ๆ ของสตัว ์ ไข่  น ้ านมและวตัถุพลอยไดจ้ากสตัว ์ ทั้งน้ี  ท่ีอยูใ่นสภาพสดหรือรักษาสภาพ
ไวเ้พ่ือมิใหเ้สียเป็นการชัว่คราวในระหว่างขนส่งดว้ยการแช่เยน็  แช่เยน็จนแข็ง  หรือดว้ยการจดัท า
หรือปรุงแต่งโดยวิธีการอ่ืน  หรือรักษาสภาพไวเ้พื่อมิใหเ้สียเพื่อการขายปลีกหรือขายส่งดว้ยวิธีการ
แช่เยน็  แช่เยน็จนแข็ง  ท าให้แห้ง  บด  ท าให้เป็นช้ิน  หรือด้วยวิธีอ่ืน  แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์
อาหารท่ีบรรจุกระป๋องภาชนะ  หรือหีบห่อท่ีท าเป็นอุตสาหกรรม  ตามลกัษณะ  และเง่ือนไขท่ี
อธิบดีก  าหนดตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม  (ฉบบัท่ี 3)  ดงักล่าวประกอบ
กับค าสั่งกรมสรรพากรท่ี  ป. 29/2535  ก าหนดกรณีที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะที่บรรจุ
กระป๋อง  ภาชนะหรือหีบห่อทั้งนี ้ ที่ผนึกในลกัษณะมัน่คงแต่ไม่รวมถึงนมสด  ที่มไิด้มกีารปรุงแต่ง  
รส  กลิน่  และสี 

อน่ึง ค  าว่า  “ท่ีผนึกในลกัษณะมัน่คง”  ในกรณี  (1)  และ  (2)  หมายถึงการติดหรือปิดให้
แน่นไม่ว่าวิธีใดๆ ซ่ึงเมื่อมีการเปิดจะตอ้งมีการฉีก  ท าลาย  แปรรูปหรือแปรสภาพของภาชนะหรือ
ผนึกนั้น  ทั้งน้ีโดยมิอาจคงสภาพในรูปรอยเดิมได ้

 (3)  การขายปุ๋ย 

 (4)  การขายปลาป่น  อาหารสตัว ์

 (5)  การขายยาหรือเคมีภณัฑท่ี์ใชส้ าหรับพืชหรือสตัว ์ เพื่อบ ารุงรักษาป้องกนั  ท าลายหรือ
ก าจดัศตัรูหรือโรคของพืชและสตัว ์

(6)  การขายหนงัสือพิมพ ์ นิตยสาร  หรือต าราเรียน 

 ในกรณีของการขายเทปประกอบกับต าราเรียน  ถือเป็นการขายต าราเรียนท่ีไดรั้บยกเวน้
ภาษีมูลค่าเพ่ิมดว้ย  (ค าวินิจฉยัคณะกรรมการวินิจฉยัภาษีอากรท่ี  32/2538) 

 (7)  การใหบ้ริการการศึกษาของทางราชการ  สถานศึกษาตามกฎหมายว่าดว้ยสถาบนัอุดม 
ศึกษาเอกชน  หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชน 

 (8)  การให้บริการท่ีเป็นงานทางศิลปะและวฒันธรรมในสาขาและลกัษณะการประกอบ
กิจการท่ีอธิบดีก  าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี  ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม  
(ฉบบัท่ี  11)  ไดแ้ก่ การให้บริการท่ีเป็นงานทางศิลปะและวฒันธรรมในสาขานาฎศิลป์  และสาขา     
ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ 

 ค าว่า  “นาฎศิลป์”  หมายถึงการแสดงศิลปะการร่ายร าประเภทต่างๆ ได้แก่  การแสดง
พ้ืนเมือง  ระบ า  ละคร  และโขน 
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 ค าว่า  “ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์”  หมายถึง  เฉพาะการแสดงดนตรีไทยหรือการขบัร้อง
เพลงไทยประกอบดนตรีไทย 

 ทั้งน้ีโดยการใหบ้ริการดงักล่าว  ผูใ้หบ้ริการมิไดเ้ก็บค่าบริการโดยตรงจากผูช้มหรือผูฟั้งแต่
ไม่รวมถึงการใหบ้ริการโดย  กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

 (9)  การให้บริการการประกอบโรคศิลปะ  การสอบบญัชี  การว่าความ  หรือการประกอบ
วิชาชีพ  อิสระอ่ืนตามท่ีอธิบดีก  าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี  ทั้งน้ี  เฉพาะวิชาชีพอิสระท่ีมีกฎหมาย
ควบคุมการประกอบวิชาชีพอิสระนั้น 

 (10)  การใหบ้ริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล 

 (11)  การใหบ้ริการวจิยั หรือการใหบ้ริการทางวิชาการ ทั้งน้ี ในสาขาและลกัษณะการประกอบ 
กิจการท่ีอธิบดีก  าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรีตามประกาศอธิบดีกรมเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 
12) ไดแ้ก่  บริการในสาขาวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มิใช่บริการทางธุรกิจผูใ้ห้บริการตอ้งเป็น
บุคคลธรรมดาหรือบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลหรือมูลนิธิ 

 (12)  การใหบ้ริการหอ้งสมุด  พิพิธภณัฑ ์ สวนสตัว ์

 (13)  การใหบ้ริการตามสญัญาจา้งแรงงาน 

 (14)  การใหบ้ริการจดัแข่งขนักีฬาสมคัรเล่น 

 (15)  การใหบ้ริการของนกัแสดงสาธารณะ  ทั้งน้ี  เฉพาะบริการในสาขา  และลกัษณะการ
ประกอบกิจการตามท่ีอธิบดีก  าหนดโดยอนุมัติ รัฐมนตรี ตามประกาศอธิบดีกรมเก่ียวกับ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี  13)  หมายถึงนกัแสดงทุกอยา่ง เช่น ละครวิทย ุ ภาพยนตร์โทรทศัน์  นกัร้อง  
นกัดนตรี  นกักีฬาอาชีพ  หรือนกัแสดงเพื่อความบนัเทิงใดไม่ว่าแสดงเด่ียว  เป็นหมู่  หรือคณะ 

 (16)  การใหบ้ริการขนส่งในราชอาณาจกัร 

 (17)  การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ  ซ่ึงมิใช่เป็นการขนส่งโดยอากาศยานหรือเรือเดิน
ทะเล 

 (18)  การใหบ้ริการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

 (19)  การใหบ้ริการของราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ทั้งน้ีไม่รวมถึงบริการท่ีเป็นพาณิชยข์องราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน  หรือเป็นการหารายไดห้รือผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกิจการสาธารณูปโภคหรือไม่ก็ตาม 

 (20)  การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการของกระทรวง  ทบวง  กรม  ซ่ึงส่งรายรับทั้งส้ินใหแ้ก่
รัฐโดยไม่หกัรายจ่าย 

 (21)  การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการเพ่ือประโยชน์แก่การศาสนา  หรือการสาธารณกุศล
ภายในประเทศ  ซ่ึงไม่น าผลก าไรไปจ่ายในทางอ่ืน 

 (22)  การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการตามท่ีก  าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
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         8.2  การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ตามพระราชกฤษฎีกา 

นอกจากนั้น พระราชกฤษฎีกาฯ  (ฉบบัท่ี  239)  พ.ศ. 2534  และพระราชกฤษฎีกา  (ฉบบัท่ี  
269)  พ.ศ. 2536  ไดก้  าหนดให้มีการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับการขายสินคา้และการให้บริการ  
ดงัน้ี 

 (1)  การขายบุหร่ีซิกาแรตท่ีผลิตโดยผูป้ระกอบอุตสาหกรรมยาสูบท่ีเป็นองค์การของรัฐบาล
โดยผูข้ายท่ีมิใช่ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมยาสูบท่ีผลิตสินคา้ดงักล่าว 

 (2)  การขายสลากกินแบ่งของรัฐบาล  สลากออมสินของรัฐบาล  และสลากบ ารุงกาชาดไทย 

 (3)  การขายแสตมป์ไปรษณีย ์ แสตมป์อากร  หรือแสตมป์อ่ืนของรัฐบาล  องคก์ารของรัฐบาล 
หรือองคก์ารบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ทั้งน้ีเฉพาะท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นราคาท่ีไม่เกินมูลค่าท่ีตราไว ้

(4) การใหบ้ริการสีขา้ว 

(5) การใหบ้ริการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเลท่ีมิไดเ้สียภาษี 

มูลค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ  0  คือ  กรณีท่ีกระท าโดยบุคคลตามสญัญว่าดว้ยการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หรือภาษีอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั  ท่ีรัฐบาลไทยไดท้ าไว ้ หรือจะไดท้ ากบัรัฐบาลต่างประเทศ   
 (6)  การน าเขา้กรดซลัฟิวริก  กรดฟอสฟอริก  แอมโมเนียชนิดท่ีปราศจากน ้ า  และแคลเซียม
ฟอสเฟตธรรมชาติหรืออะลูมิเนียมแคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติ  ทั้งน้ีเฉพาะท่ีผูน้  าเขา้ซ่ึงเป็นผูท่ี้
ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมน ามาใชผ้ลิตหรือผสมเป็นปุ๋ยในกิจการของ
ตนเอง 

 (7)  การบริจาคสินคา้ ใหแ้ก่ 

 (ก)  สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ 

 (ข)  องค์การหรือแก่สถานสาธารณกุศล หรือแก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาอ่ืน 
นอกจากท่ีกล่าวใน (ก) ทั้งน้ี ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (8)  การน าเขา้หรือการขายทองค า ทองค าขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม เฉพาะท่ียงัมิได้
ประกอบข้ึนเป็นทองรูปพรรณหรือของรูปพรรณของผูป้ระกอบการจดทะเบียน ทั้ งน้ี ตาม
หลกัเกณฑว์ิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด 

 (9)  การน าเขา้หรือการขายเพชร พลอย ทบัทิม มรกต บุษราคมั โกเมน โอปอล เงิน เพทาย 
ไพทูรย ์ หยก ไข่มุก และอญัมณีท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั รวมทั้งส่ิงท าเทียมวตัถุดงักล่าวหรือท่ี
ท าข้ึนใหม่เฉพาะท่ียงัมิไดป้ระกอบข้ึนเป็นตวัเรือนหรือของรูปพรรณ เพ่ือใชใ้นการผลิตอญัมณีท่ี
เป็นเคร่ืองประดบั หรือของใชใ้ดๆ และการน าเขา้หรือการขายทองค าขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม 
เฉพาะท่ียงัมิได้ประกอบข้ึนเป็นของรูปพรรณ ของผูป้ระกอบการจดทะเบียน ซ่ึงปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด 
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 (10)  การขายสินคา้ของคลงัสินคา้ทณัฑ์บนส าหรับแสดงและขายของท่ีเก็บในคลงัสินคา้
ทัณฑ์บนนั้ นตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรท่ีตั้ งอยู่ในสนามบินศุลกากรของผูเ้ดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร ส าหรับมูลค่าของฐานภาษีอนัเน่ืองมาจากการขายสินคา้ ดงัต่อไปน้ี 

  (ก)  สินคา้ท่ีผูเ้ดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัรซ้ือเพ่ือใชเ้องเป็นการส่วนตวั หรือใชใ้น
วิชาชีพราคารวมกนัไม่เกินสองหมื่นบาท 

  (ข)  สินค้าท่ีใช้ในบ้านเรือนท่ีผูเ้ดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเน่ืองจากการยา้ย
ภูมิล  าเนาซ้ือราคารวมกนัไม่เกินหา้หม่ืนบาท 

  (ค)  บุหร่ีปริมาณไม่เกินสองร้อยมวน หรือซิการ์ หรือยาเส้น ปริมาณไม่เกินอยา่งละ
สองร้อยห้าสิบกรัม หรือหลายชนิดรวมกนัปริมาณไม่เกินสองร้อยห้าสิบกรัม แต่ทั้งน้ี บุหร่ีตอ้งมี
ปริมาณไม่เกินสองร้อยมวน 

  (ง)  สุราปริมาณไม่เกินหน่ึงลิตร 

 (11)  การขายนมสดพาสเชอไรซแ์ละนมสดยูเอชที ผสมฟลูออไรด ์ของผูป้ระกอบการท่ีเขา้
ร่วมโครงการฟลูออไรดป้์องกนัฟันผใุนประเทศไทย ภายใตโ้ครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ซ่ึงกระท าตั้งแต่วนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2543 เป็นตน้ไป ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีอธิบดี
ประกาศก าหนด 

 (12)  การขายสินคา้ของสถาบนัคุม้ครองเงินฝากตามกฎหมายว่าดว้ยสถาบนัคุม้ครองเงิน
ฝากซ่ึงกระท าตั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป 

 (13)  การให้บริการของสถาบนัคุม้ครองเงินฝากตามกฎหมายว่าดว้ยสถาบนัคุม้ครองเงิน
ฝาก ซ่ึงกระท าตั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป 

 (14)  การน าเขา้มาเพื่อขายหรือการขายพลอย ทบัทิม มรกต บุษราคมั โกเมน โอปอล นิล 
เพทาย ไพทูรย ์ หยก และอญัมณีท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั เฉพาะท่ียงัมิไดเ้จียระไน แต่ไม่รวมถึง
ส่ิงท าเทียมวตัถุดงักล่าวหรือท่ีท าข้ึนใหม่ เพชร ไข่มุก และส่ิงท าเทียมหรือไข่มุกหรือท่ีท าข้ึนใหม่
ของผูน้  าเขา้หรือผูข้ายท่ีเป็นผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาซ่ึงมิใช่ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือ
คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด ทั้งน้ี 
ส าหรับการน าเขา้มาเพ่ือขายหรือการขายตั้งแต่วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ ์2553 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2554  
 (15)  การให้บริการของกองทุนบริหารเงินกู ้เพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและ
พฒันาตลาดตราสารหน้ีในประเทศตามกฎหมายว่าดว้ยการบริหารหน้ีสาธารณะ 

 (16)  ให้ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามหมวด 4 ในลกัษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่
ผูป้ระกอบการเฉพาะการบริจาคสินค้าเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัย วาตภัย อคัคีภัยหรือภัย
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ธรรมชาติอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป โดยมีบริษทัหรือ
หา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นตวัแทนรับสินคา้ท่ีบริจาคเพื่อน าไปช่วยเหลือประสบ
อุทกภยั วาตภยั อคัคีภยั หรือภยัธรรมชาติอ่ืนนั้น ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
ประกาศก าหนด (พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 527) พ.ศ. 2554) (หากบริจาคช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
ไม่ตอ้งภาษีมูลค่าเพ่ิมเน่ืองจากไม่เป็นฐานภาษีมูลค่าเพ่ิมตามหวัขอ้ 4 ขอ้ 4.1 (4.18) 
         8.3  การน าเข้าสินค้า  ดงัต่อไปน้ี 

(1)  สินคา้ตาม  (8.1)  (1)  ถึง  (6) 

(2)  สินคา้จากต่างประเทศท่ีน าเขา้ไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก  ทั้งน้ีเฉพาะสินคา้ท่ีไดรั้บ
ยกเวน้อากรขาเขา้ตามกฎหมายว่าดว้ยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(3)  สินคา้ท่ีจ  าแนกประเภทไวใ้นภาคว่าดว้ยของท่ีไดรั้บยกเวน้อากรตามกฎหมายว่าดว้ย
พิกดัอตัราศุลกากร 

(4) สินคา้ซ่ึงน าเขา้และอยูใ่นอารักขาของศุลกากร  แลว้ไดส่้งกลบัออกไปต่างประเทศ  โดย
ไดคื้นอากรขาเขา้ตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร 

         8.4  การขายสินค้าและให้บริการของผู้ประกอบการอยู่ในบังคับต้องเสียภาษี มูลค่าเพิ่มและ
กจิการดังกล่าวมมูีลค่าของฐานภาษีไม่เกนิมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม  ตามท่ีก  าหนด
โดยพระราชกฤษฎีกาใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม  ดงัน้ี 

          (1) ฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม ตั้ งแต่ 1 เมษายน 2548 ก  าหนดไว้ท่ีมูลค่าไม่ เกิน 
1,800,000  บาทต่อปี  ดงันั้นผูป้ระกอบการท่ีมีรายได ้1,800,000 บาทต่อปีพอดี  จึงไดรั้บการยกเวน้ภาษี 

(2)  ผูป้ระกอบการซ่ึงประกอบกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิมในบางกรณี ดงัต่อไปน้ีมี
สิทธิแจง้ต่ออธิบดีตามแบบท่ีอธิบดีก  าหนดเพ่ือขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(ก) กิจการขายสินคา้ตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ 8.1 (1) ถึง (16) 

(ข) กิจการขนาดยอ่มตามหวัขอ้ 8.4 

(ค) กิจการอ่ืนตามท่ีก  าหนดโดยพระราชกฤษฎีการ (ฉบบัท่ี 241) ไดแ้ก่ กิจการขนส่ง
ทางอากาศภายในประเทศ การส่งออกของผูป้ระกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออก ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการให้บริการขนส่งน ้ ามนัเช้ือเพลิงทางท่อใน
ราชอาณาจกัร 

 (3)  การใชสิ้ทธิขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม (2) ยอ่มท าใหผู้ป้ระกอบการมีหน้าท่ีและ
ความรับผิดต่างๆ เสมือนผู ้ประกอบการจดทะเบียนแบบเต็มรูปแบบทั่วไป แต่ เน่ืองจาก
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีสิทธิขอเครดิตภาษีท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้หรือบริการ และมีสิทธิออก
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ใบก ากบัภาษีใหผู้ซ้ื้อ ซ้ือสินคา้หรือบริการน าไป ใชเ้ครดิตภาษีมูลค่าเพ่ิมไดด้ว้ยจึงอาจท าใหมี้ลูกคา้
และผลก าไรมากข้ึน 

 

9.  ฐานภาษ ี

 

         การค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีตอ้งเสีย ท าไดโ้ดยน าภาษีขายลบดว้ยภาษีซ้ือ ภาษีขายค านวณโดย
ต้องน าราคาสินค้าหรือบริการ  ซ่ึงเป็นฐานภาษีคูณด้วยอัตราภาษี  โดยกฎหมายได้ก  าหนด
รายละเอียดเก่ียวกบัฐานภาษีดงัน้ี 

         9.1  ฐานภาษีส าหรับการขายสินค้า และบริการ 

 ได้แก่มูลค่าทั้งหมดท่ีผูป้ระกอบการได้รับหรือพึงได้รับ  จากการขายสินค้าหรือการ
ใหบ้ริการ รวมทั้งภาษีสรรพสามิต (ถา้มี) โดยมูลค่าของฐานภาษีไดแ้ก่  เงิน  ทรัพยสิ์น  ค่าตอบแทน  
ค่าบริการ  หรือประโยชน์ใดๆ  ซ่ึงอาจค านวณไดเ้ป็นเงิน  แต่ไม่รวมถึง 

(1) ส่วนลดหรือค่าลดหยอ่น  ท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดล้ดใหใ้นขณะขายสินคา้  หรือ
ให้บริการท่ีเรียกว่า  Trade  discount  และไดห้ักลดหย่อน  หรือค่าลดหย่อนดงักล่าวออกจากราคา
สินคา้  หรือราคาค่าบริการ  โดยใหแ้สดงใหเ้ห็นชดัแจง้ว่าไดม้ีการหกัส่วนลดไวใ้นใบก ากบัภาษีใน
แต่ละคร้ังท่ีออกแลว้  ทั้งน้ี  เวน้แต่ส่วนลด  หรือค่าลดหยอ่นในการขายสินคา้  หรือให้บริการของ
ผูป้ระกอบการจดทะเบียน  ท่ีมีสิทธิออกใบก ากับภาษีอย่างย่อ  ผูป้ระกอบการจดทะเบียนจะไม่
แสดงส่วนลดดงักล่าวใหเ้ห็นชดัแจง้ไวใ้นใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ก็ได  ้

ส่วนลดเงินสด  (Cash  discount)  ซ่ึงจะลดหย่อนใหห้ลงัจากขายสินคา้แลว้ ไม่สามารถหัก
ออกจากฐานภาษีได ้  

เช่น  ขายสินคา้ราคา  10,000  บาท  โดยมีส่วนลดการคา้  (Trade  discount)  10%  ราคาซ้ือ
ขายเหลือเพียง  9,000  บาท  กรณีท่ีหักส่วนลดให้ทันทีท่ีมีการซ้ือขาย  ให้น าส่วนลดหักออกจาก
ราคาขายได ้ เหลือราคา  9,000  บาท  คือฐานภาษี  แต่ถา้สินคา้ราคา 10,000  บาท  โดยผูข้ายให ้ส่วนลด
เงินสด (Cash  discount)  5%  ส าหรับผูซ้ื้อท่ีช าระเงินภายใน  10  วนั  ส่วนลดเงินสดไม่สามารถ
น ามาหกัจากฐานภาษี  เพราะไม่ไดล้ดทนัทีท่ีมีการขายสินคา้  ฉะนั้นถึงแมว้่า  ผูซ้ื้อจะน าเงินมาช าระ
ใหผู้ข้ายภายใน  10  วนั  เป็นเงิน  9,500  (10,0000 – 500)  ฐานภาษียงัคงตอ้งคิดจาก  10,000  บาท 

กรณีมีการขายสินคา้หรือบริการ  และมีการลดหน้ีเน่ืองจากสินคา้ช ารุด  หรือสินคา้ผิดจาก
ตวัอย่าง  ให้ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  น าภาษีขายท่ีค  านวณจากมูลค่าของสินค้า  
หรือบริการท่ีลดลง  หกัออกจากภาษีขาย  ในเดือนท่ีมีการออกใบลดหน้ี 



213 

 

         ตวัอย่าง  ผูป้ระกอบการขายสินคา้ราคา  5,000  บาท  ในเดือนมกราคม  ภาษีขาย  500  บาท  ต่อมา
ในเดือนกุมภาพนัธ ์ ผูซ้ื้อพบว่าสินคา้ช ารุด  จึงไดข้อใหล้ดราคาสินคา้ให ้ 2,500  บาท  ผูป้ระกอบการ
ท่ีขายสินคา้จึงไดอ้อกใบลดหน้ีให้ในเดือนกุมภาพนัธ ์2,500 บาท คิดภาษีได ้250 บาท  กรณีน้ีฐานภาษี
ในเดือนมกราคม  คือ  5,000  บาท  ส่วนภาษีขายท่ีลดลง 250 บาท  ใหน้ ามาหักออกจากภาษีขายใน
เดือนกุมภาพนัธ ์

(2)  ค่าชดเชยหรือเงินอุดหนุนตามท่ีอธิบดีก  าหนดโดยอตัโนมติัรัฐมนตรี 

(3)  ภาษีขาย  ผูป้ระกอบการไม่ตอ้งน าภาษีขายมารวมเป็นฐานภาษี  เช่น  การขายสินคา้ราคา  
33,000  บาท  เป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้  ฐานภาษีคือ  30,000  บาท  3,000  บาท คือภาษีขาย  
(33,000 x 10/110) 

(4)  ค่าตอบแทนตามท่ีอธิบดีก  าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี  ไดแ้ก่ 

(ก) มูลค่าของสินคา้ท่ีแถมพร้อมกบัขายสินคา้  หรือการใหบ้ริการ  ไม่ว่าสินคา้ท่ีแถมนั้น 
จะเป็นสินคา้ประเภทใด  และชนิดเดียวกนักบัสินค้าท่ีขายหรือบริการท่ีกระท าหรือไม่  แต่มูลค่า
ของสินคา้ท่ีแถมจะตอ้งไม่เกินมูลค่าของสินคา้ท่ีขายหรือมูลค่าของการใหบ้ริการ 

(ข) มูลค่าของสินคา้ท่ีแจก  หรือใหเ้ป็นรางวลักบัผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการในแต่ละวนั  
โดยมีมูลค่ารวมกนั  ตามท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนก าหนด  แต่มูลค่าของสินคา้หรือบริการท่ีแจก
ใหเ้ป็นรางวลั  ตอ้งมีมูลค่าไม่เกินมูลค่ารวมของสินคา้ท่ีขายหรือใหบ้ริการ 

เช่น  ห้างสรรพสินคา้แห่งหน่ึงจดัรายการให้ผูซ้ื้อครบ  2,000  บาท  ในวนัหน่ึงสามารถ
แลกชุดกาแฟ  ราคา  200  บาท  ชุดกาแฟไม่ตอ้งน ามารวมค านวณมูลค่าฐานภาษี  แต่ถา้หา้งสรรพสินคา้
ให้ผูซ้ื้อสินค้าใน  1  วนัครบ  2,000  บาท  มีสิทธ์ิจับรางวลั  ผูโ้ชคดีได้รถจักรยานยนต์  ราคา  
60,000  บาท  ซ่ึงมีมูลค่าสูงกว่าราคาสินคา้ 2,000 บาท ราคารถจกัรยานยนต์ตอ้งน ามารวมค านวณ
มูลค่าฐานภาษี 

(ค) มูลค่าของการให้บริการเน่ืองจากการเป็นนายหน้าตัวแทนให้ผูป้ระกอบการใน
ต่างประเทศ  ทั้งน้ี  เฉพาะกรณีท่ีผูป้ระกอบการในต่างประเทศดงักล่าวขายสินคา้  หรือใหบ้ริการกบั
ผูซ้ื้อสินคา้  หรือผูรั้บบริการในต่างประเทศดว้ยกนั 

 (ง)  มูลค่าของสินคา้ท่ีผูป้ระกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออก  ตามกฎหมายว่าดว้ย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ไดข้ายสินคา้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้  ในราชอาณาจกัรและผูซ้ื้อ
เป็นผูน้  าเขา้ไดย้ื่นกระท าพิธีการน าเขา้ตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากรเม่ือน าสินคา้นั้นออกจากเขต
อุตสาหกรรมส่งออกแลว้ 

  (จ)  มูลค่าของสินคา้ท่ีผูป้ระกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออก  ตามกฎหมายว่าดว้ย
นิคมอุตสาหกรรม  แห่งประเทศไทยไดข้ายให้แก่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีมิใช่ผูป้ระกอบการ           
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จดทะเบียน  ซ่ึงตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม  และผูป้ระกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกดงักล่าว  ซ่ึง
เป็นผูน้  าเข้าได้ยื่นกระท าพิธีการน าเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  เพ่ือน าสินค้านั้นออกจาก
อุตสาหกรรมส่งออกแลว้ 

 (ฉ)  มูลค่าของสินค้าท่ีแจกให้เป็นของขวญั  เน่ืองจากในพิธีหรือตามโอกาสแห่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี  เช่น  เทศกาลปีใหม่  การเปิดแนะน าสินคา้ใหม่  ทั้งน้ีเฉพาะสินคา้ท่ีเป็น
ปฏิทิน สมุดบนัทึกประจ าวนั (Diary) หรือสินคา้ท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั ของขวญัหรือของช าร่วย
ท่ีมีช่ือประกอบการ  ช่ือการคา้หรือเคร่ืองหมายการคา้ของผูป้ระกอบการปรากฏอยู่  โดยของขวญั
หรือของช าร่วยดงักล่าวตอ้งเป็นส่ิงของท่ีพึงใหแ้ก่กนั  ตามประเพณีทางธุรกิจทัว่ไปและตอ้งมีราคา
หรือมูลค่าไม่เกินสมควร 

      (ช)  มูลค่าของสินคา้ตวัอยา่งท่ีแจก  เน่ืองจากการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย 

 

         9.2  ฐานภาษีส าหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการในกจิการเฉพาะอย่าง (ม.79) 

  (1)  ฐานภาษีส าหรับการส่งออก 

 ได้แก่  มูลค่าของสินค้าส่งออก  โดยให้ใช้ราคา  F.O.B.  ของสินค้าบวกด้วยภาษี
สรรพสามิต  และภาษี  หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนตามท่ีก  าหนด  โดยพระราชกฤษฎีกาฯ  แต่ทั้งน้ี ไม่ให้
รวมอากรขาออก 

 ราคา  F.O.B.  ไดแ้ก่  ราคาสินคา้  ณ  ดา้นศุลกากรส่งออกโดยไม่รวมค่าประกันภัย  
และค่าขนส่งจากด่านศุลกากรส่งออกไปต่างประเทศ 

            (2)  ฐานภาษีส าหรับการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ 

(ก)  ในกรณีรับขนส่งผูโ้ดยสาร  ไดแ้ก่มูลค่าของการโดยสาร  ค่าธรรมเนียม  และ
ประโยชน์อ่ืนใดท่ีเรียกเก็บในราชอาณาจกัร  ก่อนหกัรายจ่ายใดๆ เน่ืองจากการรับขนคนโดยสารนั้น 

(ข)  ในกรณีรับขนสินคา้  ไดแ้ก่  มูลค่าของค่าระวาง  ค่าธรรมเนียม  และประโยชน์ใด
อ่ืนใดท่ีเรียกเก็บในราชอาณาจักรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ เน่ืองในการรับขนสินค้านั้ นออกนอก
ราชอาณาจกัร 

          (3)  ฐานภาษีกรณกีารน าสินค้าเข้า 

 (ก)  ฐานภาษีส าหรับการน าสินคา้ทุกประเภท  ไดแ้ก่   มูลค่าของสินคา้น าเขา้โดยให้
ใชร้าคา  ซี.ไอ.เอฟ. ของสินคา้บวกอากรขาเขา้  ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริม
การลงทุนและภาษี  และค่าธรรมเนียมอ่ืน 

  ราคา C.I.F.  ไดแ้ก่  ราคาสินคา้บวกดว้ยค่าประกนัภยั  ค่าขนส่งถึงด่านศุลกากรท่ี
น าสินคา้นั้นเขา้ในราชอาณาจกัร 
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(ข)  กรณีสินคา้น าเขา้ท่ีไดรั้บการยกเวน้อากรตามกฎหมายว่าดว้ยพิกดัอตัราศุลกากรก็
จะได้รับยกเว ้นภาษีมูลค่าเพ่ิมด้วย  ถ้าภายหลังสินค้านั้ นต้องเสียอากร อันท าให้ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมดว้ย  ให้ถือมูลค่าตามสภาพหรือปริมาณของสินคา้ท่ีเป็นอยูใ่นวนัท่ีความรับผิดชอบ
เกิดข้ึน 

          (4)  ฐานภาษีกรณขีายยาสูบ  และผลติภัณฑ์น า้มนั  ตามที่กฎหมายก าหนด 

 มีหลกัเกณฑพิ์เศษในการค านวณภาษีคือ  ส าหรับการขายสินคา้เหล่าน้ีฐานภาษีไดแ้ก่  
มูลค่าของสินค้าท่ีไดม้าจากการหักจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมออกจากจ านวนเต็มของราคาขายปลีก
สินค้า  โดยให้ค  านวณจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามอตัราภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีรวมอยู่ในจ านวนเต็มของ
ราคาขายปลีก 

          (5)  ฐานภาษีกรณพีเิศษ  (ตามราคาตลาด) 

 การขายสินคา้หรือให้บริการ บางกรณีถึงแมว้่าจะไม่มีค่าตอบแทน หรือค่าตอบแทนต ่า
กว่าราคาตลาด  หรือไม่ไดมี้การขายเกิดข้ึนจริง  แต่ตามกฎหมายถือเป็นการขาย  ดงันั้น  มูลค่าฐาน
ภาษี  ใหค้  านวณมูลค่าตามราคาตลาดในวนัท่ีความรับผดิเกิดข้ึน 

 

10.  อัตราภาษีมูลค่าเพิม่ 

 

         ภาษีมูลค่าเพ่ิมในประเทศไทย  มี  3  อตัรา  ดงัน้ี 

         10.1  อตัราร้อยละ  10  ( 1  เม.ย. 42 เป็นต้นมาลดเหลือ  7%)  ผูม้ีหน้าท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมใน
อตัราน้ี ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการท่ีมีรายไดเ้กิน 1,200,000 บาทต่อปี  หรือผูท่ี้มีรายรับเกิน 600,000  บาท 
แต่ไม่เกิน  1,200,000  บาทต่อปี  ท่ีประสงค์จะขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราดังกล่าวก็
สามารถท าได ้ (1  เมษายน  2548  ผูป้ระกอบการท่ีมีรายไดเ้กิน  1,800,000  บาท / ปี) 
          ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ  10  มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

(1)  จดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบการก่อนวนัเร่ิมประกอบการ 

(2)  เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ  10  จากราคาสินคา้หรือบริการ  ณ  วนัท่ีความ
รับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึน 

(3)  ออกใบก ากับภาษีให้แก่ผูซ้ื้อสินค้าหรือบริการในวันท่ีความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึน 

(4)  จดัท ารายงานภาษีซ้ือ  ภาษีขาย  รายงานวตัถุดิบหรือสินคา้คงเหลือ 

(5)  ยืน่ช  าระภาษีภายในวนัท่ี  15  ของเดือนถดัไป  โดยค านวณภาษีไดจ้าก 
 

                      ภาษีขาย    -      ภาษีซ้ือ 
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  ผลลพัธม์ีค่าเป็นบวก  หมายถึง  จ  านวนเงินท่ีตอ้งช าระ 

  ผลลพัธม์ีค่าเป็นลบ  หมายถึง  จ  านวนเงินท่ีไดรั้บคืน 

 ภาษีขาย  หมายถึง  ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีผูป้ระกอบการเรียกเกบ็จากผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการ  ภาษี
ขายเป็นภาษีท่ีรัฐบาลมอบหมายใหผู้ป้ระกอบการเก็บภาษีแทน ดงันั้น เม่ือครบก าหนด คือ ส้ินเดือน 
ผูป้ระกอบการจะตอ้งรวบรวมภาษีขายส่งใหรั้ฐบาล 

 ภาษีซ้ือ  หมายถึง  ภาษีท่ีผูป้ระกอบการถูกเรียกเก็บในขั้นตอนของการซ้ือสินค้าหรือ  
บริการแต่เน่ืองจากผูป้ระกอบการไม่ใช่ผูบ้ ริโภค  จึงไม่ต้องรับภาระภาษีดงันั้นผูป้ระกอบการ
สามารถน าภาษีซ้ือไปหกัออกจากภาษีขาย 

10.2  อัตราภาษีร้อยละ  0  ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราน้ีได้แก่  ผูป้ระกอบการ
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  การส่งออกสินคา้  ท่ีมิใช่การส่งออกสินคา้ท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิม  
(2)  การใหบ้ริการท่ีกระท าในราชอาณาจกัร  และไดมี้การใชบ้ริการนั้นในต่างประเทศ  

ตามหลกัเกณฑว์ิธีการ  และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก  าหนด 

(3)  การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ โดยอากาศยาน หรือเรือเดินทะเล ท่ีกระท า
โดยผูป้ระกอบการท่ีเป็นนิติบุคคล ท่ีตั้ งข้ึนตามกฎหมายไทย และส าหรับกรณีท่ีการให้ บริการ
กระท าโดยนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ ใหเ้สียภาษีในอตัราร้อยละ  0  เฉพาะกรณีท่ี
ประเทศนั้นๆ ไดใ้ชอ้ตัราภาษีร้อยละ  0  ส าหรับการให้บริการดงักล่าวท่ีกระท าโดยนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึน
ตามกฎหมายไทย  ทั้งน้ีเป็นไปตามหลกัถอ้ยท่ีถอ้ยปฏิบติัต่อกนั 

(4)  การขายสินคา้หรือให้บริการ กับกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนท้องถ่ิน  
หรือรัฐวิสาหกิจ  ตามโครงการเงินกู ้ หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ทั้งน้ีเฉพาะกรณีท่ีเป็นไป
ตามหลกัเกณฑว์ิธีการ  และเง่ือนไข  ตามอธิบดีก  าหนด 

(5)  การขายสินคา้หรือให้บริการกบัองค์การสหประชาชาติ ทบวงการช านาญพิเศษ
ของสหประชาชาติ  สถานเอกอคัรราชฑูต  สถานฑูต  สถานกงศุลใหญ่  สถานกงศุล  ทั้งน้ีเฉพาะ
การขาย  สินคา้หรือใหบ้ริการท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขตามอธิบดีก าหนด 

(6)  การขายสินคา้หรือให้บริการระหว่างคลงัสินคา้ทัณฑ์บนกบัคลงัสินคา้ทณัฑ์บน
ระหว่าง คลังสินค้าทัณฑ์บนกับผูป้ระกอบการอยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออก  หรือระหว่าง
ผูป้ระกอบการกบัผูป้ระกอบการท่ีอยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออก  ไม่ว่าจะอยู่ในเขตอุตสาหกรรม
ส่งออกเดียวกนัหรือไม่การเสียภาษีในอตัราร้อยละ  0  ท าใหไ้ม่มีภาษีขาย  หรือภาษีขายมีค่าเป็น  0  
ดังนั้ น  จึงสามารถใช้สิทธิขอคืนภาษีซ้ือท่ีได้เสียไปในตอนแรกท่ีมีการซ้ือสินค้าหรือวตัถุดิบ 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมอัตราร้อยละ  0  มีหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับ  
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ผูป้ระกอบการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ  10  เช่น  จดัท ารายงาน  ออกใบก ากบัภาษี  
เป็นตน้ 

10.3  อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ  1.5  ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายจากการขายสินค้า
หรือบริการ  (ยกเลิก  1  เม.ย. 42  เป็นตน้มา) 
 ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีในอตัราน้ี  ไดแ้ก่ผูป้ระกอบการท่ีมีรายรับเกิน  600,000  บาท  แต่ไม่
เกิน  1,800,000  บาทต่อปี ประกอบกิจการทั้งการขายสินคา้ หรือบริการในราชอาณาจกัรและการส่งออก
ส าหรับรายรับจากการส่งออกไดรั้บยกเวน้ภาษี  ผูป้ระกอบการท่ีเสียภาษีในอตัราน้ี  ไม่มีสิทธิออก
ใบก ากับภาษี  และไม่มีสิทธิเรียกเก็บภาษีจากการขายสินค้าหรือบริการ  และถ้าเป็นนิติบุคคล
สามารถน าภาษีซ้ือท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือสินคา้หรือบริการจากผูป้ระกอบการจดทะเบียนมูลค่าเพ่ิม  
10%  มาแสดงเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ  เพื่อเสียภาษีเงินได ้นิติบุคคล 
 

  ภาษีน าส่ง = รายรับ  X  1.5 

         100 

ตวัอย่าง    การค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 10 % 

    เช่น    ผูผ้ลิตเส้ือส าเร็จรูปซ้ือผา้ 5,000 บาท  วสัดุอ่ืนๆ เช่น ดา้ย , กระดุม , กล่องบรรจุ
รวม 3,000 บาท  ขายเส้ือผา้ส าเร็จรูปไปในราคา 10,000 บาท  เช่นน้ีตอ้งค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมดงัน้ี 

1. กรณีซ้ือขายเกิดข้ึนเดือนเดียวกนั 

ภาษีท่ีผูผ้ลิตเส้ือส าเร็จรูปตอ้งช าระ  =    ภาษีขาย  -  ภาษีซ้ือ 

ภาษีขาย (เรียกเก็บจากผูซ้ื้อ)  =    10,000  X 10    =    1,000   บาท                                      
            100 

ภาษีซ้ือ (ถูกเรียกเก็บตอนซ้ือวตัถุดิบ)  =    (5,000  +  3,000)  X  10 

                    100 

     =    800  บาท 

        ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีตอ้งช าระ   =    1,000  -  800 

       =    200  บาท 

2. กรณีการซ้ือขายเกิดข้ึนคนละเดือน 

จากตวัอยา่งเดิมจากการซ้ือผา้ , ดา้ย , กระดุม , กล่องบรรจุ  ในเดือน มกราคม  และ 

ขายผา้ส าเร็จรูปในเดือน กุมภาพนัธ ์

        การค านวณภาษีในเดือนมกราคม 

        ภาษีท่ีผูผ้ลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปช าระ  =    ภาษีขาย  -  ภาษีซ้ือ 
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        ภาษีขาย (ไม่มีเน่ืองจากยงัไม่มีการขายเกิดข้ึนในเดือน มกราคม)  =  0 

        ภาษีซ้ือ     =    (5,000  +  3,000)  X  10 

                     100 

       =    800  บาท 

    ภาษีท่ีผูผ้ลิตเส้ือส าเร็จรูปไดรั้บคืน  =    800  ( 0 – 800 )  

                   (เน่ืองจากผลติดลบ)    =    - 800   บาท 

   การค านวณภาษีเดือน กุมภาพนัธ ์

    ภาษีท่ีตอ้งช าระ    =    ภาษีขาย  -  ภาษีซ้ือ 

       =   10,000  X   10           -  ( 0 ) 

                  100  

       =    1,000  -  0 

       ภาษีท่ีตอ้งช าระในเดือน กุมภาพนัธ์ คือ 1,000 บาท  เป็นภาษีท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อส าหรับ 
การขายในเดือนกุมภาพนัธ ์ ส่วนภาษีซ้ือในเดือน กุมภาพนัธ ์ไม่มี  เน่ืองจากไม่มีการซ้ือสินคา้หรือ
บริการมาใชใ้นการประกอบกิจการ 

 ตวัอย่าง  บริษทั  A  จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 10%  ซ้ือวตัถุดิบจากโรงงานราคา  50,000 บาท 
(ยงัไม่รวม VAT)  มาท าการผลิตในเดือนมกราคม  และผลิตเป็นสินคา้ส าเร็จรูปขายไปในเดือน 
กุมภาพนัธ์ ปีเดียวกันราคา 66,000 บาท (รวม VAT)  ให้กบับริษัท B  ซ่ึงจดภาษีมูลค่าเพ่ิม 10%  

และในเดือน มีนาคม  บริษทั B ไดข้ายสินคา้ดงักล่าวใหบ้ริษทั C ซ่ึงจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 1.5% 

ของยอดรายรับเป็นเงิน  44,000 บาท (รวม VAT) และขายให้บริษัท D ซ่ึงเป็นผู ้ส่งออกเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ 0 เป็นเงิน  55,000 บาท  (รวม VAT) บริษัท C ขายสินค้าไปให้
ผูบ้ริโภคเป็นเงิน 50,000  และบริษทั D ไดส่้งออกสินคา้ท่ีซ้ือมาจากบริษทั B ไปในเดือนเดียวกนัคือ
เดือนมีนาคม 

 แสดงวิธีการค านวณเพ่ือหาภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีพึงช าระของบริษทั A , B , C , D ดงัน้ี 

 เดือน มกราคม  ค  านวณภาษีบริษทั A ดงัน้ี 

 ภาษีซ้ือ   = 50,000  X  10     =    5,000    บาท 

             100 

 ภาษีขาย   = 0 

 (ยงัไม่มีการขายในเดือน มกราคม) 

 ภาษีท่ีตอ้งช าระ  = 0  -  5,000 

    =   -5,000 
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 บริษทั A มีสิทธิไดรั้บเงินคืน  5,000 บาท 

 เดือน กุมภาพนัธ ์ ค  านวณภาษีบริษทั A 

 ภาษีซ้ือ   = 0 

 ภาษีขาย   = (66,000  X  10)       = 6,000    บาท 

             110    

 ภาษีท่ีช าระ  = ภาษีขาย  -  ภาษีซ้ือ 

    = 6,000  -  0 

    =    6,000  บาท 

 ค านวณภาษีบริษทั B ( เดือน ก.พ.) 

 ภาษีซ้ือ  = 6,000  บาท  (ภาษีขายของบริษทั A เป็นภาษีซ้ือของบริษทั B) 

 ภาษีขาย  = 0  (ยงัไม่มีการขายในเดือน กุมภาพนัธ)์ 

 ภาษีท่ีช าระ = ภาษีขาย  -  ภาษีซ้ือ 

   = 0  -  6,000 

 บริษทั B มีสิทธิไดรั้บเงินคืน  6,000  บาท  
 เดือน มีนาคม  ค  านวณภาษีท่ีตอ้งช าระของบริษทั B ดงัน้ี 

 ภาษีท่ีช าระ = ภาษีขาย  -  ภาษีซ้ือ 

   = (44,000 + 55,000)  X 10          -  0 

              110 

   = 9,000  -  0  

 บริษทั B ตอ้งช าระภาษี  9,000  บาท 

 บริษทั C เสียภาษีในเดือน มีนาคมโดยค านวณดงัน้ี 

 รายรับจากการขาย   X  1.5 = 50,000  X    1.5 

100 100 

= 7,500  บาท 

 ส าหรับภาษีซ้ือ 4,000 บาท  ท่ีบริษทั C จ่ายไป  สามารถน ามาบันทึกเป็นรายจ่ายในการ
ค านวณก าไรสุทธิ 

 บริษทั D เม่ือมีการส่งออกสินคา้จะไดรั้บคืนภาษีซ้ือท่ีเคยจ่ายไวต้อนซ้ือสินคา้จากบริษทั B ได ้ 
โดยค านวณดงัน้ี 

 ภาษีท่ีช าระ  = ภาษีขาย  -  ภาษีซ้ือ 

    = 0  -  5,000 
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 บริษทั D จะไดรั้บเงินภาษีคืน    5,000  บาท 

 

11. ความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพิม่ 

 

         11.1  กรณีขายสินคา้  ความรับผิดในการเสียภาษีทั้งหมดจากการขายสินคา้ เกิดข้ึนเม่ือมีการ
ส่งมอบสินคา้ให้แก่ผูซ้ื้อ  เวน้แต่กรณีผูข้ายไดโ้อนกรรมสิทธ์ิสินค้า  หรือไดรั้บช าระราคาสินค้า  
หรือไดอ้อกใบก ากบัภาษีก่อนมีการส่งมอบสินคา้ความรับผดิในการเสียภาษีของผูข้ายจะเกิดข้ึนตาม
ส่วนของการกระท าท่ีเกิดข้ึน  แลว้แต่กรณี 

               หมายความว่า  ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมกรณีขายสินคา้เกิดข้ึนเม่ือมีการส่ง
มอบสินคา้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ  แต่ถา้ไดมี้การโอนกรรมสิทธ์ิการไดรั้บช าระค่าสินคา้  การออกใบก ากบัภาษี
อยา่งใดอยา่งหน่ึงก่อนส่งมอบสินคา้  ใหถื้อว่าความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึนเม่ือ
ไดมี้การกระท าการนั้น ๆ 

              ตวัอย่าง  นาย  ก.  ตกลงขายสินคา้ให้ นาย  ข.  เมื่อ  10  มี.ค. 2542  และไดส่้งมอบสินคา้
ดงักล่าวเม่ือ  28  มี.ค.  2542  ดงัน้ี  นาย  ก. มีความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเม่ือ  28 มี.ค. 2542  
ซ่ึงเป็นวนัท่ีมีการส่งมอบ 

               จากกรณีเดียวกนั  ถา้นาย ข. ช าระเงินใหน้าย ก. เมื่อ 15 มี.ค. 2542  ความรับผดิในการเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมของนาย ก. เกิดข้ึนเม่ือมีการช าระเงินคือ  15 มี.ค. 2542 ไม่ว่าไดรั้บเงินเพียงบางส่วน
หรือเต็มจ านวนก็ตาม  และถา้มีเงินคา้งช าระท่ีนาย ข. จะช าระเพ่ิมเติมให้นาย ก.  หลงัรับส่งมอบสินคา้
อีกจ านวนหน่ึง  ความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับเงินท่ีเหลือจึงเกิดข้ึนเม่ือ 28  มี.ค. 2542  
ซ่ึงเป็นวนัส่งมอบสินคา้ 
         11.2  กรณีการขายขายสินคา้ตามสญัญาใหเ้ช่าซ้ือ  หรือการซ้ือขายผอ่นช าระ  ท่ีกรรมสิทธ์ิของ
สินคา้ยงัไม่โอนไปยงัผูซ้ื้อเม่ือมีการส่งมอบ ให้ความรับผิดเกิดข้ึนเม่ือถึงก  าหนดช าระตามงวดท่ี
ครบก าหนดช าระราคาแต่ละงวด เวน้แต่กรณีท่ีได้มีการกระท าดังต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อนถึงก าหนด
ช าระราคาแต่ละงวด  ก็ใหถื้อว่าความรับผดิไดเ้กิดข้ึนเม่ือมีการกระท านั้นๆ คือ 

- ไดรั้บช าระราคาสินคา้  หรือ 

- ไดอ้อกใบก ากบัภาษี 

ทั้งน้ีใหค้วามรับผดิเกิดข้ึนตามส่วนของการกระท านั้นๆ แลว้แต่กรณี 
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ตวัอย่าง  บริษทั  เอ  ท าสัญญาใหน้าย  บี  เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตร์าคา 40,000 บาท  ตกลง
ผอ่นช าระ 20 งวดๆ  ละ 2,000 บาท  ตกลงจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 1 ของเดือน  เร่ิมตัง่แต่เดือนเมษายน 2538 
เป็นตน้ไป  ความรับผดิของบริษทั เอ จะเกิดข้ึนในวนัท่ีช าระค่างวดหรือไดอ้อกใบก ากบัภาษี  ซ่ึง
เกิดข้ึนก่อนวนัท่ี 1ของแต่ละเดือนตามส่วนแลว้แต่กรณี 

         11.3  การขายสินคา้โดยมีการตั้งตวัแทนเพ่ือขายและไดส่้งมอบสินคา้ใหต้วัแทนแลว้ ทั้งน้ีเฉพาะ
สัญญาการตั้งตวัแทนเพ่ือขายตามประเภทของสินค้าและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการเง่ือนไขท่ี
อธิบดีก  าหนด  ให้ความรับผดิเกิดข้ึนเม่ือตวัแทนส่งมอบสินคา้ให้ผูซ้ื้อ  เวน้แต่กรณีท่ีไดมี้การกระท า
ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อนการส่งมอบสินคา้ให้แก่ผูซ้ื้อ  ก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดข้ึน  เม่ือไดมี้การ
กระท านั้นๆ ดว้ย 

 (1)  ตวัแทนโอนกรรมสิทธ์ิใหผู้ซ้ื้อ 

 (2)  ตวัแทนไดรั้บช าระราคาสินคา้ 
 (3)  ตวัแทนไดอ้อกใบก ากบัภาษี 

 (4)  ไดม้ีการน าสินคา้ไปใช ้ ไม่ว่าโดยตวัแทนหรือบุคคลอ่ืน  
    ทั้งน้ีโดยใหค้วามรับผดิเกิดข้ึนตามส่วนของการกระท านั้นๆ แลว้แต่กรณี 

         11.4  กรณีขายสินคา้โดยการส่งออก  ความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจะเกิดข้ึนพร้อมกนั
กบัการช าระอากรขาออก  ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  หรือวนัท่ีไดมี้การวางค ้ าประกนัขาออก
แลว้แต่กรณี  และหากไม่มีการช าระอากรขาออก ความรับผดิจะเกิดข้ึนในวนัท่ีมีการออกใบขนขาออก        
         11.5 กรณีการใหบ้ริการ  ความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมของผูใ้หบ้ริการเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บ
ช าระค่าบริการ  เวน้แต่กรณีท่ีไดก้ระท าดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อนไดรั้บช าระค่าบริการ  ก็ใหถื้อว่าความ
รับผดิเกิดข้ึนเม่ือไดมี้การกระท านั้นๆ ดว้ย 

 (1)  ไดอ้อกใบก ากบัภาษี  หรือ 

 (2)  ไดใ้ชบ้ริการไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

    ทั้งน้ี  โดยใหค้วามรับผดิเกิดข้ึนตามส่วนของการกระท านั้นๆ แลว้แต่กรณี  (ม. 78/1) 

         11.6  การใหบ้ริการตามสญัญา  ท่ีก  าหนดค่าตอบแทนตามส่วนของบริการท่ีท าใหค้วามรับผิด
ตามส่วนของบริการท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บช าระราคาค่าบริการตามส่วนของบริการท่ีส้ินสุดลงเวน้แต่
กรณีท่ีไดมี้การกระท าดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อนไดรั้บช าระราคาค่าบริการตามส่วนของบริการนั้นท่ี
ส้ินสุดลง  ก็ใหถื้อว่าความรับผดิเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บช าระราคาค่าบริการ 

 (1)  ไดอ้อกใบก ากบัภาษี 

 (2)  ไดใ้ชบ้ริการไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

ทั้งน้ี  โดยใหค้วามรับผดิเกิดข้ึนตามส่วนของการกระท านั้นๆ แลว้แต่กรณี  
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         11.7  การให้บริการท่ีท าในต่างประเทศและไดมี้การใชบ้ริการนั้นในราชอาณาจกัรให้ความ        
รับผดิทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บช าระราคาค่าบริการทั้งหมดหรือบางส่วนแลว้แต่กรณี 

         11.8  การให้บริการท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ 0  และภายหลงัไดม้ีการโอนสิทธิใน
การบริการอนัท าให้ผูโ้อนสิทธิในบริการมีหน้าท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม  ให้ความรับผิดทั้งหมด
เกิดข้ึนเม่ือไดรั้บช าระราคาค่าบริการ 

         11.9  ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเกิดจากการน าเขา้สินคา้  ให้ความรับผิดเกิดข้ึน
เมื่อช าระอากรขาเขา้  วางหลกัประกนัอากรขาเขา้  หรือจดัใหม้ีผูรั้บประกนัอากรขาเขา้  เวน้แต่กรณี
ท่ีไม่ตอ้งเสียอากรขาเขา้  หรือไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้  ก็ใหถื้อว่าความรับผดิท่ีเกิดข้ึนในวนัท่ีมีการ
ออกใบขนสินคา้ตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร  [ม. 78/2 (1)] 

         11.10  ความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับการขายสินคา้หรือใหบ้ริการตาม ม. 78/3  
และกฎกระทรวงฉบบัท่ี 189 

   (1)  การขายกระแสไฟฟ้า  น ้ าประปา  หรือสินคา้ท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนัใหค้วามรับ
ผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บช าระราคาสินคา้  หรือไดมี้การออกใบก ากบัภาษีก่อน
ไดรั้บช าระราคาสินคา้  แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี  โดยใหค้วามรับผดิเกิดข้ึนตามส่วนของการกระท านั้นๆ  

   (2)  การขายสินคา้ท่ีไม่มีรูปร่าง  เช่น  ลิขสิทธ์ิในสิทธิบตัร  กู๊ดวิลล ์ เคร่ืองหมายการคา้  
ลิขสิทธ์ิ  สัมปทาน  ค่าลิขสิทธ์ิ  หรือสินคา้ท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั  ให้ความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บช าระราคาสินคา้  เวน้แต่กรณีท่ีได้มีการกระท าดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน
ก่อนไดรั้บช าระราคาสินคา้  ก็ใหค้วามรับผดิเกิดข้ึนเม่ือไดมี้การกระท านั้นๆ  ดว้ย 

           (ก) โอนกรรมสิทธ์ิสินคา้ 
           (ข)  ได้ออกใบก ากบัภาษีทั้งน้ีโดยให้ความรับผิดเกิดข้ึนตามส่วนของการกระท า

นั้นๆ  แลว้แต่กรณี 

   (3)  การขายสินคา้หรือบริการใหบ้ริการดว้ยเคร่ืองอตัโนมติัช าระราคาดว้ยวิธีการยอดเงิน  
เหรียญ  บัตร  หรือดว้ยวิธีการในลกัษณะเดียวกัน  ให้ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม
ทั้งหมดเกิดข้ึนเม่ือได้น าเงิน  เหรียญ  บตัร  หรือส่ิงอ่ืนในลกัษณะท านองเดียวกนัออกจากเคร่ือง
อตัโนมติั 

   (4)  การขายสินคา้โดยการช าระราคาดว้ยบตัรเครดิต  หรือในลกัษณะท านองเดียวกนัให้
ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึนเม่ือส่งมอบสินคา้  เวน้แต่กรณีท่ีไดมี้การกระท า
ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อนส่งมอบสินคา้  ก็ใหค้วามรับผดิเกิดข้ึนเมือไดมี้การกระท านั้นๆ ดว้ย 

           (ก) โอนกรรมสิทธ์ิสินคา้ 
           (ข)  เมื่อมีการออกหลกัฐานการใชบ้ตัรเครดิต  หรือ 
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           (ค) ไดอ้อกใบก ากบัภาษีทั้งน้ีโดยให้ความรับผิดเกิดข้ึนตามส่วนของการกระท า
นั้นๆ แลว้แต่กรณี 

   (5)  การให้บริการโดยการช าระราคาดว้ยการใชบ้ัตรเครดิต  หรือในลกัษณะท านอง
เดียวกนั  ให้ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึนเม่ือมีการออกหลกัฐานการใชบ้ตัรเครดิต  
เวน้แต่กรณีท่ีไดม้ีการออกใบก ากบัภาษีก่อนการออกหลกัฐานการใชบ้ตัรเครดิต  ก็ให้ความรับผิด
เกิดข้ึนเม่ือไดมี้การออกใบก ากบัภาษีนั้น 

   (6)  การขายสินคา้ตามสัญญาจะขายสินคา้  ให้ความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึน
เม่ือส่งมอบสินคา้  เวน้แต่กรณีท่ีไดมี้การกระท าต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อนการส่งมอบสินคา้ ก็ใหค้วามรับผิด
เกิดข้ึนเม่ือไดมี้การกระท านั้นๆ ดว้ย 

           (ก)  โอนกรรมสิทธ์ิสินคา้ 
           (ข)  ไดรั้บราคาสินคา้ 
           (ค)  ไดอ้อกใบก ากบัภาษีทั้งน้ีโดยใหค้วามรับผดิชอบเกิดข้ึนตามส่วนของการ 

กระท านั้นๆ  แลแ้ต่กรณี 

  

12.  ภาษีซ้ือที่สามารถน ามาหักในการค านวณภาษี 
 

         ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนอ่ืนเรียกเก็บ  เน่ืองจากการซ้ือสินคา้หรือรับบริการ
มาเพื่อใชใ้นการประกอบกิจการของตน  ยอ่มเป็นภาษีซ้ือของผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีเป็นผูซ้ื้อ
สินคา้หรือรับบริการนั้น  และสามารถน ามาหักออกจากภาษีขาย  ในการค านวณภาษี (ม. 82/4)  ยกเวน้
ภาษีซ้ือต่อไปน้ีไม่สามารถน ามาหกัในการค านวณภาษี (ม. 82/5) 

         12.1  กรณีไม่มีใบก ากบัภาษีหรือไม่อาจแสดงใบก ากบัภาษีไดว้่ามีการช าระภาษีซ้ือ  เวน้แต่จะ
เป็นกรณีมีเหตุอนัสมควรตามหลกัเกณฑ ์ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก  าหนดตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 (1)  ใบก ากบัภาษีถูกท าลายโดยเหตุสุดวิสยั  เช่น  อคัคีภยั  อุทกภยัหรือวาตภยั  ซ่ึงตอ้ง
มีหลกัฐานทางราชการหรือหลกัฐานอ่ืนท่ีเช่ือถือไดว้่าเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวจริง 

 (2)  ผูป้ระกอบการไม่สามารถขอใบแทนใบก ากบัภาษีได ้  เน่ืองจากผูข้ายสินคา้หรือผู ้
ใหบ้ริการไม่สามารถออกใบแทนใบก ากบัภาษีไดเ้พราะเหตุสุดวิสยั 

         12.2  กรณีใบก ากบัภาษีมีข้อความไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัตาม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีอธิบดีก  าหนด  (ใบก ากบัภาษีตอ้งมีรายการครบถว้น) 
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    มีปัญหาว่าหากใบก ากับภาษีมีความไม่ตรงกับในใบทะเบียน  ภ .พ.20  เช่น  ใบทะเบียน 
ภ .พ .20  มี ช่ื อ……………..  ท่ี ถนน…………..  ต าบล…………….  จังหวัด……………  แต่
ใบก ากบัภาษีมีแต่ช่ือ……………  ท่ีถนน…………..  ต าบล……………..  ไม่มีช่ือจังหวดั  ดังน้ี
ภาษีซ้ือตามใบก ากับภาษีดังกล่าวจะน าไปหักได้หรือไม่  ปัญหาน้ีกรมสรรพกรไดว้างแนวทาง
ปฏิบัติไวแ้ลว้ว่าหากผูซ้ื้อสินค้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าผูค้ ้าเป็นใคร  ผูซ้ื้อก็มีสิทธิน าภาษีซ้ือตาม
ใบก ากบัภาษีดงักล่าวไปหักในการค านวณภาษีได ้ แต่ผูอ้อกใบก ากบัภาษียงัมีความผิดทางอาญา
ฐานออกใบก ากบัภาษีมีรายการไม่ครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด 

         12.3  ภาษีซ้ือท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการประกอบกิจการของผูป้ระกอบการตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก  าหนด  ไดแ้ก่  ภาษีซ้ือท่ีไม่เขา้ลกัษณะเป็นรายจ่ายเพ่ือหาก าไรหรือเพ่ือกิจการ
โดยเฉพาะ 

 เช่น  กรณีบริษทัซ้ือรถยนตบ์ริจาคใหแ้ก่กรมต ารวจ  ภาษีซ้ือตอ้งหา้มน ามาหกักบัภาษี
ขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม  เน่ืองจากเป็นภาษีซ้ือไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการประกอบกิจการ
ของผูป้ระกอบการ 

 อยา่งไรก็ตามหากบริษทับริจาครถเข็นใหแ้ก่โรงพยาบาลของรัฐ  เพื่อน ารถเข็นไปให้
ผูป่้วยของโรงพยาบาลนัง่แลว้ ภาษีจากการซ้ือรถเข็นสามารถน ามาหกัออกจากภาษีขายได ้เน่ืองจาก
เป็นการบริจาคเพ่ือการกุศลสาธารณะถือเป็นภาษีซ้ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการของผูป้ระกอบการโดยตรง                                                     
         12.4  ภาษีเกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองหรือเพื่อการอันมีลกัษณะท านองเดียวกันตาม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีอธิบดีก  าหนด  หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขมีดงัน้ี 

 (1)  ค่ารับรอง  หรือค่าบริการไม่ว่าจะจ่ายเพื่อการรับรอง  หรือให้บริการแก่บุคคลใด  
และไม่ว่าจะอ านวยประโยชน์แก่กิจการหรือไม่ก็ตาม เช่น ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่ามหรสพ  
ค่าใชจ่้ายเพื่อการกีฬา  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 

 (2)  ค่าส่ิงของหรือประโยชน์ท่ีให้แก่บุคคลซ่ึงไดรั้บรองหรือบริการตาม (1) และบุคคล
อ่ืน  ในกรณีท่ีบริษทัประกอบกิจการขายสินคา้  ได้จดัอาหารเล้ียงรับรองลูกคา้ท่ีมาซ้ือสินคา้ดงัน้ี
ภาษีซ้ือท่ีเก่ียวกบัอาหารดงักล่าวน ามาหักออกจากภาษีขายไม่ได้เน่ืองจากเป็นภาษีซ้ือท่ีเกิดจาก
รายจ่ายเพ่ือการรับรอง  แต่ในกรณีท่ีบริษทั ก  ประกอบกิจการน าเท่ียวไดมี้การเล้ียงอาหารแก่ลูกคา้
ดงัน้ีมีปัญหาว่าจะน าภาษีซ้ือเก่ียวกบัค่าอาหารมาหกัออกจากภาษีขายไดห้รือไม่  ปัญหาน้ีมีแนวทาง
ปฏิบติัว่า  บริษทั ก  มีสิทธ์ิน ามาหกัออกจากภาษีขายไดเ้น่ืองจากเป็นภาษีซ้ือท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
กิจการจึงมีสิทธ์ิน ามาหกัออกจากภาษีได ้

อน่ึง  ในกรณีท่ีบริษทัฯ ส่งบตัรอวยพรและกระเชา้ของขวญั  หรือส่ิงของจบัฉลากส าหรับ
ลูกค้า  โดยบริษัทฯ ผูใ้ห้จะค านึงถึงการเพ่ิมยอดขาย  ดังน้ี  ภาษีซ้ือท่ีเกิดข้ึนเป็นภาษีซ้ือท่ีมิได้



225 

 

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการประกอบกิจการ  จึงตอ้งหา้มน าไปหักออกจากภาษีขาย  (มาตรา 82/5(3))  

และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี  17)  แต่ถา้หากว่าของขวญัหรือ
ของช าร่วยมีช่ือของบริษทัฯ ผูใ้ห ้ ช่ือการคา้หรือเคร่ืองหมายการคา้ของผูใ้หป้รากฏอยูโ่ดยของขวญั
หรือของช าร่วยดงักล่าว  เป็นส่ิงของท่ีให้แก่กนัตามประเพณีทางธุรกิจทัว่ไป  และตอ้งมีราคาหรือ
มูลค่าไม่เกินสมควร  ดงัน้ีภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือของช าร่วยดงักล่าว  เป็นภาษีซ้ือท่ีไม่ตอ้งห้าม
น าไปหักออกจากภาษีขาย  ก็เน่ืองจากของขวญัของช าร่วยดังกล่าวมีเคร่ืองหมายทางการคา้ของ
บริษทั  ถือเป็นการโฆษณาบริษัทฯ จึงเป็นภาษีซ้ือท่ีเขา้ลกัษณะเป็นรายจ่ายเพ่ือหาก าไรหรือเพ่ือ
กิจการโดยเฉพาะ 

 หมายเหตุ  (12.1)  (12.2)  (12.3)  และ  (12.4)  ดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปตามมาตรา  82/5(3)  

และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ  (ฉบบัท่ี  17)  ลงวนัท่ี  27  ธนัวาคม  2534  

         12.5  ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีซ่ึงท่ีออกโดยผูท่ี้ไม่มีสิทธิออกใบก ากบัภาษี  เช่น  ผูท่ี้ไม่ไดจ้ด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  หรือจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมแบบไม่เต็มรูป 

         12.6  ภาษีซ้ือตามท่ีอธิบดีก  าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรีตามมาตรา  82/5(6)  ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรฯ  (ฉบบัท่ี  42)  และ  (ฉบบัท่ี  50)  ก าหนดไวด้งัน้ี 

 (1)  ภาษีท่ีเกิดจากการซ้ือ  เช่าซ้ือ  เช่า  หรือรับโอนรถยนตน์ั่งและรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ี
นัง่ไม่เกิน  10  คน  ตามกฎหมายว่าดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิตและภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้  
หรือการรับบริการท่ีเก่ียวกบัรถยนตน์ัง่และรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน  10  คน  ตามกฎหมายว่า
ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต  (ประกาศอธิบดีฯ  (ฉบบัท่ี  17)  พ.ศ.  2539  ห้ามน าภาษีซ้ือท่ีเกิด
จากการเช่ารถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสาร  รวมทั้งภาษีซ้ือส าหรับสินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
รถยนตด์งักล่าวไปหกัออก  โดยมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี  4  ก.ค.  2539) 

แต่หากผูป้ระกอบการจดทะเบียนประกอบกิจการขายรถยนต์นัง่และรถยนต์โดยสารท่ีมีท่ี
นัง่ไม่เกิน  10  คน  ตามกฎหมายว่าดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต  หรือประกอบกิจการบริการให้
เช่ารถยนต์ดังกล่าวของตนเองโดยตรงหรือประกอบกิจการบริการรับประกันวินาศภัยรถยนต์
ดงักล่าว  (แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีฯ  (ฉบบัท่ี  88))  ผูป้ระกอบการดงักล่าวสามารถน าภาษี
ซ้ือจากการซ้ือรถยนต์มาขายหรือจากการไดรั้บบริการใหเ้ช่าหรือจากการไดรั้บบริการวินาศภยัมา
หักออกจากภาษีขายได ้ นอกจากนั้น  ปัจจุบนัผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีประกอบกิจการให้เช่า
รถยนต์แบบลิสซ่ิงยงัสามารถน าภาษีซ้ือรถยนต์ในการประกอบกิจการให้เช่าแบบลิสซ่ิงมาหกัออก
จากภาษีขายได ้ ไม่เป็นภาษีซ้ือตอ้งหา้ม 

 (2)  ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ 
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 (3)  ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ือใชห้รือจะใชใ้นกิจารประเภทท่ีไม่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  หรือภาษีซ้ือท่ีเกิดจากรายจ่ายของกิจการประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 (4)  ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการก่อสร้างอสังหาริมทรัพยเ์พื่อใชใ้นกิจการประเภทท่ีตอ้งเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและต่อมาไดข้ายหรือใหเ้ช่าหรือน าไปใชใ้นกิจการท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม  ทั้งน้ี
เฉพาะท่ีไดก้ระท าภายในสามปีนบัตั้งแต่เดือนภาษีท่ีก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ 

 (5)  ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษี  ซ่ึงค  าว่า  “ใบก ากบัภาษี”  มิไดตี้พิมพข้ึ์นหรือมิไดจ้ดัท า
ข้ึนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบบั 

 (6)  ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีมิไดจ้ดัท าข้ึนตามวธีิการตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ  
(ฉบบัท่ี  39)  และ  (ฉบบัท่ี  52)  เช่นกรณีใบก ากบัภาษีท่ีระบุท่ีอยู่ของส านักงานใหญ่  แต่สาขาได้
จดัท าใบก ากับภาษีเป็นส าเนามีขอ้ความว่า  “สาขาท่ีออกใบก ากบัภาษีคือ…………”  หรือ  กรณี
สถานีบริการน ้ ามนัจะตอ้งระบุเลขทะเบียนรถยนตไ์วใ้นใบก ากบัภาษี 

 (7)  ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีซ่ึงมีรายการในใบก ากบัภาษีเป็นส าเนา  (Copy)  แต่ไม่รวมถึง
ใบก ากบัภาษีท่ีไดจ้ดัท ารวมกับเอกสารการคา้อ่ืนซ่ึงมีจ  านวนหลายฉบบั  และใบก ากบัภาษีซ้ือมี
รายการในใบก ากบัภาษีเป็นส าเนามีขอ้ความว่า  “เอกสารออกเป็นชุด”  ปรากฏอยูด่ว้ย   

 (8)  ภาษีซ้ือส่วนท่ีเฉล่ียเป็นของกิจการประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมซ่ึงไดค้  านวณ
ตามหลกัเกณฑ ์ วิธีการ  และเง่ือนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

 (9)  ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้หรือรับบริการ  ซ่ึงผูป้ระกอบการจดทะเบียนน าไปใช้
ในกิจการทั้ งประเภทท่ีต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมและประเภทท่ีไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม  และ
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนดังกล่าวใช้สิทธิเลือกไม่น าภาษีซ้ือทั้ งหมดไปหักในการค านวณ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  เน่ืองจากกิจการประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมมีรายไดไ้ม่ต ่ากว่าร้อยละ  90  
ของรายไดข้องกิจการทั้งหมด 

 (10)  ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษี  ซ่ึงรายการตามใบก ากบัไดถู้กแกไ้ขเปล่ียนแปลง  เวน้แต่
รายท่ีถูกแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด  ดงัน้ี 

             (ก)  การแก้ไขท่ีอยู่ของผูอ้อกใบก ากับภาษี  พร้อมกับลงลายมือช่ือของผูอ้อก
ใบก ากบัภาษีก  ากับการแก้ไข  ทั้งน้ี  เฉพาะใบก ากับภาษีท่ีได้ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน  1  ปี
นบัตั้งแต่วนัท่ีทางราชการไดป้ระกาศเปล่ียนแปลงช่ือถนน  หมู่บา้น ต าบลหรือแขวง อ  าเภอหรือเขต 
หรือจงัหวดั หรือไดท้ าการแบ่งเขตถนน หมู่บา้น ต าบลหรือแขวง อ  าเภอหรือเขต หรือจงัหวดัใหม่ 

             (ข)  การแกไ้ขท่ีอยูข่องผูอ้อกใบก ากบัภาษีดว้ยวิธีการประทบัตรายางท่ีอยูท่ี่ถูกตอ้ง
เพ่ิมเติม ทั้งน้ี  เฉพาะใบก ากบัภาษีท่ีไดอ้อกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน  1  ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีทางราชการ
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ไดป้ระกาศเปล่ียนแปลงช่ือถนน  หมู่บา้น  ต าบลหรือแขวง  อ  าเภอหรือเขต  หรือจงัหวดั  หรือไดท้ า
การแบ่งเขตถนน  หมู่บา้น  ต  าบลหรือแขวง  อ  าเภอหรือเขต  หรือจงัหวดัใหม่ 

             (ค)  การแกไ้ขเลขประจ าตัวผูเ้สียภาษีอากรของผูอ้อกใบก ากับภาษีพร้อมกับลง
ลายมือช่ือผูอ้อกใบก ากบัภาษีก  ากบัการแกไ้ข  หรือประทบัตรายางเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรท่ี
ถูกต้องเพ่ิมเติมทั้งน้ี  เฉพาะใบก ากับภาษีท่ีได้ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน  6  เดือนนับแต่วนัท่ี
กรมสรรพากรไดแ้จง้การเปล่ียนแปลงเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรใหใ้หม่ 
          (11)  ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือ  เช่าซ้ือ  หรือรับโอนรถยนต์ท่ีมิใช่รถยนต์นั่ง  และ
รถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน  10  คน  ตามกฎหมายว่าดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต  เพื่อใชห้รือ
จะใชใ้นกิจการประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม  และต่อมาไดมี้การดดัแปลงรถยนต์ดงักล่าวเป็น
รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารท่ีมีท่ีนั่งไม่เกิน  10  คน  ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต  ทั้งน้ีเฉพาะท่ีไดก้ระท าภายในสามปีนบัแต่เดือนภาษีท่ีไดรั้บรถยนตไ์วใ้นครอบครอง  

 ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับการขายรถยนตน์ั่งและรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนั่ง
ไม่เกิน  10  คน  ตามกฎหมายว่าดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต  และการใหบ้ริการเช่ารถยนตด์งักล่าว
ของตนเองโดยตรง 

 (12)  ภาษีซ้ือตามใบก ากับภาษีซ่ึงช่ือ  ท่ีอยู่  และเลขประจ าตัวผูเ้สียภาษีอากรของ
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีออกใบก ากับภาษีท่ีมิได้ตีพิมพ์ข้ึน  หรือมิได้จัดท าข้ึนด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ในกรณีจดัท าใบก ากบัภาษีข้ึนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบบั        

ข้อสังเกต     
       1.  กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนประกอบกิจการทั้งประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม

และประเภทท่ีไม่ท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมดงัน้ี  หากภาษีซ้ือไม่สามารถแยกไดอ้ยา่งชดัแจง้ว่าใชใ้น
กิจการใดบา้ง  เช่น  บริษทั ก  ประกอบกิจการขายรถยนต์ซ่ึงเป็นกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม  
และประกอบกิจการใหเ้ช่าอาคารส านกังานดว้ย  ดงันั้น ภาษีซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังาน  ค่าน ้ า  ค่าไฟ  ท่ีใช้
ร่วมกนัทั้งสองกิจการไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นภาษีซ้ือของกิจการนั้น  จึงตอ้งเฉล่ียภาษีซ้ือโดย
ก าหนดให้ต้องน าภาษีซ้ือซ้ือทั้ ง  2  กิจการมาเฉล่ีย  ดังน้ี  (ดูรายละเอียดตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรฯ  (ฉบบัท่ี  29)  ลงวนัท่ี  9  มีนาคม  2535) 

   (1)  เฉล่ียตามส่วนของประมาณการรายได ้ หรือ 

   (2)  กรณีภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการก่อสร้างอาคารเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการของ
ตนเอง  ซ่ึงเป็นกิจการทั้งท่ีต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมและเพ่ือการอ่ืน  ให้เฉล่ียภาษีซ้ือดังกล่าวตาม
ประมาณการใชพ้ื้นท่ีอาคารเพ่ือในกิจการทั้ง  2  ประเภท 
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       2.  ใบก ากบัภาษีท่ีมีการปัดทศนิยม  ในหลกัการจะเครดิตภาษีซ้ือไดไ้ม่เกินร้อยละ  7  

และใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 

 (1)  ระบุจ  านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมต ่ากว่าร้อยละ  7  ในใบก ากบัภาษี  เช่น 

100  X   7      =    6.54  บาท  แต่ผูอ้อกใบก ากบัภาษีระบุภาษีมูลค่าเพ่ิมในใบ 

           107 

ก ากบัภาษี  6  บาท  ก็จะเครดิตภาษีซ้ือไดเ้พียง  6  บาท  
 (2)  ระบุจ  านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมสูงกว่าร้อยละ  7  ในใบก ากบัภาษี  เช่น 

100  X   7 =    6.54  บาท  แต่ผูอ้อกใบก ากบัภาษีระบุภาษีมูลค่าเพ่ิมในใบ 

           107 

ก ากบัภาษี  7  บาท  ก็จะเครดิตภาษีซ้ือไดเ้พียง  6.54  บาท     
 

13.  เบีย้ปรับ  เงนิเพิม่  และโทษ 

 

         การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัอนัเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญติัต่าง  ๆ  เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม
ตามท่ีระบุไวใ้นกฎหมาย  ผูฝ่้าฝืนอาจตอ้งรับผดิเสียเบ้ียปรับและหรือเงินเพ่ิมและอาจถูกลงโทษดว้ย 

         เช่น  การประกอบกิจการโดยมิไดจ้ดทะเบียน  มิได้ยื่นแบบแสดงรายการ  หรือน าส่งภาษี
ภายในก าหนดเวลา  ยืน่แบบฯ  ไม่ถูกตอ้งหรือมีขอ้ผิดพลาด  มิไดจ้ดัท าใบก ากบัภาษี  เป็นตน้  การ
ปฏิบติั  หรือละเวน้การปฏิบติัเหล่าน้ี  หากเป็นเหตุใหมี้การเสียภาษีไวไ้ม่ถูกตอ้งคลาดเคล่ือนไปจาก
ความเป็นจริง  หรือมิไดเ้สียภาษีไวเ้ลย  ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีก็ตอ้งรับผดิชอบในจ านวนภาษีท่ีเสียไวไ้ม่
ถูกต้องหรือท่ีมีหน้าท่ีจะตอ้งเสีย  พร้อมทั้งเสีย  “เบ้ียปรับ”  และ / หรือ  “เงินเพ่ิม”  ตามกฎหมาย  
ซ่ึง  “เบ้ียปรับ”  มีลกัษณะการคิดเป็นเท่าตวั  หรือคิดเป็นร้อยละของจ านวนภาษีแลว้แต่กรณี  ส่วน  
“เงินเพ่ิม”  มีลกัษณะคลา้ยดอกเบ้ีย  (จากการเสียภาษีล่าชา้)  และคิดในอตัราร้อยละ  1.5  ต่อเดือน  
หรือเศษของเดือนโดยไม่รวมเบ้ียปรับ 

         นอกจากเบ้ียปรับ  และหรือเงินเพ่ิมดงัท่ีกล่าวมาแลว้  หากขอ้เท็จจริงปรากฏว่าผูเ้สียภาษีหรือ
บุคคลใดๆ  กระท าความผิดโดยมีเจตนาท่ีจะฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามบทบัญญัติต่างๆ  เก่ียวกับ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามท่ีกฎหมายระบุไวอ้ยา่งชดัแจง้  ก็อาจจะตอ้งรับโทษทางอาญาอีกดว้ย  ซ่ึงอาจจะ
ตอ้งมีการฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมาย  ส าหรับคดีความผิดท่ีมีโทษสถานเบาต้องระวางโทษ
ปรับเพียงสถานเดียว  ไดแ้ก่  กรณีละเลยการยืน่แบบแสดงรายการ  การไม่จดัท ารายงานประเภท
ต่างๆ  เป็นตน้  และคดีความผดิท่ีมีโทษรุนแรง  ตอ้งระวางโทษจ าคุก  ตั้งแต่  3  เดือน  จนถึง  7  ปี  
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ไดแ้ก่  กรณีออกใบก ากบัภาษีโดยไม่มีสิทธิออก  การน าใบก ากบัภาษีปลอมไปใชโ้ดยเจตนาทุจริต  
เป็นตน้ 

 

บทสรุป 

 

         ภาษีมูลค่าเพ่ิมเก็บจากฐานการบริโภค  โดยภาษีมูลค่าเพ่ิมถูกน ามาใช้แทนภาษีการค้าเม่ือ  
พ.ศ.  2535  ส าหรับประเทศไทยถือว่าเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิมแบบการบริโภค  มีวิธีการค านวณภาษี  คือ  
วิธีเครดิต  โดยการน าภาษีขาย-ภาษีซ้ือ  ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษี  ไดแ้ก่  ผูป้ระกอบการ  ผูน้  าเขา้  ผูท่ี้
กฎหมายก าหนดไวเ้ป็นพิเศษ  ปัจจุบนัภาษีมูลค่าเพ่ิมมี  2  อตัรา  คือร้อยละ  7  และร้อยละ  0  การยืน่
แบบรายการช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมกระท าเดือนละคร้ัง  โดยก าหนดเวลาไม่เกินวนัท่ี  15  ของเดือน
ถดัไป  ผูป้ระกอบการท่ีมีหน้าท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมใหย้ืน่ค  าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม
แบบท่ีก  าหนด  ณ  ส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ี  หรือส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในเขตทอ้งท่ีท่ี
สถานประกอบการตั้งอยู ่
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ค าถามท้ายบทที่  6 

 

1. จงอธิบายเหตุผลความจ าเป็นท่ียกเลิกภาษีการค้า  และน าภาษีมูลค่าเพ่ิมมาใช้ใน           
ประเทศไทย พอสงัเขป 

2. จงอธิบายความหมายของภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ใหร้ะบุผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีและฐานภาษีมูลค่าเพ่ิม 

4. จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง “การยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิม” กบัภาษีมูลค่าเพ่ิมอตัรา
ร้อยละ  0 

5. ใหย้กตวัอยา่งการประกอบกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิมมา  10  ประเภทกิจการ 

6. จงอธิบายความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม  กรณีขายสินคา้ตามสญัญาเช่าซ้ือ 

7. ภาษีซ้ือกรณีใดบา้งท่ีไม่สามารถเครดิตออกจากภาษีขายได ้

8. ขอ้มูลการคา้ขายในเดือน ม.ค. 2555 ดงัน้ี 

    บริษทั  วิทยาภรณ์  จ  ากดั (ผูป้ระกอบการจดทะเบียน) ซ้ือโทรทศัน์จากผูผ้ลิต 5 ลา้นบาท 
ขายใหบ้ริษทั  แจ่มจนัทร์  จ  ากดั (ผูป้ระกอบการจดทะเบียน) ราคา  6,600,000 บาท  ซ่ึงเป็นราคาท่ีรวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ต่อมา  บริษทั  แจ่มจนัทร์  ขายให้ห้างหุ้นส่วนสามญัดวงปี (ผูป้ระกอบการจด
ทะเบียน) ราคา 7,000,000 บาท ห้างหุน้ส่วนสามญัดวงปี ขายให้บริษทั อรอนงค ์จ  ากดั (ผูป้ระกอบการ
จดทะเบียน) ราคา 8,000,000 บาท และบริษทัอรอนงคข์ายปลีกใหผู้บ้ริโภคราคา 8,881,000 บาท ซ่ึง
เป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 

บริษทั  วิทยาภรณ์   บริษทัแจ่มจนัทร์  ห้างหุ้นส่วนสามญัดวงปี  บริษทัอรอนงค์ จะตอ้ง
ช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือขอคืนเงินภาษีในเดือน ม.ค. 2555 เป็นจ านวนเงินเท่าไร  

9. บริษทั  AAA  จ  ากดั  เป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (10%) มีรายการซ้ือ
ขายสินคา้และบริการ  ดงัน้ี 

เดือนเมษายน  2555 

1) ซ้ือสินคา้มา 100,000  บาท  ถูกเรียกเก็บภาษีซ้ือร้อยละ  10 

2) ซ้ือวตัถุดิบ  120,000  บาท  ถูกเรียกเก็บภาษีซ้ือร้อยละ  10 

3) ซ้ือวตัถุดิบ  50,000  บาท  จากร้านคา้ท่ีไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

4) จ่ายค่าไฟฟ้า  ค่าประปา  6,600  บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้) 
5) ขายสินคา้ได ้ 90,000  บาท  (ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
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เดือนกรกฎาคม  2555 

1) ไดรั้บใบเพ่ิมหน้ี  11,000  บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้) 
2) ขายสินคา้ได ้ 330,000  บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้) 
3) ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  1  เคร่ือง  ราคา  12,000  บาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

ในเดือนเมษายนและเดือนกรกฎาคม  2555  บริษทั  AAA  ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเท่าใด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  7 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

 

เน้ือหาประจ าบท 

1. ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

2. กิจการท่ีตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

3. การยกเวน้ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

4. ฐานภาษีและอตัราภาษี 

5. รายรับท่ีไม่ตอ้งน าไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

6. การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ 

7. การยืน่แบบรายการและช าระภาษี 

8. เอกสารหลกัฐานและบญัชีท่ีตอ้งจดัท า 

9. เบ้ียปรับ  เงินเพ่ิม  และโทษ 
 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

         หลงัจากเรียนบทน้ีแลว้นกัศึกษาควรมีพฤติกรรมดงัน้ี 

1. ยกตวัอยา่งกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  และไดรั้บการยกเวน้ภาษีธุรกิจเฉพาะได ้

2. ค านวณภาษีธุรกิจเฉพาะจากการประกอบกิจการต่างๆ  ได ้

3. ยืน่แบบรายการและช าระภาษีธุรกิจเฉพาะได ้
 

วธีิสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยบ์รรยายสรุปเน้ือหาในบทเรียน 

2. นกัศกึษาน าเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. นกัศกึษาตอบค าถามทา้ยบทเรียน 

4. นกัศึกษาท าแบบฝึกหดัเพ่ิมเติม 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี  7 

2. แผน่ใสสรุปเน้ือหาวิชา 

3. แบบ ภ.ธ.  ต่างๆ 
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4. ค าถามทา้ยบท 

5. แบบฝึกหดัเพ่ิมเติม 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

1. สงัเกตความสนใจ  ความตั้งใจเรียน 

2. พิจารณาจากการน าเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. ตรวจค าถามทา้ยบท 

4. ตรวจแบบฝึกหดัเพ่ิมเติม 
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บทที่  7 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

 

           ภาษีธุรกิจเฉพาะถือเป็นภาษีทางออ้มท่ีจดัเก็บจากฐานการบริโภคเร่ิมน ามาใชใ้นประเทศไทย
พร้อมกบัภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ือทดแทนภาษีการคา้ท่ีถูกยกเลิกไป 

         ผูม้ีหน้าท่ีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ  ผูป้ระกอบการเฉพาะอย่างท่ีกฎหมายก าห นด  ซ่ึงไม่
เหมาะสมท่ีจะเสียภาษีในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม  ดงันั้น  ผูเ้สียภาษีท่ีอยู่ในข่ายบงัคบัของภาษีธุรกิจ
เฉพาะไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมอีก  เพ่ือป้องกนัปัญหาการเสียภาษีจากฐานการบริโภคซ ้าซอ้น 

 ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นอากรประเมินโดยฐานภาษี คือ รายรับ ซ่ึงหมายถึง เงิน ทรัพยสิ์น 
ค่าตอบแทน หรือประโยชน์ใดๆ อนัมีมูลค่าท่ีไดรั้บหรือพึงไดรั้บไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจกัร 
อนัเน่ืองมาจากการประกอบการ 

 

1.  ผู้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

 

          ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  ไดแ้ก่  ผูป้ระกอบกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะไม่ว่าจะ
เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล กองมรดก ห้างหุ้นส่วนสามญั กองทุน หน่วยงาน
เอกชนท่ีด าเนินการโดยบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป องค์การของรัฐบาล และองค์การอ่ืนท่ีกฎหมาย
ก าหนดใหเ้ป็นนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการในราชอาณาจกัร 

 ในกรณีผูป้ระกอบกิจการอยู่นอกราชอาณาจกัร ให้ผูม้ีหน้าท่ีรับผิดชอบในการประกอบ
กิจการรวมตลอดถึงลูกจา้ง ตวัแทน หรือผูท้  าการแทน ซ่ึงมีอ  านาจในการจดัการแทนโดยตรง หรือ
โดยปริยายท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีร่วมกบัผูป้ระกอบกิจการดงักล่าวขา้งตน้ 

 

2.  กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

 

2.1  การธนาคาร  ตามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์ หรือกฎหมายเฉพาะ 

2.2  การประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลกัทรัพย ์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  ตามกฎหมายว่า
ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลกัทรัพย ์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

2.3  การรับประกนัชีวิต  ตามกฎหมายว่าดว้ยการประกนัชีวิต  (การรับประกนัวินาศภยัตาม
กฎหมายว่าดว้ยการประกนัวินาศภยั  อยูใ่นข่ายบงัคบัของภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตั้งแต่  1  มกราคม  2542) 
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2.4  การรับจ าน า  ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงรับจ าน า 

2.5  การประกอบกิจการโดยปกติเยีย่งธนาคารพาณิชย ์ ไม่ว่าจะกระท าเป็นธุรกิจหลกัหรือ
ส่วนประกอบของธุรกิจอ่ืน 

 การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์  คือ  การให้กู ้ยืมเงิน  ค  ้ าประกัน  
แลกเปล่ียนเงินตรา  ออก  ซ้ือ  หรือขายตัว๋เงิน  หรือรับส่งเงินไปต่างประเทศดว้ยวิธีต่างๆ  

2.6  การขายอสังหาริมทรัพยเ์ป็นทางคา้  หรือหาก าไร  ไม่ว่าอสังหาริมทรัพยน์ั้นจะไดม้า
โดยวิธีใดก็ตาม  ทั้ งน้ี  เฉพาะท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขตามท่ีก  าหนดโดย              
พระราชกฤษฎีกาฯ  (ฉบบัท่ี  342)  พ.ศ. 2541  ใชบ้งัคบัตั้งแต่  1  มกราคม  พ.ศ.  2542  เป็นตน้ไป 

การขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือว่าเป็นทางคา้หรือหาก าไรตามพระราชกฤษฎีกาฯ  ไดแ้ก่  การขาย
อสงัหาริมทรัพยท่ี์ตอ้งจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดงัต่อไปน้ี 

           (1)  การขายอสังหาริมทรัพยข์องผูซ่ึ้งได้รับอนุญาตให้ท าการจัดสรรท่ีดินตาม
กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการจดัสรรท่ีดิน 

           (2)  การขายหอ้งชุดของผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นผูข้อจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมาย
ว่าดว้ยอาคารชุด 

           (3)  การขายอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นอาคารท่ีสร้างข้ึนเพ่ือขาย  รวมถึงการขายท่ีดินอนั
เป็นท่ีตั้งของอาคารดงักล่าว 

           (4)  การขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์ไม่เขา้ลกัษณะตาม  2.6(1)  2.6(2)  หรือ 2.6(3)  เฉพาะ
กรณีท่ีมีการแบ่งขายหรือแบ่งแยกไวเ้พ่ือขาย  โดยไดจ้ดัท าถนนหรือส่ิงสาธารณูปโภคอ่ืน  หรือให้
ค  ามัน่ว่าจะจดัใหมี้ส่ิงดงักล่าว 

           (5)  การขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์ผูข้ายมีไวใ้นการประกอบกิจการเฉพาะของนิติบุคคล
ตามมาตรา  77/1  แห่งประมวลรัษฎากร 

           (6)  การขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์ไม่เขา้ลกัษณะตาม  2.6(1)  2.6(2)  2.6(3)  2.6(4)  หรือ  
2.6(5)  ท่ีไดก้ระท าภายในหา้ปีนบัแต่วนัท่ีไดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพยน์ั้น  เวน้แต่ 

 (ก)  การขายหรือการถูกเวนคืนตามกฎหมายว่าดว้ยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย ์        
 (ข)  การขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์ไดม้าโดยทางมรดก 

 (ค)  การขายอสังหาริมทรัพยท่ี์ใช้เป็นสถานท่ีอยู่อาศยัอนัเป็นแหล่งส าคญัท่ี
ผูข้ายมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบียนราษฎรเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าหน่ึงปีนับ
แต่วนัท่ีไดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพยน์ั้น 
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ในกรณีท่ีท่ีดินและอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างตาม  2.6(3)ไดม้าไม่พร้อมกนัก  าหนดเวลา 
หา้ปีตามความใน  2.6(6)  ใหถื้อตามระยะเวลาการไดม้าซ่ึงท่ีดินหรืออาคาร  หรือส่ิงปลูกสร้างท่ีไดม้า
ภายหลงั 

 (ง)  การโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย ์ โดยไม่มี
ค่าตอบแทนใหแ้ก่บุตรชอบดว้ยกฎหมายของตน  แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 

 (จ)  การโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยท์างมรดก
ใหแ้ก่ทายาทโดยธรรมหรือผูรั้บพินยักรรมซ่ึงเป็นทายาทโดยธรรม 

 (ฉ)  การโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยใ์ห้แก่ส่วน
ราชการหรือองคก์ารของรัฐบาลตามมาตรา  2  แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่มีค่าตอบแทน 

 (ช)  การแลกเปล่ียนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพยก์บัส่วน
ราชการหรือองคก์ารของรัฐบาลตามมาตรา  2  แห่งประมวลรัษฎากรเฉพาะ  ในกรณีท่ีส่วนราชการ  
หรือองค์การของรัฐบาลนั้นมิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นอย่างอ่ืน  นอกจากอสังหาริมทรัพยท่ี์
แลกเปล่ียนแปลง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1)  การนับระยะเวลาตอ้งนับวนัชนวนั  กรณีต่างกบัการนบัจ านวนปีถือครองเพื่อค  านวณ
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  หัก  ณ  ท่ีจ่าย  ซ่ึงนับเป็นปีปฏิทิน  เช่น  ซ้ือท่ีดิน  เม่ือ  28  พฤษภาคม    
2538  ขายไป  8  กุมภาพนัธ ์ 2543  กรณีถือว่าขายไปภายใน  5  ปี  ตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

2)  การมีช่ือในทะเบียนบา้นไม่จ  าเป็นตอ้งติดต่อกนัถึง  1  ปี และในปีท่ีขายแมไ้ม่มีช่ืออยู่
ในทะเบียน  แต่ถา้มีช่ืออยูม่าครบ  1  ปีแลว้  ก็ไม่ตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

3)  การขายฝากอสังหาริมทรัพยภ์ายใน  5  ปีนับแต่วนัท่ีได้มา  อยู่ในข่ายเสียภาษีธุรกิจ
เฉพาะดว้ย  การไถ่ถอนการขายฝากภายในก าหนดเวลาก่อนวนัท่ี  10  เมษายน  2541  ไม่ถือเป็นการ
ขายจึงไม่ตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  แต่หากเป็นการไถ่ถอนตั้งแต่วนัท่ี  10  เมษายน  2541  ทรัพยสิ์นท่ี
ขายฝากย่อมตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผูไ้ถ่ตั้ งแต่เวลาช าระสินไถ่  ตามมาตรา  492  แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์แกไ้ขใหม่  ดงันั้นการไถ่ถอนการขายฝากภายใน  5  ปี  นับแต่วนัท่ีรับ
ซ้ือฝาก  รวมทั้งการไถ่ถอนเกินก าหนดเวลาท่ีไดก้ระท าภายใน  5  ปี  นับแต่วนัท่ีรับซ้ือฝาก  ผูรั้บ
ซ้ือฝากจะตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

(7)   การขายหลกัทรัพย ์  ตามกฎหมายว่าดว้ยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในตลาด
หลกัทรัพย ์

(8)   การประกอบกิจการอ่ืน  ตามท่ีก  าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

(ก)  พระราชกฤษฎีกาฯ  (ฉบบัท่ี  350)  พ.ศ.  2542  ก  าหนดใหกิ้จการซ้ือและขายคืน
หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามกฎหมายว่า
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ดว้ยหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นกิจการท่ีอยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  เน่ืองจาก
การประกอบกิจการอ่ืนท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

   (ข)  พระราชกฤษฎีกาฯ  (ฉบบัท่ี  358)  พ.ศ. 2542  ก  าหนดให้การประกอบธุรกิจแฟ็ก-

เตอริงเป็นกิจการท่ีอยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  เน่ืองจากการประกอบธุรกิจดงักล่าวมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการใหกู้ย้มืเงินท่ีเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยีย่งธนาคารพาณิชย  ์

ค าว่า  “ธุรกิจแฟ็กเตอริง”  หมายความว่า  ธุรกิจท่ีผูข้ายสินคา้หรือผูใ้ห้บริการตกลงจะ
โอนทรัพยสิ์นท่ีจะไดรั้บจากการช าระหน้ีเน่ืองจากการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการระหว่างตนกบั
ลูกหน้ีของตนใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจแฟ็กเตอริง  โดยผูป้ระกอบธุรกิจแฟ็กเตอริงตกลงจะใหสิ้นเช่ือ
ซ่ึงรวมถึงการใหกู้ย้มืและการทดรองจ่ายแก่ผูข้ายสินคา้หรือผูใ้หบ้ริการและรับท่ีจะด าเนินการอยา่ง
หน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

 (1)  จดัใหมี้บญัชีทรัพยสิ์นท่ีจะไดรั้บจากการช าระหน้ี 

 (2)  เรียกเก็บทรัพยสิ์นท่ีจะไดรั้บจากการช าระหน้ี 

 (3)  รับผดิชอบในหน้ีท่ีลูกหน้ีของผูข้ายสินคา้หรือผูใ้หบ้ริการผดินดั 

         ข้อสังเกต 

(1)  กิจการเฉพาะอย่างท่ีไม่เก่ียวเน่ืองโดยตรงกับกิจการท่ีต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  
โดยทัว่ไปจะตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม  ไม่ตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

(2)   กิจการเฉพาะอยา่งท่ีเก่ียวเน่ืองโดยตรงกบักิจการท่ีตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนั้น  ตอ้ง
เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมถา้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นกิจการท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม  การวินิจฉัยว่า
กิจการใดเก่ียวเน่ืองโดยตรงกับกิจการท่ีต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่  อธิบดีจะเสนอให้
คณะกรรมการวินิจฉยัภาษีอากรเป็นผูว้ินิจฉยัแลว้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ปัจจุบนัมีพระราชกฤษฎีกาฯ  ก  าหนดใหกิ้จการเฉพาะอยา่งท่ีเก่ียวเน่ืองโดยตรงกบักิจการท่ี 

ตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมดงัน้ี  คือ 

         (ก)  การใหบ้ริการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

         (ข)  การใหบ้ริการการใชบ้ตัรเครดิตหรือในลกัษณะท านองเดียวกนั 

         (ค)  การใหบ้ริการท่ีปรึกษาการลงทุน 

         (ง)  การใหเ้ช่าซ้ือทรัพยสิ์น 

         (จ)  การใหบ้ริการนายหนา้และตวัแทนซ้ือขายหลกัทรัพย ์

         (ฉ)  การใหบ้ริการจดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย ์

         (ช)  การใหบ้ริการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองโดยตรงและไม่มีฐานภาษีธุรกิจเฉพาะตามท่ีก  าหนดไว ้
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3.  การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ 

  

 กิจการดงัต่อไปน้ี  ไดรั้บยกเวน้ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ม. 91) 
3.1 กิจการของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

3.2 กิจการของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

3.3 กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย ์เฉพาะการให้กูย้ืมเงินแก่สมาชิกหรือแก่ สหกรณ์ออม
ทรัพยอ่ื์น 

3.4 กิจการของกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

3.5 กิจการของการเคหะแห่งชาติ  เฉพาะการขายหรือใหเ้ช่าซ้ืออสงัหาริมทรัพย ์

3.6 กิจการรับจ าน าของกระทรวง  ทบวง  กรม  และราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

3.7 กิจการตามท่ีก  าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาฯ  (ฉบบัท่ี  240)  พ.ศ. 2534  และ  (ฉบบัท่ี  
303)  พ.ศ.  2540  ไดแ้ก่ 

(1)  กิจการขายหลกัทรัพยต์ามกฎหมายว่าดว้ยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(2)  กิจการของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 

(3)  กิจการของบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 

(4)  กิจการของธนาคารเพื่อส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

(5)  กิจการของกองทุนส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

(6)  กิจการขององคก์ารเพื่อการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน 

(7)  กิจการของบรรษทับริหารสินทรัพยส์ถาบนัการเงิน 

(8)  กิจการของนิติบุคคลเฉพาะกิจในส่วนท่ีเก่ียวกบัการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย์
เฉพาะกรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก)  กิจการท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการรับโอนทรัพยสิ์นจากบริษทัหรือห้างหุน้ส่วนนิติ
บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน  หรือการโอนทรัพยสิ์นดงักล่าวกลับคืนใหแ้ก่บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน 

(ข)  กิจการท่ีไดรั้บโอนมาจากผูโ้อนซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีธุรกิจเฉพาะตาม  (1) – (7)  

ขา้งตน้ 
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(9)  กิจการของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวกบั
การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ เฉพาะท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการโอนทรัพยสิ์นให้แก่นิติบุคคล
เฉพาะกิจหรือการรับโอนทรัพยสิ์นดงักล่าวกลบัคืนจากนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

(10) กิจการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยก์องทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อแก้ไข
ปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน  และกองทุนรวมเพื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงินท่ีจดัตั้ง
ข้ึนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เฉพาะการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยง
ธนาคารพาณิชยแ์ละการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นทางคา้หรือหาก าไร 

(11)  กิจการของบรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(12)  กิจการของการเคหะแห่งชาติ เฉพาะการให้กู ้ยืมเงินตามโครงการพฒันาคนจน
ในเมือง 

(13)  กิจการของสหกรณ์ประเภทสหกรณ์บริการซ่ึงด าเนินการเก่ียวกบัการจดัหาท่ีอยู่
อาศยัใหแ้ก่สมาชิกเฉพาะกรณีดงัต่อไปน้ี 

 (ก)  ตอ้งเป็นสหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกของโครงการพฒันาคนจนในเมืองของการ
เคหะแห่งชาติ  และไดรั้บเงินกูต้ามโครงการดงักล่าว 

 (ข)  ตอ้งน าเงินกูท่ี้ไดรั้บไปจดัซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขายต่อใหแ้ก่สมาชิกของ
สหกรณ์นั้น 

(14)  กิจการของสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย ์ เฉพาะ
กรณีท่ี 

 (ก)  สถาบนัการเงินนั้นถือหุน้ในบริษทับริหารสินทรัพยเ์กินกว่าร้อยละ 50 ของ
หุน้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง  หรือในกรณีท่ีสถาบนัการเงินนั้นถือหุน้ในบริษทับริหารสินทรัพยไ์ม่
เกินกว่าร้อยละ  50  ของหุ้นทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง  จะตอ้งมีนิติบุคคลรายหน่ึงถือหุ้นในบริษทั
บริหารสินทรัพยแ์ละสถาบนัการเงินนั้นเกินกว่าร้อยละ 50  ของหุน้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง 

 (ข)  เป็นรายรับท่ีไดรั้บจากบริษทับริหารสินทรัพย ์ เน่ืองจากการใหสิ้นเช่ือแก่
บริษทับริหารสินทรัพยเ์พ่ือรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์้อยคุณภาพของสถาบนัการเงินนั้นหรือ
สถาบันการเงินอ่ืนท่ีมีสถาบนัการเงินนั้นถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ  50  ของหุ้นทั้งหมดท่ีมีสิทธิออก
เสียง หรือการให้สินเช่ือแก่บริษทับริหารสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีรับ
ซ้ือหรือรับโอนจากสถาบนัการเงินนั้นหรือสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีมีสถาบนัการเงินนั้นถือหุ้นเกินกว่า
ร้อยละ  50  ของหุน้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง 

 (ค)  สถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพยต์้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์
วิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด 
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(15)  กิจการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นทางคา้หรือหาก าไร  เน่ืองจาก 

 (ก)  การรับไถ่อสงัหาริมทรัพยจ์ากการขายฝากหรือการไถ่อสังหาริมทรัพยจ์าก
การขายฝาก  โดยการวางทรัพยต่์อส านักงานวางทรัพยภ์ายในเวลาท่ีก  าหนดไวใ้นสัญญา  หรือ
ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

 (ข)  การขายอสังหาริมทรัพย์ภายหลังท่ีได้ไถ่จากการขายฝากซ่ึงเมื่อรวม
ระยะเวลาการได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย ์ก่อนการขายฝากระยะเวลาระหว่าง การขายฝาก  และ
ระยะเวลาภายหลงัจากการขายฝากแลว้เกินหา้ปี 

(16)  การขายอสงัหาริมทรัพยข์ององคก์ารบริหารสินเช่ืออสังหาริมทรัพย ์ หรือบริษทั
จ ากดัท่ีสถาบนัการเงินตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองค์การบริหารสินเช่ืออสังหาริมทรัพย ์ พ.ศ.  

2540  ไดจ้ดัตั้งข้ึนเพ่ือด าเนินการบริหารสินเช่ืออสงัหาริมทรัพยโ์ดยความเห็นชอบของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

(17)  การขายอสังหาริมทรัพยข์องผูป้ระกอบกิจการให้แก่องค์การฯ  หรือบริษทัจ ากดั
ตาม  (16) 

 กิจการตามขอ้ 3.1-3.7 จะไดรั้บการยกเวน้ภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับการประกอบการ
อนัเขา้ลกัษณะตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเท่านั้น  หากมีการประกอบกิจการอย่างอ่ืน  กิจการอยา่งอ่ืน
อาจอยูใ่นข่ายตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมก็ได ้

 (18)  กิจการของรัฐวิสาหกิจในส่วนของรายรับท่ีไดรั้บจากการขายอสงัหาริมทรัพย ์อนั
เน่ืองมาจากการน าทุนบางส่วนหรือทั้งหมดมาเปล่ียนสภาพเป็นหุน้ในรูปแบบของบริษทัจ ากดัหรือ
บริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายว่าดว้ยทุนรัฐวิสาหกิจ 

 (19)  กิจการของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องคก์ารมหาชน) เฉพาะการประกอบ
กิจการโดยปกติเยีย่งธนาคารพาณิชย ์

 (20)  กิจการของกองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อการศึกษา ตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนเงินให้
กูย้มืเพื่อการศึกษา 

 (21) กิจการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพฒันาการศึกษาโรงเรียนเอกชน ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

 (22)  กิจการของกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการมีผล
ใชบ้งัคบั 
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 (23)  กิจการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องท่ีจัดตั้ งข้ึน ตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เฉพาะการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคาร
พาณิชย ์และการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นทางคา้หรือหาก าไร 

 (24)  กิจการของส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม เฉพาะการประกอบกิจการ
โดยปกติเยีย่งธนาคารพาณิชย ์และการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นทางคา้หรือหาก าไร ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2535 เป็นตน้ไป 

 (25)  กิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เฉพาะการโอนกรรมสิทธ์ิใน
อสังหาริมทรัพยใ์ห้แก่ผูรั้บโอนเน่ืองจากการให้เช่าซ้ืออสังหาริมทรัพยข์องธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย 

 (26)  กิจการของธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
ตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย ทั้งน้ี ตั้งแต่
วนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2545 เป็นตน้ไป 

 (27)  กิจการขายขอ้ตกลงซ้ือขายล่วงหนา้ ตามกฎหมายว่าดว้ยการซ้ือขายสินคา้เกษตร
ล่วงหนา้ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 
เป็นตน้ไป 

 (28)  กิจการขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ตามกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ใน
ศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีเปิดท าการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ในศูนย์
ซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้นั้นเป็นตน้ไป 

 (29)  การโอนอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงเกิดจากการแยกกิจการประกันชีวิตและกิจการ
ประกนัวินาศภยัออกจากกนั ตามมาตรา 127 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 
หรือตามมาตรา 121 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2535 

 (30)  การขายอสังหาริมทรัพยข์ององคก์ารบริหารสินเช่ืออสังหาริมทรัพย ์หรือบริษทั
จ ากดัท่ีสถาบันการเงินตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารสินเช่ืออสังหาริมทรัพย ์พ.ศ. 
2540 ไดจ้ดัตั้งข้ึนเพ่ือด าเนินการบริหารสินเช่ืออสังหาริมทรัพยโ์ดยความเห็นชอบของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

 (31)  การขายอสังหาริมทรัพยข์องผูป้ระกอบกิจการให้แก่องค์การฯ หรือบริษทัจ ากดั
ตามขอ้ 3.7.30 

3.8  กรณีอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

 (1)  การโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในท่ีดินโดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่วดั 
(ตามมาตรา 5 บณัรส แห่งพระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี 10) 
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 (2)  การโอนอสงัหาริมทรัพยอ์นัเน่ืองมาจากท่ีผูป้ระกอบกิจการซ่ึงเป็นบริษทั  มหาชน
จ ากดั หรือบริษทัจ ากดั ควบเขา้กนัหรือโอนกิจการทั้งหมดใหแ้ก่กนั (ตามมาตรา 5 โสฬส แห่งพระราช- 
กฤษฎีกา ฉบบัท่ี 10) 

 (3)  การขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์เป็นโรงงานพร้อมท่ีดินของบริษทัหรือห้างหุน้ส่วนนิติ
บุคคลเพื่อยา้ยสถานประกอบการเขา้ไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมฯ (ตามมาตรา 5 โสฬส แห่งพระราช-

กฤษฎีกา ฉบบัท่ี 10) 
 (4)  รายรับของสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล (ตามมาตรา 3 แห่งพระราช-

กฤษฎีกา ฉบบัท่ี 291) 
 (5)  ค่าทดแทนตามกฎหมายว่าดว้ยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงบริษทัหรือห้าง

หุน้ส่วนนิติบุคคลไดรั้บจากส่วนราชการฯ (ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี 295) 

 (6)  การโอนทรัพยสิ์น การขายสินคา้หรือการให้บริการอนัเน่ืองมาจากการด าเนินการ
ตามค าขอประนอมหน้ี หรือแผนฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา ฉบบั
ท่ี 340) 

 (7)  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนทรัพยสิ์นท่ีเป็นสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะ ใหแ้ก่นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรฯ (ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี 378) 

 (8)  รายรับเฉพาะท่ีเป็นก าไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการซ้ือหรือขายตัว๋เงินหรือตรา
แสดงสิทธิในหน้ีใดๆ (ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี 388) 

 (9)  ผูข้ายหลกัทรัพยใ์นกิจการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายหรือซ้ือคืน 
(ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี 392) 

 (10) การโอนทรัพยสิ์นอันเน่ืองมาจากการด าเนินการสนับสนุนการศึกษา ตาม
โครงการท่ีกระทรวงศึกษาธิการใหค้วามเห็นชอบ (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี 420) 

 (11)  การโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินให้แก่สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (ตามมาตรา 3 และ
มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี 472) 

 (12) การโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพยโ์ดยไม่มีค่าตอบแทน
ใหแ้ก่สภากาชาดไทย (ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี 447) 

 (13) รายรับจากการรับฝากหรือการกู ้ยืมเงินตราจากต่างประเทศเพื่อให้กู ้ยืมใน
ต่างประเทศ เฉพาะส่วนท่ีเป็นรายรับตามมาตรา 91/5 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ท่ีธนาคารพาณิชย์
ไดรั้บ (ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี 454) 
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4.  ฐานภาษีและอัตราภาษี 
 

 ฐานภาษีส าหรับกิจการท่ีต้องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ คือ รายรับก่อนหักรายจ่ายท่ี
ผูป้ระกอบการไดรั้บหรือพึงไดรั้บจากการประกอบกิจการ ฉะนั้น จึงตอ้งค านวณภาษีจากฐานภาษี
คูณดว้ยอตัราภาษีตามท่ีก  าหนดไว ้และตอ้งเสียภาษีทอ้งถ่ินอีกร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะ ดงั
ตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 6-1  แสดงฐานภาษีและอตัราภาษีของกิจการแต่ละประเภท 

ประเภทกจิการ ฐานภาษ ี
ร้อยละอตัรา

ภาษ ี

1.  กิจการธนาคาร, ธุรกิจ
เงินทุน,ธุรกิจหลกัทรัพย,์ ธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์และการ
ประกอบกิจการเยีย่งธนาคาร
พาณิชย ์

-  ดอกเบ้ีย  ส่วนลด  ค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ  
หรือก าไรก่อนหกัรายจ่ายใดๆ จากการซ้ือหรือ
ขายตัว๋เงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีใดๆ 

-  ก าไรก่อนหกัรายจ่ายใดๆ จากการแลกเปล่ียน
หรือซ้ือขายเงินตราการออกตัว๋เงินหรือการส่ง
เงินไปต่างประเทศ 

3.0 

 

 

3.0 

2.  กิจการรับประกนัชีวิต -  ดอกเบ้ีย  ค่าธรรมเนียม  หรือค่าบริการ 2.5 

3.  กิจการโรงรับจ าน า - ดอกเบ้ีย  ค่าธรรมเนียม 

- เงิน  ทรัพยสิ์น  ค่าตอบแทน  หรือ
ประโยชน์ใดๆ  อนัมีมูลค่าท่ีไดรั้บ  หรือพึง
ไดรั้บจากการขายของท่ีจ  าน าหลุดเป็นสิทธิ 

2.5 

2.5 

4.  การคา้อสงัหาริมทรัพย ์ -  รายรับก่อนหกัรายจ่ายใดๆ 3.0 

5.  การขายหลกัทรัพยใ์นตลาด
หลกัทรัพย ์

-   รายรับก่อนหกัรายจ่ายใดๆ 0.1 (ยกเวน้) 

6.  การซ้ือและขายคืน
หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตจาก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์

-  ก าไรก่อนหกัรายจ่ายใดๆ จากการขายคืน
หลกัทรัพย ์ แต่ไม่รวมถึง  ดอกเบ้ีย  เงินปันผล  
หรือผลประโยชน์ใดๆ  ท่ีไดจ้ากหลกัทรัพย ์

3.0 

7.  ธุรกิจแฟ็กเตอริง -  ดอกเบ้ีย  ส่วนลด  ค่าธรรมเนียม  หรือ
ค่าบริการ 

3.0 



245 

 

 ข้อสังเกต 

1.  ค  าว่า  “ขาย”  หมายความรวมถึงสญัญาจะขาย ขายฝาก แลกเปล่ียน ใหเ้ช่าซ้ือ หรือจ าหน่าย
จ่ายโอนไม่ว่าจะมีประโยชน์ตอบแทนหรือไม่  และรายรับท่ีใชค้  านวณภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขาย
อสงัหาริมทรัพยน์ั้น  มีแนวทางปฏิบติัก  าหนดวา่ใหเ้ปรียบเทียบราคาขายกบัราคาประเมินทุนทรัพยฯ์  
ราคาใดสูงกว่าก็ใหถื้อราคานั้นเป็นรายรับในการค านวณภาษี 

2.  การค านวณฐานภาษีหรือรายรับ  ใหเ้ป็นไปตามวิธีการ  หลกัเกณฑ์  และการปฏิบติัทาง
บญัชีเมื่อไดเ้ลือกปฏิบติัเป็นอย่างใดแลว้  ใหถื้อปฏิบติัเป็นอย่างเดียวกนัตลอดไป  เวน้แต่จะไดรั้บ
อนุมติัจากอธิบดีใหเ้ปล่ียนแปลงได ้

3.  ถา้ในเดือนภาษีใด  ภาษีธุรกิจเฉพาะมีจ  านวนไม่ถึงหน่ึงร้อยบาท  เดือนภาษีนั้นไม่ตอ้ง
เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

 ตวัอย่างการค านวณภาษีธุรกจิเฉพาะ 

 บริษทั พฒันา  จ  ากดั  ประกอบกิจการจดัสรรท่ีดินขาย  ปรากฏว่าในเดือนมกราคมมีรายรับ
จากการขายท่ีดิน  (ก่อนหกัรายจ่าย)  เป็นเงิน  1,000,000  บาท แต่ราคาประเมินท่ีใชจ้ดทะเบียนสิทธิ  
และนิติกรรม  600,000  บาท  นอกจากน้ีไดย้กท่ีดินใหก้รรมการบริษทั  1  แปลง  คิดเป็นมูลค่าตาม
ราคาประเมินท่ีใชจ้ดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม   400,000  บาทอีกดว้ย  บริษทัจะตอ้งค านวณภาษี
ธุรกิจเฉพาะส าหรับเดือนภาษีมกราคม  ดงัน้ี 

 วธิีค านวณ 

รายรับจากการขายท่ีดินและยกท่ีดินใหผู้อ่ื้น  (ถือว่าขาย)     =   1,400,000  บาท 

เสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอตัราร้อยละ   3  =  3/100 * 1,400,000   =        42,000  บาท 

เสียภาษีทอ้งถ่ิน  อีกร้อยละ  10  ของภาษีธุรกิจเฉพาะ   =          4,200  บาท 

  รวม       =        46,200  บาท 

 

5.  รายรับที่ไม่ต้องน าไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ   แยกเป็น  2  กรณี 

 

          5.1  กรณีการประกอบกิจการวิเทศธนกิจ  ของธนาคารพาณิชย ์ ไดรั้บยกเวน้ภาษีเฉพาะส่วน
รายรับส าหรับกิจการธนาคาร (พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ.  2500  แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราช-

กฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 259)  พ.ศ.  2535  และประกาศกระทรวงการคลงั  เร่ืองการประกอบกิจการวิเทศ
ธนกิจของธนาคารพาณิชย)์ 
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         5.2  กรณีประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์  กรมสรรพากรวางแนวทางปฏิบัติ       
ตามค าสัง่  กรมสรรพากรท่ี  ป.26/2534  ก  าหนดใหร้ายรับกรณีดอกเบ้ียส าหรับกิจการเยี่ยงธนาคาร
พาณิชยไ์ม่ตอ้งน ามารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีธุรกิจเฉพาะดงัน้ี 

(1)  กรณีบริษทัในเครือเดียวกนัให้กูย้ืมเงินกนัเอง  ไม่ว่าจะน าเงินของตนหรือน าเงินท่ี
กูย้มืจากบุคคลอ่ืนมาใหกู้ย้มืในระหว่างกนัเองและไม่ว่าจะคิดดอกเบ้ียในอตัราเท่าใดก็ตาม  ดอกเบ้ีย
ท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืเงินในกรณีเช่นน้ีไม่ตอ้งน ามารวมค านวณเป็นรายรับเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ค าว่า  “บริษัทในเครือเดียวกัน”  หมายความว่า  บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ตั้งแต่สองนิติบุคคลข้ึนไปซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนั  โดยบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดถือหุ้น
หรือเป็นหุน้ส่วน  อยูใ่นบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอีกแห่งหน่ึงไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  25  ของ
หุน้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษทัหรือห้างหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้นเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าหกเดือน
ก่อนวนัท่ีมีการกูย้มื 

     (2)  กรณีท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลน าเงินทุน  เงินกูย้มื  เงินเพ่ิมทุน  หรือเงินท่ี
อ่ืนท่ีเหลืออยู่ไปฝากธนาคารหรือซ้ือตัว๋เงินของสถาบันการเงินอ่ืน  โดยไดรั้บดอกเบ้ียตามอตัรา
ปกติ  กรณีเช่นน้ีไม่ถือว่าดอกเบ้ียนั้นเป็นรายรับท่ีตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  แมว้่าบริษทัหรือห้าง
หุน้ส่วนนิติบุคคลนั้นจะประกอบกิจการโดยปกติเยีย่งธนาคารพาณิชยก์็ตาม 

ความใน  (1)  และ (2)  ไม่รวมถึงการประกอบกิจการธนาคาร  กิจการธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลกัทรัพยธุ์รกิจเครดิตฟองซิเอร์ และการรับประกนัชีวิตตามกฎหมายว่าดว้ยการประกนัชีวิต 

(3)  กรณีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีระเบียบเก่ียวกบัเงินกองทุนสะสมพนกังาน
หรือทุนอ่ืนใดเพ่ือพนักงาน  และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้น าเงินกองทุนน้ีออกให้
พนกังานท่ีเป็นสมาชิกกูย้มืเป็นสวสัดิการโดยคิดดอกเบ้ียส าหรับเงินท่ีใหกู้น้ั้นตามสมควรไม่ตอ้งน า
ดอกเบ้ียนั้นมารวมค านวณเป็นรายรับเพ่ือเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

 

6.  การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ 

  

  ผูป้ระกอบกิจการท่ีมีหน้าท่ีเสียธุรกิจเฉพาะดงักล่าวขา้งตน้  จะตอ้งจดทะเบียนภาษีธุรกิจ
เฉพาะโดยให้ยื่นค าขอจดทะเบียนตามแบบ  ภ .ธ.  01  ภายในก าหนดเวลา  30  วนั  นับแต่วนัเร่ิม
ประกอบกิจการ หากผูป้ระกอบการดงักล่าวประกอบกิจการลกัษณะเป็นการชัว่คราวก็จะไดรั้บ
ยกเวน้ไม่ตอ้งจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ  โดยมีประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ  (ฉบบัท่ี  1)  ได้
ก  าหนดกิจการดงัต่อไปน้ีเป็นการประกอบกิจการชัว่คราว 
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 (1)  การขายอสังหาริมทรัพยท่ี์ตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์ผูข้ายมี
ไวใ้นการประกอบกิจการ  ไดแ้ก่  กรณีตาม  หวัขอ้  2 (5) 

 (2)   กรณีขายอสงัหาริมทรัพยภ์ายใน  5  ปี  นบัแต่วนัท่ีไดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพย ์ ไดแ้ก่  กรณี
ตามหวัขอ้  2  (6) 

(3)  การให้กู ้ยืมเงินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมิใช่ธนาคารพาณิชยต์าม
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์  หรือบริษัทเงินทุน  บริษัทหลักทรัพย์  หรือบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกิจดังกล่าวซ่ึงให้กูย้ืมเป็นคร้ังคราวมิใช่การ
ประกอบกิจการเป็นปกติธุระ 

ในการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะผูป้ระกอบกิจการท่ีประกอบกิจการอยู่ใน
กรุงเทพมหานครใหย้ื่นค าขอจดทะเบียนต่อส านักงานภาษีสรรพากรพ้ืนท่ี  (สพท.)  อนัเป็นสถาน
ท่ีตั้งสถานประกอบกิจการในต่างจงัหวดัใหย้ืน่  ณ  ท่ีว่าการอ  าเภอทอ้งท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่ 
หรือส านกังานสรรพากรจงัหวดัในกรณีสถานประกอบการตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองแลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีผูป้ระกอบกิจการมีสถานประกอบการหลายแห่ง  (หรือหลายสาขา)  ใหย้ืน่ค  า
ขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ  ณ  ท่ีว่าการอ  าเภอ  หรือ  สพท .  หรือส านักงานสรรพากรจงัหวดั
อนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ตั้งอยูแ่ลว้แต่กรณี 

ในกรณีเลิกกิจการ  ยา้ยสถานประกอบการ  โอนกิจการ  หรือเปล่ียนแปลงรายการท่ี
ประกอบกิจการ ผูป้ระกอบกิจการมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวตามแบบ ภ .ธ. 09 ต่อ
ส านกังานสรรพากรท่ีไดจ้ดทะเบียนไวภ้ายใน  15  วนั  นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 

7.  การย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษี 
 

 ผูป้ระกอบกิจการ  มีหน้าท่ีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  โดยยืน่แบบแสดงรายการภาษีตามแบบ  
ภ.ธ. 40  แสดงประเภทกิจการ  จ  านวนรายรับ  จ  านวนภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีทอ้งถ่ินอีกร้อยละ  10  
ของภาษีธุรกิจเฉพาะ  เป็นรายเดือนภาษี  (เดือนปฏิทิน)  ไม่ว่าจะมีรายรับในเดือนภาษีนั้นหรือไม่  
โดยใหย้ืน่แบบและช าระภาษีภายในวนัท่ี  15  ของเดือนถดัไป 

 การยืน่แบบ  ภ.ธ. 40  และช าระภาษีใหย้ืน่ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขตทอ้งท่ีสถานประกอบการ
ตั้งอยู่  ถา้มีสถานประกอบการหลายแห่ง  (หรือหลายสาขา)  ฉ  ให้แยกยื่นแบบ  ภ.ธ. 40  เป็นราย
สถานประกอบการ  เวน้แต่มีความประสงค์จะขอยื่นแบบ  ภ .ธ. 40  รวมกนั  ณ  ท่ีว่าการอ าเภอ  
(หรือเขต)  ก็ใหย้ืน่ค  าร้องต่ออธิบดีกรมสรรพากรเสียก่อน  และใหย้ืน่แบบ  ภ.ธ. 40  รวมกนัไดเ้มื่อ
ไดรั้บอนุมติัแลว้เท่านั้น 



248 

 

 ส าหรับกิจการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นทางคา้หรือหาก าไรตั้งแต่วนัท่ี  31 มกราคม 2542 นั้น
ใหผู้ม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีกรณีดงักล่าวภาษีโดยค านวณจากฐานภาษีตามมาตรา  91/5(6)  คือรายรับก่อน
หกัรายจ่ายใดๆ  ทั้งส้ิน  ในขณะท่ีจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยน์ั้น  ตาม
อตัราภาษีท่ีก  าหนดไวใ้นมาตรา  91/6  คือร้อยละ  3.3  (รวมภาษีทอ้งถ่ิน)  รวมทั้งมีสิทธิอุทธรณ์ 
การประเมินภาษีผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีกรณีดงักล่าวน้ีตอ้งยืน่แบบแสดงรายการภาษีตามแบบท่ีอธิบดี
ก  าหนดในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย ์ พร้อมกับช าระภาษีต่อ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีผูรั้บจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น  และในการช าระภาษีนั้นใหก้รมท่ีดินเรียก
เก็บภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อกรมสรรพากรและห้ามพนักงานเจ้าหน้าท่ีลงนามรับรู้  ยอมให้ท าหรือ
บนัทึกไวจ้นกว่าจะไดรั้บเงินภาษีท่ีตอ้งช าระให้ครบถว้นถูกตอ้งแลว้  ภาษีท่ีไดช้  าระแลว้น้ี  ให้ส่ง
เป็นรายไดแ้ผน่ดินตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

 

8.  เอกสารหลักฐานและบัญชีที่ต้องจดัท า 

 

 ผูป้ระกอบกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนอกจากตอ้งจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะแลว้
ยงัมีหน้าท่ีตอ้งจดัท ารายงานแสดงรายรับก่อนหักรายจ่าย  ทั้งท่ีตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและท่ีไม่
ตอ้งรวมค านวณเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  โดยตอ้งจดัท ารายงานแสดงเป็นรายวนั  และรวมยอดเมื่อ
ถึงส้ินเดือนทุกเดือน 

 รายงานแสดงรายรับก่อนหักรายจ่ายตอ้งจดัท าตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนดเป็น
รายสถานประกอบการและการลงรายการตอ้งจดัท าใหแ้ลว้เสร็จภายใน  3  วนั  ท าการนบัแต่วนัท่ีมี
รายรับเวน้แต่อธิบดีกรมสรรพากรจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

 รายงานท่ีตอ้งจดัท าและหลกัฐานประกอบการจดัท ารายงาน  ตอ้งเก็บรักษาไวไ้ม่น้อยกว่า  5  ปี  
นบัจากวนัท่ีไดย้ืน่แบบแสดงรายการเสียภาษี  โดยเก็บไว ้ ณ  สถานประกอบการท่ีไดจ้ดัท ารายงาน
หากผูป้ระกอบกิจการจะเก็บรักษารายงานและหลกัฐานประกอบการจดัท ารายงานไว ้ ณ  สถานท่ี
อ่ืนจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากอธิบดีกรมสรรพากรก่อน 

 การรับเงินหรือรับช าระราคา  ผูป้ระกอบกิจการมีหน้าท่ีต้องออกใบรับให้ผูซ้ื้อ  ผูเ้ช่าซ้ือ  
หรือผูจ่้ายเงิน  ทนัทีทุกคร้ังท่ีรับเงิน  ไม่ว่าจะมีการเรียกร้องใหอ้อกใบรับหรือไม่ 

 ผูป้ระกอบกิจการท่ีต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะโดยมิได้เป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ไม่มีสิทธิออกใบก ากบัภาษีให้แก่ลูกคา้  และในกรณีท่ีซ้ือสินคา้หรือรับบริการจาก
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมก็จะอยูใ่นฐานะเป็นผูรั้บภาระภาษี  เช่นเดียวกบัผูบ้ริโภค  
โดยทัว่ไป 
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9.  เบีย้ปรับ เงนิเพิม่  และโทษ 

 

 โดยหลกัการแลว้  กฎหมายให้น าบทบญัญติัเก่ียวกบัเบ้ียปรับ  เงินเพ่ิม  และโทษ  ในเร่ือง
ภาษีมูลค่าเพ่ิมมาใชก้บัเร่ืองภาษีธุรกิจเฉพาโดยอนุโลม  ตวัอยา่งเช่น 

9.1  เบีย้ปรับ 

(1)  กรณีมิไดย้ืน่ค  าขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ  หรือเม่ือถูกสัง่เพิกถอนในทะเบียน
แลว้ยงัประกอบกิจการโดยไม่มีใบทะเบียน  จะตอ้งเสียเบ้ียปรับอีก  2  เท่า  ของเงินภาษีท่ีตอ้งเสีย
ในแต่ละเดือนภาษีตลอดระยะเวลาท่ีไม่จดทะเบียน  หรือเป็นเงิน 1,000  บาทต่อเดือน แลว้แต่อยา่งใด
จะมากกว่า 

(2)  กรณีมิไดย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะภายในก าหนดเวลา  จะตอ้งเสียเบ้ีย
ปรับอีก  2  เท่า  ของเงินภาษีท่ีตอ้งเสียในแต่ละเดือนภาษี 

(3)  กรณียืน่แบบแสดงรายการภาษีไวไ้ม่ถูกตอ้งหรือมีขอ้ผิดพลาดเป็นเหตุใหจ้  านวน
ภาษีท่ีตอ้งเสียในแต่ละเดือนภาษีคลาดเคล่ือนไป  จะตอ้งเสียเบ้ียปรับอีก  1  เท่าของเงินภาษีท่ีเสีย
คลาดเคล่ือน 

เบ้ียปรับขา้งตน้  อาจงดหรือลดลงไดต้ามระเบียบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนดโดย
อนุมติัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

9.2  เงินเพิม่ 

(1)  การไม่ช าระภาษีให้ครบถว้นในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  จะตอ้งเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ  
1.5  ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีตอ้งช าระโดยไม่รวมเบ้ียปรับ  แต่เงินเพ่ิมท่ีจะตอ้งรับ
ผดิจะตอ้งไม่เกินจ านวนเงินภาษีท่ีตอ้งช าระ 

(2)  ในกรณีอธิบดีกรมสรรพากรอนุมติัให้ขยายก าหนดเวลาช าระภาษีและได้มีการ
ช าระภาษีภายในก าหนดเวลาท่ีขยายให้นั้น  เงินเพ่ิมให้ลดลงเหลือร้อยละ  0.75  ต่อเดือนหรือเศษ
ของเดือน 

9.3  โทษ 

ความผิดท่ีมีโทษสถานเบาอาจตอ้งระวางโทษปรับเพียงสถานเดียว  เช่น  การจัดท า
รายงานไม่เป็นไปตามแบบ  หรือไม่จัดท ารายงานเป็นรายสถานประกอบการ  ความผิดท่ีมีโทษ
สถานหนกัอาจตอ้งรับโทษจ าคุก  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
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บทสรุป 

 

          ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีทางออ้มท่ีจดัเก็บจากฐานการบริโภคเช่นเดียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม         
ผูม้ีหน้าท่ีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  คือ  ผูป้ระกอบกิจการเฉพาะอย่างท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะเสียภาษีใน
ระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม ไดแ้ก่ สถาบนัการเงิน การขายอสังหาริมทรัพย ์ธุรกิจแฟ็กเตอริง และการขาย
หลกัทรัพย ์ฉะนั้น  ผูเ้สียภาษีธุรกิจเฉพาะแลว้จึงไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมอีก  การเสียภาษีธุรกิจ
เฉพาะจะเสียเป็นรายเดือน  ก  าหนดภายในวนัท่ี  15  ของเดือนถดัไป  นอกจากเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
แล้วจะต้องเสียภาษีท้องถ่ินควบคู่กันได้อีกร้อยละ  10  ของภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีท้องถ่ิน  
กรมสรรพากรช่วยด าเนินการจดัเก็บ  เพื่อส่งเป็นรายไดใ้หก้บัองคก์ารบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน
ต่อไป 
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ค าถามท้ายบทที่   7 

 

1. ภาษีมูลค่าเพ่ิมกบัภาษีธุรกิจเฉพาะ เหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร จงอธิบาย 

2. จงอธิบายผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  
3. จงอธิบายความแตกต่างของการนับระยะเวลาในการครอบครองสังหาริมทรัพย ์เพื่อ

ค  านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หกั ณ ท่ีจ่าย กบัการค านวณภาษีธุรกิจเฉพาะ 

4. ใหร้ะบุประเภทกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

5. ธุรกิจแฟ็กเตอริง หมายถึงอะไร และรายรับของธุรกิจแฟ็คเตอริงคืออะไร อธิบาย 

6. ฐานภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับกิจการธนาคาร ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

7. นาย  ก ซ้ือบา้นและท่ีดินเพ่ือใหเ้ก็งก  าไรเมื่อ 1 เมษายน 2540 ในราคา 1,000,000 บาท และ
ได้ขายไปเมื่อ 1 เมษายน  2545 ราคา  1,800,000 บาท (ราคาประเมินทุนทรัพยเ์พื่อจด
ทะเบียนสิทธิ 1,200,000 บาท) 

   7.1  จงแสดงการค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย  
   7.2  จงแสดงการค านวณภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีส่วนทอ้งถ่ิน 

   7.3  กรณีดงักล่าว ใครเป็นผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษี 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  8 

อากรแสตมป์ 

 

เน้ือหาประจ าบท 

1. ผูม้ีหนา้ท่ีเสียอากรแสตมป์ 

2. วีการเสียอากรแสตมป์ 

3. บญัชีอากรแสตมป์ 

4. ตารางเสียอากรแสตมป์ 

5. การยกเวน้อากรแสตมป์ 

6. ความรับผดิของการไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ 

7. ขอ้เสียของการไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

         หลงัจากเรียนบทน้ีแลว้นกัศึกษาควรมีพฤติกรรมดงัน้ี 

1. อธิบายความแตกต่างของอากรแสตมป์กบัแสตมป์ท่ีปิดทบัสุรา  และแสตมป์        
ไปรษณียากรได ้

2. อธิบายวิธีการช าระและขอคืนอากรแสตมป์ได ้

3. สามารถบอกประเภทตราสาร  28  ลกัษณะ  ท่ีตอ้งเสียอากรแสตมป์ได ้

4. บอกความรับผดิและขอ้เสียของการไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ 

 

วธีิสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยบ์รรยายสรุปเน้ือหาในบทเรียน 

2. ร่วมกนัอภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็น 

3. นกัศกึษาตอบค าถามทา้ยบทเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี  8 

2. แผน่ใสสรุปเน้ือหาวิชา 

3. ตวัอยา่งประเภทตราสาร  และอากรแสตมป์ 
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4. ค าถามทา้ยบท 

5. แบบเสียอากรแสตมป์ 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

1. สงัเกตความสนใจ  ความตั้งใจเรียน 

2. สงัเกตการแสดงความคิดเห็นในการร่วมอภิปราย 

3. ตรวจค าถามทา้ยบท



บทที่  8 
อากรแสตมป์ 

 

 อากรแสตมป์ เป็นภาษีอากรประเภทหน่ึง โดยฮอลแลนด์เป็นประเทศแรกท่ีจดัเก็บอากร
แสตมป์เมื่อ ค.ศ. 1624 ( สุเมธ    ศิริคุณโชติ,  2542 ) และต่อมาไดม้ีการจดัเก็บอากรแสตมป์อย่าง
แพร่หลายทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทยดว้ย 
 โดยประเทศไทยมีการจดัเก็บอากรแสตมป์คร้ังแรกตามพระราชบญัญติัอากรแสตมป์   พ.ศ. 
2475 ต่อมา พ.ศ. 2481 ไดม้ีการตราประมวลรัษฎากร   เพื่อรวบรวมกฎหมายภาษีอากรมาไวด้ว้ยกนั   
จึงไดย้กเลิกพระราชบญัญติัอากรแสตมป์แลว้น ามาไวเ้ป้นหมวดหน่ึงในประมวลรัษฎากร 

 โดยหลกัการแลว้การเสียภาษีอากรแสตมป์ก็ต่อเมื่อ   มีการท าเอกสารท่ีกฎหมายบงัคบัให้
เสียภาษีอากรแสตมป์   ซ่ึงกฎหมายเรียกเอกสารท่ีตอ้งการอากรแสตมป์ว่า   “ ตราสาร ”  นกัศึกษา
พึงแยกความแตกต่างระหว่างแสตมป์ไปรษณียข์องรัฐซ่ึงเป็นวิธีการช าระค่าบริการปิดจดหมายหรือ
พสัดุต่างๆ   และแสตมป์ซ่ึงเป็นท่ีปิดทบัสินคา้เฉพาะอยา่ง  เช่น  สุรา  ยาสูบ  เป็นตน้  เพื่อแสดงว่า
ไดเ้สียภาษีสรรพสามิตแลว้  เป็นคนละความหมายกบัอากรแสตมป์ซ่ึงเกิดข้ึนจากการกระท าตรา
สารตามกฎหมายก าหนด ซ่ึงเป็นความหมายของภาษีอากรท่ีรู้จกักนัในช่ือ  “ อากรแสตมป์ ” 
 ส าหรับอากรแสตมป์ท่ีใช้ปิดทบัตราสาร  สามารถหาซ้ือได้จากส านักงานสรรพากรทุก
พ้ืนท่ี  นอกจากนั้ นยงัหาซ้ือได้จากตัวแทนจ าหน่ายซ่ึงเป็นภาคเอกชน  แต่ในปัจจุบันตัวแทน
จ าหน่ายมีนอ้ยราย อาจเป็นเพราะอตัราส่วนลดจากการขายอากรต ่าเกินไป  คือ  เพียงร้อยละ 3  ของ
ราคาอากรแสตมป์  เท่านั้น  ส าหรับส่วนลดและยอดขายในปัจจุบนัมีการยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา (ประมวลรัษฎากร  มาตรา  42  (6))  และนอกจากนั้นยงัมีการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม 
พระราชก าหนด  ฉบบัท่ี  239  พ.ศ. 2534  อีกดว้ย 

 ตราสารท่ีไดม้ีกฎหมายบญัญติัไวใ้หต้อ้งเสียอากรแสตมป์  มีอยู ่ 28  ลกัษณะ  ฉะนั้น การท า
เอกสารนอกเหนือจากขอบข่ายดังกล่าวแลว้ ย่อมไม่มีความรับผิดในการเสียอากรท่ีเกิดข้ึน  เช่น    
การโอนใบหุ้นชนิดไม่ระบุช่ือ โดยการส่งมอบและมิไดท้ าตราสารใดข้ึน ยอ่มไม่มีความรับผิดใน
อากรแสตมป์เกิดข้ึน 

 กรณีคู่สัญญาท าสัญญาข้ึน โดยการเล่ียงการท าตราสาร เพื่อจะไม่ต้องเสียอากรแสตมป์    
จะมีผลอยา่งไรนั้น  พิจารณาดงัน้ี 
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 1.   สัญญาบางประเภท  ถา้ไม่ท าตามแบบท่ีก าหนดไว ้ อาจจะท าให้น าคดีข้ึนสู่ศาลไม่ได ้   
เช่น  สญัญาเช่าท่ีดินตกลงกนัดว้ยปากเปล่า  แมไ้ม่ตอ้งเสียอากรแสตมป์เพราะไม่มีการท าตราสาร
แต่อาจเสียประโยชน์ในทางคดี 
 

 2.   สัญญาบางประเภท  กฎหมายไม่ไดก้  าหนดแบบไว ้ เช่น  สัญญาจา้งท าของ  ถา้ตกลง
กนัดว้ยปากเปล่ายอ่มไม่เสียอากรแสตมป์และในทางคดียงัคงฟ้องร้องกนัได ้ไม่มีขอ้หา้มแต่อยา่งใด 

 

1.  ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์ 

 

 ผูมี้หนา้ท่ีเสียอากรแสตมป์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1.1  บุคคลตามท่ีระบุไวใ้นบญัชีอตัรากรแสตมป์ เช่น ผูรั้บประกนัภยั ผูใ้หกู้ ้เป็นตน้ 

 1.2  ตราสารท่ีท าข้ึนนอกประเทศให้ผูท้รงตราสารคนแรกในประเทศไทยเป็นผูเ้สียอากร
ภายใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีไดรั้บตราสารนั้น ถา้ไม่ปฏิบติัตามขอ้ 1.2 ผูท้รงคนใดคนหน่ึงตอ้งเสีย
อากรแลว้จึงยืน่ตราสารเพื่อใหจ่้ายเงิน รับรอง  สลกัหลงั โอน หรือถือเอาประโยชน์ได ้

 ผูท้รงตราสารคนใดได้ตราสารตามขอ้ 1.2 ไวใ้นครอบครองก่อนพน้ 30 วนั นับแต่วนัท่ี
ไดรั้บตราสารนั้น จะเป็นผูเ้สียอากรก็ได ้โดยมีสิทธิไล่เบ้ียจากผูท้รงคนก่อนๆ 

 1.3  ตัว๋เงินท่ียื่นใหช้ าระเงิน ไม่ไดปิ้ดแสตมป์บริบูรณ์ ผูรั้บตัว๋เงินจะเสียอากรและใชสิ้ทธิ
ไล่เบ้ียจากผูมี้หนา้ท่ีเสียอากร หรือหกัจากเงินท่ีช าระก็ได ้

 1.4  ผูม้ีหน้าท่ีเสียอากรตามท่ีระบุไวใ้นบญัชีอากรแสตมป์อาจตกลงใหคู่้กรณีอีกฝ่ายหน่ึง
เป็นผูเ้สียอากรแสตมป์ก็ได ้เวน้แต่กรณีตามขอ้ 1.2 

 

2.  วธีิการเสียอากรแสตมป์ 

 

 วิธีการช าระและขอคืนอากรแสตมป์  มี  3  รูปแบบ  และถา้ช าระเกินอาจขอคืนได  ้

2.1 การช าระอากรโดยวธิีปิดทับ 

      การใช้แสตมป์ปิดทับต้องท าก่อนหรือขณะท าตราสารเป็นราคาแสตมป์ไม่น้อยกว่า
อากรท่ีตอ้งเสีย และขีดฆ่าแสตมป์ไม่ใหใ้ชอี้กต่อไป 
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2.2 วธิีใช้แสตมป์ดุน  
       คือ การเสียอากร โดยใชแ้สตมป์ดุนเป็นราคาไม่นอ้ยกว่าอากรท่ีตอ้งเสียและขีดฆ่าแลว้

หรือโดยยื่นตราสารให้พนักงานเจา้หน้าท่ีประทบัแสตมป์ดุนและช าระเงินเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า
อากรท่ีตอ้งเสียและขีดฆ่าแลว้ 

2.3 การช าระเป็นตวัเงิน 

      ในบางกรณีมีการก าหนดให้ผูเ้สียอากาแสตมป์ตอ้งเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินตาม
ระเบียบท่ีก  าหนดแต่เพียงวิธีเดียว หา้มใชแ้สตมป์ปิดทบัโดยเด็ดขาด   
 กรณีการเสียอากรเป็นตวัเงินใหใ้ชแ้บบ  อส. 4  (แบบขอและอนุมติัให้เสียอากรแสตมป์
เป็นตวัเงิน ยืน่ต่อพนกังาน ณ สรรพากรพ้ืนท่ี โดยแนบตราสารท่ีขอเสียอากรไปดว้ย 

 การช าระอากรแสตมป์เป็นตวัเงินแทนการปิดแสตมป์ ปัจจุบันอธิบดีกรมสรรพากร
ก าหนดตราสารท่ีใหเ้สียอากรเป็นตวัเงินไวด้งัน้ี 

 (1)  ตราสาร ใบรับ ส าหรับการโอนหรือการก่อตั้งสิทธิใดๆ เกีย่วกบัอสังหาริมทรัพย์ ใน
เม่ือนิติกรรมท่ีเป็นเหตุใหอ้อกใบรับนั้นมีการจดทะเบียนกนัตามกฎหมาย ใหผู้อ้อกใบรับช าระอากร
เป็นตวัเงินต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูรั้บจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ กรมท่ีดินหรือหน่วยงานของ
กรมท่ีดิน 

 (2)  ตราสาร ตัว๋แลกเงิน เช็ค ใบรับฝากเงิน และเช็คส าหรับผู้เดินทาง ให้ธนาคารผูส้ั่งจ่าย 
ผูรั้บฝาก ผูส้ัง่จ่าย หรือผูท้รงคนแรกในประเทศไทย แลว้แต่กรณี ช าระเป็นตวัเงิน ณ ท่ีว่าการอ  าเภอ
ทอ้งท่ีท่ีกระท าตราสาร 

 (3)  ตราสาร ใบรับส าหรับการขาย ขายฝาก ให้เช่าซ้ือ หรือโอนกรรมสิทธิ์ในยานพาหนะ 
ทั้งน้ี เฉพาะยานพาหนะซ่ึงมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย 

 (4)  ตราสาร ใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้  เฉพาะท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นนาย
ทะเบียนหุน้ใหผู้ท้รงตราสารช าระอากรเป็นตวัเงินไวต่้อตลาดหลกัทรัพย ์

 (5)  ตราสาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน เฉพาะท่ีบริษทัเงินทุนหรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู ้
ออกตัว๋ใหผู้อ้อกตัว๋ช าระเป็นตวัเงิน ณ ท่ีว่าการอ  าเภอท่ีส านกังานตั้งอยู ่
 (6)  ตราสารอ่ืนๆ ท่ีเสียอากรแสตมป์เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่  
  (ก)  สัญญาเช่าท่ีดิน โรงเรือน ส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนหรืแพ เฉพาะท่ีรัฐบาลหรือ
องคก์ารของรัฐบาลเป็นผูเ้ช่า 

  (ข)  สัญญาเช่าซ้ือทรัพยสิ์น เฉพาะท่ีนิติบุคคลหรือสถาบนัการเงินเป็นผูใ้ห้เช่าซ้ือ
ทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพยแ์ละยานพาหนะท่ียงัมิไดใ้ช ้
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  (ค)  สัญญาจา้งท าของ เฉพาะท่ีรัฐบาลหรือองค์การของรัฐเป็นผูว้่าจา้งและมีสินจา้ง
ตั้งแต่ 200,000 บาทข้ึนไป 

  (ง)  สญัญากูย้มืเงินหรือการตกลงใหเ้บิกเงินเกินบญัชีจากธนาคาร 

  (จ)  ตราสารกรมธรรมป์ระกนัภยั 

  (ฉ)  ตราสาร ตัว๋สัญญาใชเ้งินหรือตราสารท านองเดียวกนัท่ีใชอ้ยา่งตัว๋สญัญาใชเ้งิน 
เวน้แต่บริษทัประกนัภยัและธนาคารเป็นผูอ้อกตัว๋ ใหช้  าระโดยปิดแสตมป์บนตราสาร 

  (ช)  ตราสารเลตเตอร์ออฟเครดิต 

  (ซ)  ตราสารใบรับรอง เฉพาะกิจการรับขนส่งทางอากาศท่ีกระท าโดยผูป้ระกอบการ
ท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 

  (ฌ)  สญัญาค ้ าประกนั เฉพาะท่ีสถาบนัการเงินแต่ไม่รวมถึงบริษทัประกนัภยัเป็น
คู่สญัญา 

  (ญ)  ตราสาร คู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสาร เฉพาะท่ีตน้ฉบบัช าระอากรเป็นตวัเงิน 

  (ฎ)  ตราสาร ใบรับ ส าหรับการขาย ขายฝาก ใหเ้ช่าซ้ือ หรือโอนกรรมสิทธ์ิยานพาหนะ 
เฉพาะยานพาหนะท่ีมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย และเฉพาะท่ีนิติบุคคลเป็นผูข้ายหรือใหเ้ช่าซ้ือ 

  (ฎ)  ตราสาร ใบรับ ส าหรับเรือก าป่ัน เรือท่ีมีระวางตั้งแต่ 6 ตันข้ึนไป เรือกลไฟ 
หรือเรือยนตท่ี์มีระวางตั้งแต่ 5 ตนัข้ึนไป 

   (ฐ)  ตราสาร ใบรับเงิน รางวลัสลากกินแบ่งของรัฐบาล ให้ผูอ้อกใบรับช าระต่อ
ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 กรณีขีดฆ่าอากรแสตมป์ เป็นการกระท าเพื่อมิใหน้ าอากรแสตมป์กลบัมาใชอี้ก โดยในกรณี
แสตมป์ใดปิดทบัไดล้งลายมือช่ือ ลงช่ือหา้งร้าน หรือขีดเสน้คร่อมฆ่าแสตมป์ท่ีปิดทบักระดาษ และ
ลงวนั เดือน ปี ท่ีกระท าส่ิงเหล่าน้ีดว้ย ในกรณีแสตมป์ดุนใหพ้นกังานประทบัแสตมป์ดุน ใหป้รากฏ
อยูห่นา้ตราสารนั้น 

 

3.  การขอคืนอากรแสตมป์ 

 

การช าระอากรแสตมป์เกินไปและกรณีแสตมป์ช ารุดเสียหาย  สามารถขอคืนอากรแสตมป์ได ้ 
กล่าวคือ  ผูเ้สียอากรแสตมป์เกินไปตั้งแต่ตั้งแต่  2  บาทข้ึนไป  ส าหรับลกัษณะของตราสารใหผู้เ้สีย
อากรท าค าร้องเป็นหนังสือยืน่ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีภายใน  6  เดือน  นบัแต่วนัท่ีเสียอากรพร้อมทั้ง
ช้ีแจงหรือเอกสารประกอบ  ถา้อธิบดีเห็นสมควรจะคืนให้ 
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กรณีแสตมป์ช ารุดเสียหายซ่ึงในทางปฏิบติั  คือ  การปิดอากรแสตมป์และการขีดฆ่าบนตราสาร  
อนัไม่ตอ้งเสียอากร  เน่ืองแต่ค าสัง่ศาลยอ่มขอคืนค่าอากรแสตมป์ท่ีช ารุดเสียหายได ้

 

4.  บัญชีอัตราอากรแสตมป์ 

 

ลกัษณะแห่งตราสาร 
ค่าอากร
แสตมป์ 

ผู้ที่ต้อง
เสียอากร 

ผู้ที่ต้องขดี
ฆ่าแสตมป์ 

1.   เช่าที่ดนิ    โรงเรือน   ส่ิงปลกูสร้างอย่างอ่ืนหรือแพ 

     ทุกจ านวนเงิน  10,000  บาท  หรือเศษของ  1,000  บาท   
แห่งค่าเช่าหรือเงินกินเปล่า  หรือทั้งสองอยา่งรวมกนัตลอดอายุ
การเช่า 

หมายเหตุ 

     (1)   ถา้สญัญาเช่ามิไดก้  าหนดอายกุารเช่า ให้ถือว่ามีก  าหนด  
3  ปี 

     (2)   ถา้สญัญาเชา้ฉบบัใดครบก าหนดอายกุารเช่า  หรือครบ
ก าหนด  3  ปี  ตาม  (1)  แลว้  ผูเ้ช่ายงัคงครองทรัพยสิ์นอยูแ่ละ
ผูใ้หเ้ช่ารู้ความนั้นแลว้ไม่ทกัทว้ง  ทั้งมิไดท้  าสญัญาใหม่ใหถื้อ
ว่าสญัญาเช่าเดิมนั้นไดเ้ร่ิมท ากนัใหม่โดยไม่มีก  าหนดอายกุาร
เช่า  และตอ้งเสียอากรภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีถือว่า
เร่ิมท าสญัญาใหม่นั้น 

      ยกเว้น ไม่ต้องเสียอากร   เช่าทรัพยสิ์นใชใ้นการท านา   ท า
ไร่ ท าสวน 

2.   โอนใบหุ้น  ใบหุ้นกู้ พนัธบัตรและใบรับรองหนีซ่ึ้งบริษทั   
สมาคม  คณะบุคคลหรือองค์การใดๆ  เป็นผู้ออก 

     คิดตามราคาหุน้ท่ีช าระแลว้หรือตามราคาในตราสารแลว้
อยา่งใดจะมากกว่า ทุกจ านวนเงิน  1,000  บาทหรือเศษของ   
1,000  บาท 

 

 

 

 

1   บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  บาท 

 

 

 

ผูใ้หเ้ช่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูโ้อน 

 

 

 

ผูเ้ช่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรั้บโอน 
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ลกัษณะแห่งตราสาร 
ค่าอากร
แสตมป์ 

ผู้ที่ต้องเสีย
อากร 

ผู้ที่ต้องขดีฆ่า
แสตมป์ 

    ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร 

(1) โอนพนัธบตัรของรัฐบาลไทย 

โอนใบหุน้ ใบหุน้กู ้และใบรับรองหน้ี ซ่ึงสหกรณ์ หรือ
ธนาคารเพื่อการเกษตรเป็นผูอ้อก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   เช่าซ้ือทรัพย์สิน 

     ทุกจ านวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000   บาท   ของ
ราคาทั้งหมด 

      ยกเว้น ไม่ต้องเสียอากร  เช่าซ้ือทรัพยสิ์นใชใ้นการท านา   
ท าไร่ ท าสวน 

 

4.   จ้างท าของ 

          ทุกจ านวนเงิน 1,000 บาท  หรือเศษของ 1,000 บาท   
แห่งสินจา้งท่ีก  าหนดไว ้

หมายเหตุ 

(1) ถา้ในเวลากระท าสญัญาจา้งท าของไม่ทราบจ านวน 

สินจา้งว่าเป็นเท่าใดใหป้ระมาณจ านวนสินจา้งตามสมควร   
แลว้เสียอากรตามจ านวนสนัจา้งท่ีประมาณนั้น 

(2) ถา้มีการรับเงินสินจา้งเป็นคราวๆ  และอากรท่ีเสีย 

ไวเ้ดิมยงัไม่ครบ  ใหเ้สียอากรเพ่ิมเติมใหค้รบตามจ านวนท่ี
ตอ้งเสียทุกคร้ังในทนัทีท่ีมีการรับเงิน 

(3) เมือ่การรับจา้งท าของไดส้ิ้นสุดลงแลว้  และปรากฏ 

ว่าไดเ้สียอากรเกินไปใหข้อคืนได ้

    ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร  สญัญาท่ีท าข้ึนนอกประเทศไทย
และการปฏิบติัตามขอ้สญัญานั้นมิไดท้ าในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

1   บาท 

 

 

 

 

1   บาท 

 

 

 

ผูใ้หเ้ช่า 

 

 

 

 

ผูรั้บจา้ง 

 

 

 

ผูเ้ช่า 

 

 

 

 

ผูรั้บจา้ง 
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ลกัษณะแห่งตราสาร 
ค่าอากร
แสตมป์ 

ผู้ที่ต้องเสีย
อากร 

ผู้ที่ต้องขดีฆ่า
แสตมป์ 

5.   กู้ยืมเงินหรือการตกลงให้เบิกเงินเกนิบญัชีจากธนาคาร 

     ทุกจ านวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000  บาท   แห่ง
ยอดเงินใหกู้ย้มื หรือตกลงใหเ้บิกเงินเกินบญัชี 

     ค่าอากรตามลกัษณะแห่งตราสารน้ี เม่ือค านวณแลว้ถา้เกิน 
10,0000 บาท ใหเ้สีย 100,000 บาท 

      ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีอากร  การกูย้มืเงิน  ซ่ึงสมาชิกกูย้มื
เงินจากสหกรณ์  หรือสหกรณ์กูย้มืจากสหกรณ์หรือจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 

 

 

 

1 บาท 

 

 

 

 

ผูใ้หกู้ ้

 

 

 

 

ผูกู้ ้
 

6.   กรมธรรม์ประกนัภัย 

     (ก)  กรมธรรม์ประกนัวนิาศภัย  ทุก  250  บาท  หรือเศษ
ของ  250  บาท  แห่งเบ้ียประกนัภยั 

     (ข)   กรมธรรม์ประกนัชีวติ  ทุก  2,000  บาท  หรือเศษ
ของ  2,000  บาท  แห่งจ านวนเงินท่ีเอาประกนัภยั  (ค่าอากร
แสตมป์ส าหรับตราสารกรมธรรมป์ระกนัชีวิตถา้มีจ  านวนสูง
กว่า  20  บาท  ใหล้ดเหลือ  20  บาท) 
(ค)  กรมธรรม์ประกนัภัยอ่ืนๆ  ทุก  2,000  บาท  หรือเศษของ   
2,000   บาท   แห่งจ านวนเงินท่ีเอาประกนัภยั 

     (ง)   กรมธรรม์เงินปี  ทุก  2,000  บาท   หรือเศษของ   
2,000   บาท   แห่งตน้ทุนเงินปีนั้น   หรือถา้ไม่ปรากฏตน้ทุน
ใหคิ้ดทุก   2,000   บาท   หรือเศษของ   2,000   บาทแห่ง   33   
1 / 3   เท่าของรายไดป้ระจ าปี 

(จ) กรมธรรม์ประกนัซ่ึงผู้รับประกนัภยัน าไปให้ผู้อ่ืน 

ประกนัอกีต่อหนึ่ง 

     (ฉ)   บันทกึการต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภยัเดิม 

ยกเว้น ไม่ต้องเสียอากร    
 

 

 

 

1   บาท 

 

 

 

1   บาท 

 

1   บาท 

 

 

1   บาท 

 

 

1   บาท 

 

1   บาท 

 

 

ผูรั้บ
ประกนัภยั 

 

 

ผูรั้บ
ประกนัภยั 

ผูรั้บ
ประกนัภยั 

 

ผูรั้บ
ประกนัภยั 

 

ผูรั้บ
ประกนัภยั 

 

ผูรั้บ
ประกนัภยั 

 

 

ผูรั้บ
ประกนัภยั 

ผูรั้บ
ประกนัภยั 

 

ผูรั้บ
ประกนัภยั 

 

ผูรั้บ
ประกนัภยั 
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ลกัษณะแห่งตราสาร 
ค่าอากร
แสตมป์ 

ผู้ที่ต้องเสีย
อากร 

ผู้ที่ต้องขดีฆ่า
แสตมป์ 

 (ก)  การประกันภยัสัตวพ์าหนะซ่ึงใชใ้นการเกษตร
กรรม 

        (ข) บันทึกประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัย
ชัว่คราว   ซ่ึงรับรองจะออกกรมธรรมป์ระกนัภยัตวัจริง   แต่
ถา้ผูท้รงจะเรียกร้องเอาสิทธิอย่างอ่ืนนอกจากให้ส่งมอบ
กรมธรรม์ประกนัภัยตัวจริงแลว้   ตอ้งปิดแสตมป์เสียก่อน
เสียเช่นเดียวกบัท่ีตอ้งส าหรับประกนัภยัตวัจริง 

กึ่งอตัรา
ซ่ึงเรียก

เกบ็
ส าหรับ

กรมธรรม์
เดิม 

 

 

 

7.   ใบมอบอ านาจ    คือ   ใบตั้งตัวแทน  ซ่ึงมิได้กระท าใน
รูปลกัษณะตราสารสญัญา   รวมทั้งในตั้งอนุญาตตุลาการ 

      (ก)  มอบอ านาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนกระท า
การคร้ังเดียว 

      (ข)  มอบอ านาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนร่วม
กระท าการมากกว่าคร้ังเดียว 

      (ค)  มอบอ านาจให้กระท าการมากกว่าคร้ังเดียวโดยให้
บุคคลหลายคนต่างคนต่างกระท ากิจการแยกกนัไดคิ้ดตาม
รายตวับุคคลท่ีรับมอบคนละ 

หมายเหตุ 

     ถา้ออกเป็นส าหรับใหปิ้ดแสตมป์ตามอตัราทุกฉบบั 

8.  ใบมอบฉันทะส าหรับให้ลงมตใินที่ประชมของบริษัท 

      (ก)  มอบฉนัทะส าหรับการประชุมคร้ังเดียว 

      (ข)  มอบฉนัทะส าหรับการประชุมกว่าคร้ังเดียว 

9.  (1)  ตัว๋แลกเงินหรือตราสารท านองเดียวกนัที่ใช้อย่างตั๋ว
แลกเงิน  ฉบับละ 

      (2)  ตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารท านองเดียวกันที่ใช้
อย่างตัว๋สัญญาใช้เงิน  ฉบับละ 

    ยกเว้น ไม่ต้องเสียอากร  ถา้ตัว๋ออกเป็นส ารับและฉบบัแรก
ในส ารับนั้นปิดแสตมป์แลว้  ฉบบัอ่ืนๆ ไม่ตอ้งปิดอีก แต่ตอ้ง
สลกัหลงัฉบบันั้นๆ ไวว้่า “ไดเ้สียอากรแลว้” 

 

 

10  บาท 

 

30  บาท 

 

30  บาท 

 

 

 

 

 

20  บาท 

100 บาท 

3  บาท 

 

3  บาท 

 

 

ผูม้อบอ านาจ 

 

ผูม้อบอ านาจ 

 

ผูม้อบอ านาจ 

 

 

 

 

 

ผูม้อบฉนัทะ 

ผูม้อบฉนัทะ 

ผูส้ัง่จ่าย 

 

ผูอ้อกตัว๋ 

 

 

 

ผูรั้บมอบ
อ านาจ 

ผูรั้บมอบ
อ านาจ 

ผูรั้บมอบ
อ านาจ 

 

 

 

 

ผูม้อบฉนัทะ 

ผูม้อบฉนัทะ 

ผูส้ัง่จ่าย 

 

ผูอ้อกตัว๋ 
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ลกัษณะแห่งตราสาร 
ค่าอากร
แสตมป์ 

ผู้ที่ต้องเสีย
อากร 

ผู้ที่ต้องขดีฆ่า
แสตมป์ 

10.  บิลออฟเลดิง 

หมายเหตุ  
      ถา้ออกเป็นส ารับใหปิ้ดแสตมป์ตามอตัราทุกฉบบั 

 

2  บาท ผูก้ระท าตรา
สาร 

ผูก้ระท าตรา
สาร 

11.  (1)  ใบหุ้น หรือใบหุ้นกู้  หรือใบรับรองหนีข้องบริษัท  
สมาคม  คณะบุคคล  หรือองค์การใดๆ 

      (2)  พนัธบัตรของรัฐบาลใดๆ ที่ขายในประเทศไทยทุก
จ านวนเงนิ 100 บาทหรือเศษของ 100  บาท 

     ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร  ใบหุน้  ใบหุน้กู ้ หรือใบรับรอง
หน้ีของสหกรณ์ 

 

12. เช็ค  หรือหนังสือค าส่ังใดๆ  ซ่ึงใช้แทนเช็ค ฉบับละ 

 

13. ใบรับฝากเงินประเภทประจ าของธนาคารโดยมดีอกเบีย้ 

 

14.  เลตเตอร์ออกเครดิต 

      (ก)  ออกในประเทศไทย 

              เงินต ่ากว่า  10,000  บาท 

              เงินตั้งแต่  10,000  บาท ข้ึนไป 

     (ข)  ออกในต่างประเทศและใหช้ าระเงินในประเทศไทย
คราวละ 

หมายเหตุ 

       ตราสารเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีออกในประเทศไทยและ
ใชช้ าระเงินในต่างประเทศ ตอ้งท าส าเนาเก็บไวใ้นประเทศ
ไทย ส่วนการเสียอากรใหปิ้ดแสตมป์บริบูรณ์เฉพาะในฉบบั
ส าเนาดงักล่าวนั้น 

5  บาท 

 

1   บาท 

 

 

 

 

3  บาท 

 

5  บาท 

 

1  บาท 

 

20 บาท 

30 บาท 

20 บาท 

ผูท้รงตราสาร 

 

ผูท้รงตราสาร 

 

 

 

 

ผูส้ัง่จ่าย 

 

ผูรั้บฝาก 

 

นายคลงั 

สินคา้ 

ผูอ้อกตราสาร 

ผูอ้อกตราสาร 

ผูท้รงคนแรกใน
ประเทศไทย 

 

ผูท้รงตราสาร 

ผูท้รงตราสาร 

 

 

 

 

 

ผูส้ัง่จ่าย 

 

ผูรั้บฝาก 

 

นายคลงั 

สินคา้ 

ผูอ้อกตราสาร 

ผูอ้อกตราสาร 

ผูท้รงคนแรกใน
ประเทศไทย 

 

 



264 

 

ลกัษณะแห่งตราสาร 
ค่าอากร
แสตมป์ 

ผู้ที่ต้องเสียอากร ผู้ที่ต้องขดีฆ่า
แสตมป์ 

15. เช็คส าหรับผู้เดินทาง 

      (ก)  ออกในประเทศไทย  ฉบบัละ  
      (ข)  ออกในต่างประเทศ แต่ใหช้ าระในประเทศ
ไทย ฉบบั 

 

16.  ใบรับของ ซ่ึงออกให้เน่ืองในกจิการรับขน
สินค้า โดยทางน า้ ทางบก และทางอากาศ คือตรา
สารซ่ึงลงลายมือช่ือพนกังานหรือนายสินค้าของ
ยานพาหนะรับขนส่ง ซ่ึงออกรับของดังระบุไว้ใน
ใบรับนั้นเม่ือไม่ได้ออกบิลออกเลดิง ฉบับละ 

หมายเหตุ 

      ถา้ออกเป็นส ารับใหปิ้ดแสตมป์ตามอตัราทุก
ฉบบั 

 

17.  ค า้ประกนั 

      (ก)  ส าหรับกรณีท่ีมิไดจ้  ากดัจ  านวนเงินไว ้

      (ข)  ส าหรับจ านวนเงินท่ีไม่เกิน 1,000  บาท 

      (ค)  ส าหรับจ านวนเงินเกิน 1,000 บาท แต่ไม่
เกิน 10,000 บาท 

      (ง)  ส าหรับจ านวนเงินเกิน 10,000 บาท ข้ึนไป 

  ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร 

      (ก)  ค  ้าประกนัหน้ีเน่ืองแต่การท่ีรัฐบาลให้
ราษฎรกูย้มืหรือเพื่อการบริโภคหรือการ
เกษตรกรรม 

      (ข)  ค  ้าประกนัหน้ีเน่ืองแต่การท่ีสหกรณ์ให้
สมาชิกกูย้มืหรือยมื 

 

 

 

3 บาท 

3 บาท 

 

 

 

 

 

 

1 บาท 

 

 

 

 

 

10 บาท 

1 บาท 

5 บาท 

 

10 บาท 

 

 

ผูอ้อกเช็ค 

ผูท้รงคนแรกใน
ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

ผูอ้อกใบรับ 

 

 

 

 

 

ผูค้  ้าประกนั 

ผูค้  ้าประกนั 

ผูค้  ้าประกนั 

 

ผูค้  ้าประกนั 

 

 

ผูอ้อกเช็ค 

ผูท้รงคนแรกใน
ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

ผูอ้อกใบรับ 

 

 

 

 

 

ผูค้  ้าประกนั 

ผูค้  ้าประกนั 

ผูค้  ้าประกนั 

 

ผูค้  ้าประกนั 
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ลกัษณะแห่งตราสาร 
ค่าอากร
แสตมป์ 

ผู้ที่ต้องเสียอากร 
ผู้ที่ต้องขดีฆ่า

แสตมป์ 

18.  จ าน า 

      จ  านวนหน้ีทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000
บาท ถา้มีการจ าน ามิไดจ้  ากดัจ  านวนหน้ีไว ้

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร 

       (ก)  ตัว๋จ  าน าของโรงจ าน าท่ีไดรั้บอนุญาตตาม
กฎหมาย 

       (ข) จ  าน าอนัเก่ียวกบักูย้มื ซ่ึงไดปิ้ดแสตมป์
บริบูรณ์แลว้ตามขอ้  5 

19.  ใบรับของคลงัสินค้า 

20.  ค าส่ังให้ส่งมอบของ  คือ  ตราสารซ่ึงบุคคลผู้
ปรากฏช่ือในตราสารนั้นหรือซ่ึงบุคคลผู้นั้นตราช่ือ
ไว้  หรือผู้ทรงสิทธิ์ที่จะรับมอบสินค้าอนัอยู่ในอู่
หรือเมืองท่าหรือคลงัสินค้าซ่ึงรับเกบ็หรือรับฝาก
โดยเรียกเกบ็ค่าเช่าหรือรับสินค้าอนัอยู่ที่ท่าสินค้า 
โดยท่ีเจา้ของลงลายมือช่ือหรือมีผูอ่ื้นลงลายมือช่ือ 

 

1  บาท 

1  บาท 

 

 

 

 

 

  1  บาท 

 

 

 

1  บาท 

 

 

 

ผูรั้บจ าน า 

ผูรั้บจ าน า 

 

 

 

 

 

นายคลงัสินคา้ 

 

 

 

ผูอ้อกค าสัง่ 

 

 

 

ผูรั้บจ าน า 

ผูรั้บจ าน า 

 

 

 

 

 

นายคลงัสินคา้ 

 

 

 

ผูอ้อกค าสัง่ 

 

 

แทน ในเม่ือขายหรือโอนทรัพยสิ์นปรากฏในตรา
สารนั้น 

21.  ตวัแทน 

      (ก)  มอบอ านาจเฉพาะการ 

      (ข)  มอบอ านาจทัว่ไป 

    ยกเว้นไม่เสียอากร  การตั้งตวัแทนในกรณี
สหกรณ์เป็นตวัการ 

22.  ค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ 

      (ก)  ในกรณีซ่ึงพิพาทกนัดว้ยจ านวนเงิน หรือ
ราคาทุกจ านวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 
บาท 

      (ข)  ในกรณีซ่ึงไม่กล่าวถึงจ านวนเงินหรือราคา 

 

 

 

 

10   บาท 

30  บาท 

 

 

 

1  บาท 

 

 

10  บาท 

  
 

 

ตวัการ 

ตวัการ 

 

 

 

อนุญาโตตุลาการ 

 

 

อนุญาโตตุลาการ 

 

 

 

ตวัการ 

ตวัการ 

 

 

 

อนุญาโตตุลาการ 

 

 

อนุญาโตตุลาการ 
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ลกัษณะแห่งตราสาร 
ค่าอากร
แสตมป์ 

ผู้ที่ต้องเสียอากร 
ผู้ที่ต้องขดีฆ่า

แสตมป์ 

23.  คู่ฉบบัหรือคู่ฉีกแห่งตราสาร คือ ตราสารซ่ึง
ข้อความเดียวกนักบัต้นฉบับหรือต้นสัญญา และ
ผู้กระท าตราสารได้ลงมือช่ือไว้อย่างเดยีวกนักบั
ต้นฉบับ 

 

           (ก)  ถา้ตน้ฉบบัเสียอากรไม่เกิน  5  บาท 

           (ข)  ถา้เกิน  5  บาท 

    ยกเว้นไม่เสียอากร  ถา้ฝ่ายท่ีตอ้งเสียอากรเป็น
สหกรณ์ 

24.  หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจ ากดัที่ส่งต่อ
นายทะเบียน 

25.  ข้อบงัคบัของบริษทัจ ากดัที่ส่งต่อนายทะเบยีน 

26.  ข้อบงัคบัใหม่หรือส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
หรือข้อบังคบัของบริษัทจ ากดั ซ่ึงเปลีย่นแปลงใหม่
ที่ส่งต่อนายทะเบียน 

27. หนังสือสัญญาห้างหุ้นส่วน 

      (ก) หนงัสือสญัญาจดัตั้งหา้งหุน้ส่วน 

      (ข) หนงัสือสญัญาท่ีแกไ้ขสญัญาจดัตั้งหา้ง
หุน้ส่วน 

28.  ใบรับเฉพาะตามที่ระบุต่อไปนี ้
      (ก) ใบรับรางวลัสลากกินแบ่งของรัฐบาล 

      (ข) ใบรับส าหรับการโอนหรือก่อตั้งสิทธิใดๆ 
เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย ์ในเม่ือนิติกรรมท่ีเป็นเหตุ
ใหอ้อกใบรับนั้นมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย 

      (ค) ใบส าหรับการขาย ขายฝาก ใหเ้ช่าซ้ือหรือ
โอนกรรมสิทธ์ิยานพาหนะ ทั้งน้ีเฉพาะยานพาหนะ
ซ่ึงมีการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ย
ยานพาหนะนั้น ๆ 

 

 

 

 

 

1  บาท 

5  บาท 

 

 

 

200 บาท 

200 บาท 

50 บาท 

 

 

 

100 บาท 

50  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ถา้ไม่มีบุคคล
อีกฝ่ายหน่ึงเป็น
คู่สญัญาคนท่ีเสีย

อากรส าหรับ
ตน้ฉบบัเป็นผูเ้สีย 

(2) ถา้มีบุคคลอีก
ฝ่ายหน่ึงเป็น

คู่สญัญาบุคคลอีก
ฝ่ายหน่ึงนั้นตอ้ง
เป็นผูเ้สียอากร 

ผูเ้ร่ิมก่อการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

 

 

ผูเ้ป็นหุน้ส่วน 

ผูเ้ป็นหุน้ส่วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนเดียวกบัผูขี้ด
ฆ่าตน้ฉบบั 

 

 

 

ผูเ้ร่ิมก่อการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

 

 

ผูเ้ป็นหุน้ส่วน 

ผูเ้ป็นหุน้ส่วน 
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ลกัษณะแห่งตราสาร 
ค่าอากร
แสตมป์ 

ผู้ที่ต้องเสียอากร 
ผู้ที่ต้องขดีฆ่า

แสตมป์ 

      ถา้ใบรับตาม (ก) (ข)  หรือ (ค) มจี  านวนเงิน
ตั้งแต่ 200 บาทข้ึนไป ทุก 200 บาท หรือเศษของ 
200 บาท 

      ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร  ใบรับส าหรับรายรับท่ี
ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 

1  บาท 

 

ผูอ้อกใบรับ ผูอ้อกใบรับ 

 

ตารางแบบเสียอากรแสตมป์ 

กรณต่ีาง   ๆ ก าหนดเวลาเสีย แบบที่ใช้ย่ืน สถานที่ย่ืนแบบ 

ก.   กรณขีอเสียอากรเอง 

    (1)   กรณีขอเสียอากรเป็นตวัเงิน 

    (2)   กรณีขอเสียอากรเป็นตวัเงิน
ส าหรับตราสารเช็คหรือตัว๋แลกเงิน   
(ธนาคารช าระและน าส่ง) 
 

 

 

 

 

    (3)   กรณีขอซ้ือแสตมป์อากรไป
จ าหน่าย 

    (4)   กรณีเสียอากรเป็นตวัเงิน
ส าหรับตราสารใบรับเฉพาะการ
โอนอสงัหาริมทรัพยท่ี์มิไดมุ้่ง
ในทางการคา้หรือหวงัก  าไร 

ข.   กรณเีจ้าพนักงานส่ังให้เสียเงิน   
กรณเีจ้าพนักงานตรวจสอบส่ังให้
เสียเงิน   (ตามแบบ  อ.ส. 6) 

 

ช าระในวนัขอเสียอากร 

งวดแรก   วนัท่ี  1   ถึง   15  
ของเดือน   ใหน้ าไปยืน่
ช าระภายในวนัท่ี  22  ของ
เดือนเดียวกนั 

งวดที่สอง   วนัท่ี  16  ถึง  
วนัสุดทา้ยของเดือน   ให้
น าไปยืน่ช าระภายในวนัท่ี  
7  เดือนถดัไป 

ช าระในวนัขอซ้ือแสตมป์ 

 

วนัท่ีจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม 

 

 

ภายในเวลาท่ีเจา้พนกังาน
ก าหนด 

 

อ.ส. 4 

อ.ส. 4 

 

 

 

 

 

 

 

อ.ส. 10 

 

ส.พ.ก.10 

 

 

 

ท.ป. 3 

 

อ าเภอทอ้งท่ี 

อ าเภอทอ้งท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

อ าเภอทอ้งท่ี 

 

อ าเภอทอ้งท่ี  
(ส านกังานท่ีดิน

เป็นผูน้  าส่ง) 
 

อ าเภอทอ้งท่ี 
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5.  การยกเว้นอากร 

 

 5.1  ยกเว้นตามประมวลรัษฎากร 

         (1)  ตราสารท่ีระบุยกเวน้ในบญัชีอตัราอากรแสตมป์ 

         (2)  ยกเวน้ตามมาตรา  121  ถา้ฝ่ายท่ีตอ้งเสียอากรเป็น 

  -  รัฐบาล 

  -  เจา้พนกังานผูก้ระท างานของรัฐบาลโดยหนา้ท่ี 

  -  บุคคลผูก้ระท าการในนามของรัฐบาล 

  -  องคก์ารบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

  -  สภากาชาดไทย 

  -  วดัวาอาราม 

  -  องคก์ารศาสนาใด  ๆ  ในราชอาณาจกัร  ซ่ึงเป็นนิติบุคคล 

 แต่ขอ้ยกเวน้ไม่ตอ้งเสียอากรน้ี  มิให้ใชแ้ก่องค์การของรัฐบาลท่ีใชทุ้นหรือทุนหมุนเวียน
หรือทุนเพ่ือประกอบการพาณิชย ์ หรือการพาณิชยซ่ึ์งองค์การบริหารราชการส่วนท้องถ่ินเป็น
ผูจ้ดัท า 

 5.2  ยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกา 

         ยกเวน้อากรใหแ้ก่ 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย 

- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

- ผูป้ระกอบการขนส่งเฉพาะการรับเงินท่ีเป็นค่าขนส่งคนโดยสาร 

- บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

  -     ผูค้  ้ าประกนั  เฉพาะการค ้ าประกนัหน้ีเน่ืองแต่การท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรใหกู้ย้มืหรือใหย้มื 

-    ผูอ้อกใบรับ  เฉพาะการรับเงินท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ใหกู้ย้มืหรือใหย้มื 

- การเคหะแห่งชาติ 

-    ผูโ้อน  เฉพาะการโอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือหลกัทรัพยรั์บอนุญาตท่ีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน  ส าหรับการโอนหลกัทรัพยน์ั้น 
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  -    ผูท่ี้ตอ้งเสียอากรส าหรับตราสารท่ีตอ้งเสียค่าอากรแสตมป์ไม่ถึงหน่ึงบาท  หรือ
ตราสารท่ีค  านวณค่าอากรแสตมป์แลว้ตอ้งเสียอากรแสตมป์ตั้งแต่หน่ึงบาทข้ึนไปเฉพาะส่วนท่ีเป็น
เศษของบาท 

  -    ผูโ้อน  เฉพาะการโอนพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน  ส าหรับการโอนพนัธบตัรนั้น 

  -    ยกเว ้นอากรแสตมป์ส าหรับตราสารใบรับ  ซ่ึงสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทยและองคก์ารกุศลสาธารณะอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลซ่ึงมีวตัถุประสงคท์ านองเดียวกนัเป็นผูอ้อก 

  -    ยกเวน้ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  แก่บุคคลตามขอ้ผกูพนัท่ีประเทศไทยมี
อยู่ตามสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือทางเทคนิคระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
ต่างประเทศ 

  -    ยกเวน้บรรดารัษฎากรประเภทต่างๆ  ท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรแก่ 

       (ก)  องค์การสหประชาชาติ  ทบวงการช านัญพิเศษของสหประชาชาติ  และ
เจา้หน้าท่ีหรือผูเ้ช่ียวชาญขององค์การหรือทบวงการดงักล่าว  ซ่ึงปฏิบติัหน้าท่ีอยูใ่นประเทศไทย  
ในเม่ือประเทศไทยมีขอ้ผกูพนัยกเวน้ตามอนุสญัญาหรือความตกลง 

       (ข)  สถานเอกอคัรราชทูต  สถานทูต  สถานกงสุลใหญ่  สถานกงสุล  บุคคลใน
คณะฑูต  บุคคลในคณะกงสุล  และบุคคลท่ีถือว่าอยูใ่นคณะฑูตตามความตกลง  ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตาม
หลกัถอ้ยทีถอ้ยปฏิบติัต่อกนั 

 5.3  ยกเว้นตามค าส่ังของหัวหน้าคณะปฏิบัตทิี่  79/2515 

         ก  าหนดให้ยกเวน้ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรให้แก่บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงเป็นคู่สญัญากบัรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  ในการเขา้
มาประกอบกิจการเก่ียวกบังานบ ารุงรักษายทุธปัจจยัและงานท่ีเก่ียวขอ้ในราชอาณาจกัร  อนัเป็นการ
ปฏิบติัตามสญัญาท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลไดท้ าไวก้บัรัฐบาลสหรัฐอเมริกาตามโครงการ
ท่ีรัฐบาลไทยเห็นชอบดว้ย  และบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้นมิไดป้ระกอบกิจการอ่ืนๆ 

 5.4  ยกเว้นตามกฎหมายอ่ืนๆ 

         มีการยกเวน้อากรแสตมป์โดยกฎหมายท่ีจดัตั้งนิติบุคคลนั้น  เช่น 

- พ.ร.บ.  จดัทรัพยสิ์นฝ่ายพระมหากษตัริย ์ พ.ศ.  2479  มาตรา  8 

- พ.ร.บ.  ธนาคารออมสิน  พ.ศ.  2489  มาตรา  5 

- พ.ร.บ.  การท่าเรือแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  2494  มาตรา  17 

- พ.ร.บ.  การรถไฟแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  2494  มาตรา  19 

- พ.ร.บ.  องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย  พ.ศ.  2497  มาตรา  19 
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- พ.ร.บ.  กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง  พ.ศ.  2505  มาตรา  25 

- พ.ร.บ.  ลูกเสือ  พ.ศ.  2507  มาตรา  10 

 

6.  ความรับผดิกรณีไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ 

 

 6.1  ความรับผดิทางแพ่ง 

 (1)  กรณียื่นตราสารขอเสียอากรเอง ตราสารใดท่ีไม่ไดปิ้ดแสตมป์บริบูรณ์ ผูม้ีหนา้ท่ี
เสียอากร หรือผูท้รงตราสาร หรือผูถื้อเอาประโยชน์ชอบท่ีจะยื่นตราสารนั้นต่อพนักงานเจา้หน้าท่ี
เพื่อขอเสียอากรไดก้็ต่อเมื่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดรั้บตราสารแลว้ ใหอ้นุมติัใหเ้สียอากรภายในบงัคบั
แห่งบทบญัญติัต่อไปน้ี 

  -  ถา้ตราสารท่ีมิไดปิ้ดแสตมป์บริบูรณ์นั้นเป็นตราสารท่ีกระท าข้ึนในประเทศ
ไทย เม่ือผูข้อเสียอากรไดย้ื่นตราสารนั้นต่อพนักงานเจา้หน้าท่ีเพ่ือเสียอากรภายใน 15 วนั นับแต่
วนัท่ีตอ้งปิดแสตมป์บริบูรณ์ ใหอ้นุมติัใหเ้สียเพียงอากรตามอตัราในบญัชีทา้ยหมวดอากรแสตมป์ 

 (2)  กรณีปรากฏต่อพนักงานเจา้หน้าท่ีเป็นอย่างอ่ืน ก็ให้อนุมติัให้เสียอากรและให้
เรียกเก็บเงินเพ่ิมอากร ดงัต่อไปน้ี คือ 

  -  ถา้ปรากฏต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีว่าตราสารไม่ไดปิ้ดแสตมป์บริบูรณ์เป็นเวลา
ไม่พน้ก  าหนด 90 วนั นับแต่วนัตอ้งปิดแสตมป์บริบูรณ์ใหเ้รียกเก็บเงินเพ่ิมอากรเป็น 2 เท่าจ  านวน
อากรหรือเป็นเงิน 4 บาท แลว้แต่อยา่งใดจะมากกว่า 

  -  ถา้ปรากฏต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีว่าตราสารไม่ไดปิ้ดแสตมป์บริบูรณ์เป็นเวลา
พน้ก าหนด 90 วนั นับแต่วนัตอ้งปิดแสตมป์บริบูรณ์ให้เรียกเก็บเงินเพ่ิมอากรเป็น 5 เท่าจ  านวน
อากรหรือเป็นเงิน 10 บาท แลว้แต่อยา่งใดจะมากกว่า 

 (3)  กรณีพนกังานเจา้หน้าท่ีหรือนายตรวจท าการตรวจพบ กล่าวคือ เมื่อมีเหตุสมควร
พนักงานเจา้หน้าท่ีหรือนายตรวจมีอ  านาจเขา้ไปในสถานการคา้หรือสถานท่ีเก่ียวขอ้งระหว่างพระ
อาทิตยข้ึ์น พระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของสถานการค้าหรือสถานท่ีนั้ น เพ่ือท าการ
ตรวจสอบตราสารว่าไดปิ้ดแสตมป์บริบูรณ์ตามท่ีก  าหนดในบญัชีอตัราอากรแสตมป์หรือไม่ หรือ
ท าการตรวจสอบเพื่อทราบว่าไดอ้อกใบรับหรือเก็บตน้ขั้วส าเนาใบรับหรือท าหรือเก็บบนัทึกตามท่ี
ก  าหนดไวใ้นหมวดอากรแสตมป์หรือไม่ กับมีอ  านาจเรียกและยึดตราสารหรือเอกสารและออก
หมายเรียกตัวผู ้มีหน้าท่ี เสียอากร ผู ้ทรงตราสาร หรือผู ้ถือเอาประโยชน์แห่งตราสารและ
พยานหลกัฐานอ่ืนอนัควรแก่เร่ืองมาไต่สวน โดยการกล่าวหาแจง้ความของบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นเจา้
พนกังานรัฐบาลหรือไม่ใช่ก็ดี ถา้ปรากฏว่า 
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  -  ไม่ได้มีการออกใบรับในกรณีท่ีต้องออกใบรับตามข้อ 6.1.2 ให้พนักงาน
เจา้หน้าท่ีมีอ  านาจเรียกเก็บเงินอากรจนครบ และเงินเพ่ิมอากรอีกเป็นจ านวน 6 เท่าของเงินอากร
หรือเป็นเงิน 25 บาท แลว้แต่อยา่งใดจะมากกว่า 

  -  ตราสารท่ีไม่ไดปิ้ดแสตมป์บริบูรณ์  โดย 

     (ก)  ไม่ไดปิ้ดแสตมป์เลย ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจเรียกเก็บเงินอากรจน
ครบ และเงินเพ่ิมอากรอีกเป็นจ านวน 6 เท่า ของเงินอากรท่ีต้องเสียอากรหรือเป็นเงิน 25 บาท 
แลว้แต่อยา่งใดจะมากกว่า 

     (ข)  ปิดแสตมป์น้อยกว่าอากรท่ีตอ้งเสีย ให้พนักงานเจา้หน้าท่ีมีอ  านาจเรียก
เก็บเงินอากรจนครบ และเงินเพ่ิมอีกเป็นจ านวน 6 เท่า ของเงินอากรท่ีขาดหรือเป็นเงิน 25 บาท 
แลว้แต่อยา่งใดจะมากกว่า 

 ในกรณีอ่ืนพนักงานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจเรียกเก็บเงินเพ่ิมอากรเป็นจ านวน 1 เท่าของเงิน
อากรท่ีตอ้งเสียหรือเป็นเงิน 25 บาท แลว้แต่อยา่งใดจะมากกว่า 

 6.2  ความรับผดิทางอาญา 

 (1)  ผูใ้ดมีหน้าท่ีเสียอากรหรือขีดฆ่าแสตมป์ เพิกเฉยหรือปฏิเสธไม่เสียอากรหรือไม่
ขีดฆ่าแสตมป์ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท 

 (2)  ผูใ้ดออกใบรับไม่ถึง 10 บาท ส าหรับมูลค่าตั้งแต่ 10 บาทข้ึนไป หรือแบ่งแยกมูล
ค่าท่ีไดรั้บช าระนั้นเพ่ือหลีกเล่ียงการเสียอากรก็ดี จงใจกระท าหรือท าตราสารให้ผิดความจริงเพ่ือ
หลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งหมวดน้ีก็ดี มีความผดิตอ้งระวางโทษไม่เกิน 200 บาท 

 (3)  ผูใ้ดไม่ท าตามหรือไม่เก็บบนัทึกตามมาตรา 105 ตรี หรือไม่ออกใบรับใหท้นัท่ีท่ี
ถูกเรียกร้องตามมาตรา 106 (ขอ้ 22) หรือออกใบรับซ่ึงไม่ปิดแสตมป์ตามจ านวนอากรท่ีต้องเสีย 
ตอ้งระวางโทษปรับไม่กินหา้ร้อยบาท 

 (4)  ผูใ้ดโดยตนเองหรือสมคบกบัผูอ่ื้นท าให้ไม่มีการออกใบรับหรือไม่ออกใบรับ
ในทนัทีท่ีรับเงิน หรือรับเป็นจ านวนเงินนอ้ยกว่าท่ีรับเงินหรือรับช าระราคาจริงตอ้งระวางโทษปรับ
ไม่เกินหา้ร้อยบาท หรือจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือนหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 (5)  ผูใ้ดโดยรู้อยู่แลว้ไม่อ  านวยความสะดวกแก่พนักงานเจา้หน้าท่ีหรือนายตรวจใน
การปฏิบัติตามหน้าท่ีหรือโดยรู้อยู่แลว้หรือจงใจไม่ปฏิบติัตามค าเรียกหรือไม่ยอมให้ยึดตราสาร
หรือเอกสารหรือไม่ปฏิบติัตามหมายของพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือนายตรวจ ตามความในมาตรา 123 
หรือไม่ยอมตอบค าถามเมื่อซกัถามหรือฝ่าฝืนบทบญัญัติมาตรา 105 ทวิ (ขอ้ 3) มาตรา 105 จตัวา 
(ขอ้ 5) หรือมาตรา 123 ทวิ มีความผดิตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท 
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 (6)  ผูใ้ดโดยเจตนาทุจริต มีแสตมป์ซ่ึงรู้อยู่ว่าเป็นแสตมป์ปลอมก็ดี หรือคา้แสตมป์ท่ี
ใชแ้ลว้หรือท่ีมีกฎกระทรวงประกาศให้เลิกใชเ้สียแลว้ก็ดี ผูน้ั้นมีความผิดตอ้งระวางโทษปรับไม่
เกินหา้พนับาทหรือจ าคุกไม่เกินสามปี หรือทั้งปรับทั้งจ  า 

 

7.  ข้อเสียของตราสารที่ไม่ได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ 

 

 ตราสารใดท่ีไม่ไดปิ้ดแสตมป์บริบูรณ์ จะใชต้น้ฉบบั คู่ฉบบั คู่ฉีก หรือส าเนาตราสาร
นั้นเป็นพยานหลกัฐานในคดีแพ่งไม่ได ้จนกว่าจะไดเ้สียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจ านวนอตัราใน
บญัชีทา้ยหมวดอากรแสตมป์และขีดฆ่าแลว้แต่ทั้งน้ีไม่เป็นการเส่ือมสิทธิท่ีจะเรียกเงินเพ่ิมอากร 
นอกจากนั้น กฎหมายหา้มให้เจา้พนักงานรัฐบาลลงนามรับรู้ ยอมให้ท า หรือบนัทึกส่ิงใดๆ ในตรา
สาร ท่ีไม่ไดปิ้ดแสตมป์บริบูรณ์ จนกว่าจะไดม้ีการเสียอากรใหค้รบถว้นเสียก่อน 

 

บทสรุป 

 

 ประเทศไทยมีการจัดเก็บอากรแสตมป์คร้ังแรกเม่ือ  พ.ศ.  2475  ตราสารท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้เสียภาษีอากรแสตมป์มีอยู่  28  ลกัษณะ  การท าตราสารอ่ืนนอกเหนือจากขอบข่ายท่ี
กฎหมายก าหนดไม่จ  าเป็นตอ้งเสียภาษีอากรแสตมป์  วิธีการช าระอากรแสตมป์  มี  3  วิธี  ไดแ้ก่  วิธี
ปิดทบั  วิธีใชแ้สตมป์ดุน และวิธีช าระเป็นตวัเงิน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



273 

 

ค าถามท้ายบทที่   8 

 

1.   อากรแสตมป์ หมายถึงอะไร จงอธิบาย 

2.  วิธีการช าระค่าอากรแสตมป์ มีก่ีวิธี จงอธิบาย 

3.  ตราสารใดท่ีเสียอากรเป็นตวัเงิน ยกตวัอยา่งมา 5 รายการ 

4.  ใหร้ะบุขอ้เสียของตราสารท่ีไม่ไดปิ้ดแสตมป์บริบูรณ์ 

5.  กรณีใดบา้งท่ียกเวน้อากรแสตมป์ ยกตวัอยา่งมา 7 รายการ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 

ภาษีศุลกากร 

เน้ือหาประจ าบท 

1.  ความหมายและวตัถุประสงคใ์นการจดัเก็บภาษีศุลกากร 

2.  กฎหมายจดัเก็บภาษีศุลกากร 

 2.1 กฎหมายศุลกากร 

 2.2 กฎหมายพิกดัอตัราศุลกากร 

 2.3 กฎหมายควบคุสินคา้เขา้ออก 

3.  วิธีการจดัเก็บศุลกากร 

4.  ท่าหรือท่ีและสนามบินศุลกากร 

5.  โรงพกัสินคา้ 

6.  การคา้ชายแดนท่ีเก่ียวกบัระบบงานศุลกากร 

7.  ของตกคา้งของริบและของยดึ 

8.  พิธีการศุลกากร 

9.  สรุป 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

หลงัจากเรียนบทน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีพฤติกรรมดงัน้ี 

1.  อธิบายความหมายและวตัถุประสงคใ์นการจดัเก็บภาษีศลุกากรได ้

2.  ยกตวัอยา่งสินคา้ขาออก ท่ีตอ้งเสียอากรขาออกได ้

3.  อธิบายความหมายและยกตวัอยา่ง ของตอ้งหา้ม ของตอ้งก ากดั และของควบคุมได ้

4.  ยกตวัอยา่งท่า ท่ี และสนามบินศุลกากรท่ีใชส้ าหรับน าเขา้และส่งออกได ้

5.  อธิบายพิธีการศุลกากรได ้

6.  ตอบค าถามทา้ยบท เรียนได ้        
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วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1.  อาจารยบ์รรยายสรุปเน้ือหาในบทเรียน 

2.  นกัศกึษาน าเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3.  ร่วมกนัอภิปรายและตอบขอ้ซกัถาม 

4.  นกัศกึษาตอบค าถามทา้ยบทเรียน 

5.  นกัศึกษาท าแบบฝึกหดัเพ่ิมเติม 

 

 ส่ือการเรียนการสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอน 

2.  Power point สรุปเน้ือหาวิชา 

3.  ตวัอยา่งเอกสารในงานพิธีการศุลกากร 

4.  ค าถามทา้ยบท  

5.  แบบฝึกหดัเพ่ิมเติม 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

1.  สงัเกตความตั้งใจเรียน 

2.  การน าเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3.  ตรวจค าถามทา้ยบท 

4.  ตรวจแบบฝึกหดัเพ่ิมเติม 
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บทที่ 9 

ภาษีศุลกากร 

ภาษีศุลกากร (Custom  tariff) เป็นภาษีทางออ้ม ท่ีผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีผลกัภาระไปให้ผูบ้ริโภค
ได ้ การเก็บภาษีศุลกากรหมายถึงการเก็บภาษีจากส่ิงของท่ีน าเขา้หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร ไม่
ว่าโดยทางอากาศ ทางน ้ า หรือทางบก ก็ตาม  โดยใชค้  าว่าอากร แทนค าว่า ภาษี อนัไดแ้ก่อากรขาออก 
หมายถึง การเก็บภาษีจากส่ิงของท่ีส่งออกนอกราชอาณาจักร  อากรขาเข้า หมายถึงภาษีท่ีเก็บจาก
ส่ิงของท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัร 

          ปัจจุบนั กรมศุลกากร มีหน้าท่ีในการจดัเก็บภาษีศุลกากร พร้อมทั้งไดรั้บมอบหมาย ให้จดัเก็บ 
ภาษีบ ารุงทอ้งถ่ิน ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีสรรพสามิต แทนกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต ส าหรับ
การน าเขา้และส่งออก อีกดว้ย  

1. วตัถุประสงค์ในการจดัเกบ็ภาษ ี

1.1 เพื่อหารายได ้ หรือเรียกว่า พกิดัเพื่อรายได ้ (Revenue tariff) ภาษีศุลกากรถือเป็นแหล่ง
รายได ้ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของรัฐบาล ท่ีน ามาใชพ้ฒันาประเทศ 

1.2 เพื่อคุม้กนัอุตสาหกรรมภายใน (Protection tariff) การเก็บอากรขาเขา้จะท าใหสิ้นคา้ท่ี
น าเขา้มาในราชอาณาจกัรมีราคาสูงกว่า สินคา้ท่ีผลิตข้ึนภายในประเทศ ถือว่าคุม้กนัอุตสาหกรรม 
ภายในประเทศนั้น ๆ         

1.3 เพื่อพฒันาอุตสาหกรรมภายในประเทศหรือเรียกว่าพิกัดทดแทน (Compensatory tariff) 
หมายถึง การเก็บอากรขาเขา้จากสินคา้น าเขา้ในอตัราเทศเดียวกบัการเก็บภาษีสรรพสามิต สินคา้ชนิด
เดียวกนัท่ีผลิตภายในประเทศ ท าใหม้ีภาระภาษีเท่ากนัก่อใหเ้กิดการแข่งขนักนัระหว่างสินคา้ท่ีน าเขา้ 
กบัสินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงน าไปสู่การพฒันาอุตสาหกรรมภายใน ประเทศนั้น 

1.4 เพือ่ควบคุมหรือส่งเสริมการบริโภค การเป็นเก็บอากรสินคา้ขาเขา้สินคา้ฟุ่ มเฟือยในอตัรา
สูง ท าใหต้น้ทุนสินคา้สูง เป็นการควบคุมการบริโภคของประชาชนใหน้อ้ยลง ในทางตรงขา้มอาจ
ส่งเสริมการบริโภคโดยการงด หรือลดการเก็บอากรขาเขา้สินคา้ท่ีเป็นประโยชน์ ทางดา้นการศึกษา 
กีฬา การเกษตรกรรมหรือยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบ ท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัรเพ่ือการผลิต 
ในกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน เป็นตน้ 
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2. กฎหมายการจดัเกบ็ภาษีศุลกากร 

ในการจดัเก็บภาษีศุลกากรมกีฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยู ่ 3 กลุ่มดงัน้ี 

2.1 กฎหมายศุลกากร 

2.2 กฎหมายพิกดัอตัราศุลกากร  

2.3 กฎหมายควบคุมสินคา้เขา้-ออก 

 

2.1 กฎหมายศุลกากร 

กฎหมายศุลกากร คือตวับทกฎหมายท่ีก  าหนดอ านาจหนา้ท่ีของศุลกากร และความรับผดิของผูน้  าเขา้ 
ส่งออก ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 รวมทั้งหลกัปฏิบติัทัว่ๆไป อนัไดแ้ก่  พระราชบญัญติัศุลกากร พ ศ 2469  และไดม้ีการปรับปรุง
แกไ้ขเร่ือยมา 

2.2 กฎหมายพกิดัอตัราศุลกากร 

กฎหมายพิกดัอตัราศุลกากรได ้จดัแบ่งสินค่าเป็น 21 หมวด และแยกเป็นตอน 97 ตอนซ่ึงแสดงใหเ้ห็น
เฉพาะ 21 หมวดดงัน้ี (ในแต่ละหมวดจะแบ่งเป็นตอนรวม97ตอนและไดก้  าหนด อตัราภาษีศุลกากร
สินคา้ไวแ้ตกต่างกนั ตามแต่ละหมวดละตอน) 
หมวดท่ี 1  สตัวม์ีชีวิต  ผลิตภณัฑจ์ากสตัว ์

หมวดท่ี 2  ผลิตภณัฑจ์ากพืช 

หมวดท่ี 3 ไขมนัและน ้ ามนัท่ีไดจ้ากพืช และผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากไขมนั และน ้ ามนัดงักล่าว ไขมนัท่ี
บริโภคไดซ่ึ้งจดัท าแลว้ ไขท่ีไดจ้ากสตัวห์รือพืช 

หมวดท่ี 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าสม้สายชู ยาสูบและผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้ทนยาสูบ 

หมวดท่ี 5 ผลิตภณัฑแ์ร่ 

หมวดท่ี 6 ผลิตภณัฑข์องอุตสาหกรรมทางเคมีหรืออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกนั 

หมวดท่ี 7 พลาสติกและของท่ีท าดว้ยพลาสติก ยางและของท่ีท าดว้ยยาง 

หมวดท่ี 8 หนงัดิบ หนงัฟอกและของท่ีท าดว้ยหนงัดงักล่าว 

หมวดท่ี 9 ไมแ้ละของท่ีท าดว้ยไม ้ถ่านไม ้ไมก้๊อกและของท าดว้ยไมก้๊อก ผลิตภณัฑท์ าดว้ยฟาง  
ท าดว้ยเอสพาร์โตหรือวตัถุถกัสานอ่ืนๆ เคร่ืองจกัรสานและเคร่ืองสาน 

หมวดท่ี 10 เยือ่ไมห้รือเยือ่ท่ีไดจ้ากวตัถุจ  าพวกเสน้ใยเซลลูโลสอ่ืนๆ เศษและของท่ีใชไ้ม่ไดท่ี้เป็น
กระดาษหรือกระดาษแข็ง และของท่ีท าดว้ยกระดาษและกระดาษแข็ง 

หมวดท่ี  11  ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ 
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หมวดท่ี 12 รองเทา้ เคร่ืองสวมศีรษะ ร่ม ร่มปักกนัแดด  ไมเ้ทา้ ไมเ้ทา้ท่ีเป็นท่ีนัง่ แส ้ แสข่ี้มา้ และ
ส่วนประกอบของของดงักล่าว ขนสตัวปี์กท่ีจดัเตรียมแลว้ และของท าดว้ยขนดงักล่าว ดอกไมเ้ทียม 
รวมทั้งของท่ีท าดว้ยผมคน 

หมวดท่ี 13 ของท าดว้ยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต ์แอสเบสทอส ไมกา้ หรือวสัดุท่ีคลา้ยกนั ผลิตภณัฑเ์ซรา
มิก รวมทั้งแกว้ และเคร่ืองแกว้ 

หมวดท่ี 14 ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเล้ียง รัตนชาติหรือก่ิงรัตนชาติ โลหะมีค่า โลหะท่ีหุม้ดว้ยโลหะ
มีค่า และของท่ีท าดว้ยของดงักล่าว เคร่ืองเพชรพลอย และรูปพรรณท่ีเป็นของเทียม เหรียญกษาปณ์ 

หมวดท่ี 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั 

หมวดท่ี 16  เคร่ืองจกัรและเคร่ืองใชก้ล เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนประกอบของเคร่ืองดงักล่าว เคร่ือง
บนัทึกเสียงและเคร่ืองถอดเสียง เคร่ืองบนัทึกและเคร่ืองถอดภาพและเสียงทางโทรทศัน์ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองดงักล่าว 

หมวดท่ี 17  ยานบก อากาศยาน ยานน ้ า และเคร่ืองอุปกรณ์การขนส่งท่ีเก่ียวขอ้ง 

หมวดท่ี 18  อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใชใ้นทางทศันศาสตร์ การถ่ายรูป และการถ่ายท าภาพยนตร์ 
การวดั การตรวจสอบ การวดัความเท่ียง การแพทยห์รือศลัยกรรม นาฬิกาชนิดคลอ๊ก และชนิดวอตซ ์
เคร่ืองดนตรี  รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของดงักล่าว 

หมวดท่ี 19 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดงักล่าว 

หมวดท่ี 20 ผลิตภณัฑเ์บ็ดเตลด็ 

หมวดท่ี 21 ศิลปกรรม ของท่ีนกัสะสมรวบรวม และโบราณวตัถุ 

(1) อตัราศุลกากร หมายถึง ส่วนท่ีก  าหนดว่าสินคา้ประเภทใดตอ้งช าระอากรในอตัราใดซ่ึงในการเก็บ
อากรมี 2 แบบคือ 

(ก) single rates หมายถึง เก็บอตัราเดียวกนัทัว่โลก 

(ข) multiple  rate  หมายถึง เก็บหลายอตัรา ส าหรับแต่ละประเทศจะแตกต่างกนั 

 การเก็บภาษีจากประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ GATT (General  agreement on tariffs and trade)  จะเก็บ
ตามขอ้ตกลงของ GATT ปัจจุบนัไดย้กฐานะเป็นองคก์รการคา้โลกหรือ WTO (World trade 

organization) ซ่ึงประเทศไทยไดเ้ป็นสมาชิกขององคก์รการคา้โลกจึงตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงความ
ร่วมมือในการจดัเก็บภาษีศุลกากร ปัจจุบนัประเทศไทยจดัเก็บภาษีแบบหลายอตัราดงัน้ี 

1. เก็บเป็นการทัว่ไป 

2. สมาชิกของWTO เก็บไม่เกินอตัราท่ีตกลงกนัไว ้ซ่ึงเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลงั    

ในปัจจุบนัประเทศไทยไดท้ าความตกลงทวิภาคีเขตการคา้เสรี(Free trade area : FTA)   กบัประเทศ
ต่างๆมีผลใหไ้ม่มีการเก็บภาษีศุลกากรระหว่างกนัเช่น จีน ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย เป็นตน้ ตลอดจนการเปิด
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC  COMMUNITY:AEC ) ท าใหก้ารจดัเก็บภาษี
ศุลกากระหว่างประเทศสมาชิก ค่อยๆนอ้ยลงไปจนเหลือศนูย ์ คือไม่มีการเก็บภาษีเลย (เปิด AEC 31 

ธค 2558) นอกจากนั้นยงัมีขอ้ตกลงทางการคา้ภายใตเ้ง่ือนไขอ่ืนๆอีก ซ่ึงตอ้งปฎิบติัตามขอ้ตกลง
ดงักล่าว                                                                                                                                                              
(2) พกิดัอตัราศุลกากรขาเข้า-ขาออก 

(ก) พระราชบญัญติัพิกดัอตัราศุลกากร ภาค 2 ไดก้  าหนดอตัราภาษีขาเขา้ส าหรับสินคา้ตามท่ี
ไดก้  าหนดไว ้21 หมวด 97 ตอน แตกต่างกนัไปตามหลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขต่างๆตามท่ีกล่าวมาแลว้ 

(ข) พระราชบญัญติัพกิดัอตัราศุลกากร ภาค 3 ก าหนดอตัราอากรขาออกไว ้9 ประเภท และใน
ปัจจุบนัไดรั้บการยกเวน้เกือบทั้งหมดดงัน้ี 

 ประเภทท่ี 1 ขา้วเจา้ ขา้วเหนียว ไม่ว่าจะเป็นขา้วเปลือก ขา้วขาว ขา้วกลอ้ง ขา้วน่ึง  
ประเภทท่ี 2 เศษโลหะทุกชนิด 

ประเภทท่ี 3 หนงัโค หรือหนงักระบือ (ยกเวน้ภาษีเฉพาะหนงัท่ีฟอกแลว้) 
ประเภทท่ี 4 ยาง 

ประเภทท่ี 5 ไม ้ไมแ้ปรรูป และของท่ีท าดว้ยไม ้ 
ประเภทท่ี 6 เสน้ไหมดิบท่ียงัไม่ไดตี้เกลียว และเสน้ดา้ยท่ีท าดว้ยไหม ข้ีไหม หรือเศษไหม 

ประเภทท่ี 7 ปลาป่น หรือปลาท่ีอบแหง้ท่ียงัไม่ไดป่้น ท่ีไม่เหมาะสมส าหรับเป็นอาหารของมนุษย ์

ประเภทท่ี 8 ของส่งออกจากพ้ืนท่ีพฒันาร่วมตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์รร่วมไทย-มาเลเซีย(ยกเวน้ภาษี
ของบางชนิด) 
ประเภทท่ี 9  ของซ่ึงมิไดร้ะบุไวห้รือรวมไวใ้นประเภทอ่ืนใดในพิกดัอตัราขาออกฉบบัน้ีไม่ตอ้งเสีย
อากร 

        โดยปกติสินคา้หรือของส่งออก ไม่ตอ้งอากรขาออก มีเสียอากรขาออกเฉพาะ หนงัโค หนงั
กระบือดิบ ไมแ้ละไมแ้ปรรูปบางชนิด รวมทั้งน ้ ามนั (ประเภทท่ี 8) นอกจากรัฐบาลไม่เก็บอากรขาออก
แลว้ยงัส่งเสริมการส่งออกโดยการ 1) ไดสิ้ทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม 2) ขอคืนภาษีสรรพสามิต 3) ขอคืน
อากรขาเขา้วตัถุดิบท่ีน ามาผลิตแลว้ส่งออก       4)  สิทธิไดเ้งินชดเชยการส่งออก                                                                                                                                                                                              

 (3)  ของทีไ่ด้รับยกเว้นอากรขาเข้า 

 โดยปกติแลว้ของทุกชนิดท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัร ตอ้งเสียอากรขาเขา้ แต่มีของหรือ
สินคา้ท่ีกฎหมายก าหนดใหย้กเวน้อากรมี 19ประเภทดงัน้ี 

ประเภทท่ี 1 ของท่ีส่งออกรวมทั้งของท่ีส่งกลบัออกไปซ่ึงน ากลบัเขา้มาภายในหน่ึงปี โดยไม่
เปล่ียนแปลงลกัษณะหรือรูปแต่ประการใดและในเวลาท่ีส่งออกนั้นไดรั้บใบสุทธิส าหรับน ากลบัเขา้
มาแลว้ 
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ประเภทท่ี 2 ของท่ีน าเขา้มาในประเทศไทยซ่ึงไดเ้สียอากรไวค้รบถว้นแลว้ และภายหลงัไดส่้งกลบั
ออกไปซ่อม ณ ต่างประเทศ หากน ากลบัเขา้มาภายใน1ปีหลงัจากท่ีไดรั้บใบสุทธิส าหรับน ากลบัเขา้มา 
ซ่ึงไดอ้อกใหใ้นขณะท่ีไดส่้งออกแลว้ 

ประเภทท่ี  3 ของท่ีกล่าวไวข้า้งล่างน้ี ถา้น าเขา้มาพร้อมกบัตน หรือน าเขา้มาเป็นการชัว่คราว และจะ
ส่งกลบัออกไปภายในไม่เกิน 6 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีน าเขา้มาไดแ้ก่ 

 ก. ของท่ีใชใ้นการแสดงละคร หรือการแสดงอยา่งอ่ืนท่ีคลา้ยกนัซ่ึงผูแ้สดงท่ีท่องเท่ียวน าเขา้
มา 

 ข.  เคร่ืองประกอบและของใชใ้นการทดลองหรือการแสดงเพื่อวิทยาศาสตร์หรือการศกึษา 
ซ่ึงบุคคลท่ีเขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวน าเขา้มาเพื่อจดัการทดลองหรือแสดง 

 ค.   รถส าหรับเดินบนถนน เรือ และอากาศยาน บรรดาท่ีเจา้ของน าเขา้มาพร้อมกบัตน 

 ง.    เคร่ืองถ่ายรูปและเคร่ืองบนัทึกเสียง ซ่ึงบุคคลท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการ
ชัว่คราว น าเขา้มาเพ่ือใชถ่้ายรูปหรือบนัทึกเสียงต่าง ๆ ฟิลม์และแผน่ส าหรับถ่ายรูปหรือส่ิงท่ีใช้
บนัทึกเสียงซ่ึงน ามาใชเ้พ่ือการน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกระทรวงการคลงัก าหนด 

ฟิลม์ส าหรับภาพน่ิง  ไม่เกิน 5มว้น 

แผน่ส าหรับภาพน่ิง ไม่เกิน 40 มว้น 

ฟิลม์ส าหรับภาพยนตร์ขนาด 8 มม.หรือ 16 มม.ไม่เกิน 5 มว้น 

ส่ิงท่ีใชบ้นัทึกเสียง ไม่เกิน 5 มว้น 

หมายเหตุ    ค  าว่า น าเขา้มาพร้อมกบัตนหมายถึง ของท่ีเขา้มาถึงประเทศไทยไม่เกินหน่ึงเดือน
ก่อนผูน้ าของเขา้มาถึง หรือไม่เกินหกเดือนนบัแต่เวลาท่ีผูน้  าของเขา้มาถึงอธิบดีกรมศุลกากรมีอ  านาจ
ขยายก าหนดเวลาท่ีกล่าวขา้งตน้ไดเ้มื่อเห็นว่ามีพฤติการณ์พิเศษ 

 จ. อาวุธปืน และกระสุนปืน ซ่ึงบุคคลท่ีเขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว น าเขา้มา
พร้อมกบัตน 

 ฉ.  ของท่ีน าเขา้มาเป็นการชัว่คราวโดยมุ่งหมายจะแสดงในงานสาธารณะท่ีเปิดให้
ประชาชนดูไดท้ัว่ 

     ช.  ของท่ีน าเขา้มาเพื่อซ่อม แต่ตอ้งปฏิบติัตามท่ีอธิบดีกรมศุลกากรก าหนด    
 ซ. ตวัอยา่งสินคา้ นอกจากท่ีระบุไวใ้น ประเภทท่ี 14 ซ่ึงบุคคลท่ีเขา้มาในราชอาณาจกัรเป็น
การชัว่คราว น าเขา้มาพร้อมกบัตน และมีสภาพซ่ึงเม่ือจะส่งกลบัออกไปสามารถตรวจไดแ้น่นอนว่า
เป็นของอนัเดียวกบัท่ีน าเขา้มา     
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 ฌ. เคร่ืองมือและเคร่ืองประกอบส าหรับงานก่อสร้าง งานพฒันาการรวมทั้งกิจการชัว่คราว
อยา่งอ่ืน ตามท่ีอธิบดีกรมศุลกากรจะเห็นสมควรส าหรับฟิลม์  แผน่ส าหรับถ่ายรูป และเคร่ือง
บนัทึกเสียง ท่ีน ามาเป็นของใชส่้วนตวันั้นตอ้งไม่เกินปริมาณดงัน้ี 

ประเภทท่ี 4 รางวลัและเหรียญตรา ท่ีต่างประเทศมอบใหแ้ก่บุคคลท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร เพื่อเป็นเกียติ
ในความดีเด่นทางศิลปะ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ การกีฬา หรือบริการสาธารณะ หรือเพื่อเป็นเกียติ
ประวติัในความส าเร็จ หรือพฤติกรรมอนัเป็นสาธารณะประโยชน์ 
ประเภทท่ี 5 ของส่วนตวัท่ีเจา้ของน าเขา้มาพร้อมกบัตน ส าหรับใชเ้องหรือใชใ้นวิชาชีพ  และมีจ  านวน
พอสมควรแก่ฐานะ เวน้แต่รถยนต ์ อาวุธปืนและกระสุนปืน และเสบียง สุรา บุหร่ี ซิการ์ หรือยาเสน้ 
ซ่ึงเป็นส่วนตวัท่ีผูเ้ดินทางน าเขา้มาพร้อมกบัตนนั้น อธิบดีกรมศุลกากรอาจออกขอ้ก าหนดยกเวน้อากร
ใหไ้ดต้ามท่ีเห็นสมควรเป็นแห่งๆไปแต่ตอ้งไม่เกิน ปริมาณท่ีก าหนด ไดแ้ก่ บุหร่ีไม่เกิน 200 มวน และ
สุราไม่เกิน 1 ลิตร 

ประเภทท่ี  6  ของใชใ้นบา้นเรือนท่ีใชแ้ลว้ ท่ีเจา้ของน าเขา้มาพร้อมกบัตนเน่ืองจากการยา้ยภูมิล  าเนา
และมีจ  านวนพอสมควรแก่ฐานะ 

ประเภทท่ี 7 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของอากาศยานหรือเรือ รวมทั้งวสัดุท่ีน าเขา้มาเพ่ือใช้
ซ่อมหรือสร้างอากาศยานหรือเรือ หรือส่วนของอากาศยานหรือเรือดงักล่าว 

ประเภทท่ี 8 น ้ ามนัเช้ือเพลิง น ้ ามนัหยอดเคร่ือง และส่ิงท่ีใชใ้นการหล่อล่ืนท่ีเติมในอากาศยาน หรือใน
เรือท่ีมีขนาดเกินกว่า 5 ตนักรอส ซ่ึงศุลกากรไดป้ล่อยใหไ้ปต่างประเทศแลว้ 

ประเภทท่ี 9 พืชผลท่ีมีภูมิล  าเนาอยูใ่นประเทศไทยปลูกในเกาะดอนและท่ีชายตล่ิงแม่น ้ าซ่ึงกั้นเขตแดน
ประเทศไทย 

ประเภทท่ี 10 ของท่ีไดรั้บเอกสิทธ์ิตามขอ้ผกูพนัท่ีประเทศไทยมีอยูต่่อองคก์ารสหประชาชาติหรือตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสญัญากบันานาประเทศ หรือทางการทูต ซ่ึงไดป้ฏิบติัต่อกนัโดย
อธัยาศยัไมตรี 

ประเภทท่ี 11 ของท่ีพิสูจน์ไดว้่าน าเขา้มาเพื่อการแจกจ่ายใหเ้ปล่า เป็นการสาธารณกุศล หรือเพื่อการ
บริจาค 

                                                                                                                                                                                                                                
ประเภทท่ี  12  ของท่ีน าเขา้ทางไปรษณีย ์ซ่ึงแต่ละหีบห่อมีราคาไม่เกิน 500บาท 

ประเภทท่ี  13  ยทุธภณัฑ ์ท่ีใชใ้นทางราชการ 

ประเภทท่ี  14  ตวัอยา่งสินคา้ท่ีใชเ้พียงแค่ตวัอยา่ง ไม่มีราคาทางการคา้ 

ประเภทท่ี 15 ภาชนะบรรจุของชนิดท่ีท่ีใชบ้รรจุเพื่อความสะดวก หรือความปลอดภยัในการขนส่ง
ระหว่างประเทศท่ีเรียกว่า คอนเทนเนอร์ 
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ประเภทท่ี  16  ของท่ีน าเขา้ท่ีพิสูจน์ใหเ้ป็นท่ีพอใจอธิบดีกรมศุลกากร ว่าเป็นของส าหรับคนพิการ 

ประเภทท่ี 17 ของส่งออกซ่ึงพิสูจน์ใหเ้ป็นท่ีพอใจอธิบดีกรมศุลกากร ว่าเป็นของท่ีน าเขา้มาไม่เกิน2  ปี 
และยงัมิไดเ้ปล่ียนแปลงลกัษณะรูปลกัษณ์แต่ประการใด 

ประเภทท่ี  18  ใหย้กเวน้อากรขาเขา้ส าหรับของท่ีไดน้ าเขา้มาในราชอาณาจกัรเพ่ือเขา้ไปในเขตปลอด
อากรในกรณีดงัต่อไปน้ี 

ก. ของท่ีเป็นเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเคร่ืองใชใ้นการประกอบอุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนใดตามท่ีอธิบดีก  าหนด 

ข. ของท่ีใชใ้นการประกอบอุตสาหกรรม พานิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนใด ท่ีเป็นประโยชน์
แก่เศรษฐกิจของประเทศ 

ค. ของท่ีปล่อยออกมาจากเขตปลอดอากร 

2.3   กฎหมายควบคุมสินค้าเข้าออก 

การควบคุมหมายถึงการหา้มหรือการจ ากดั การน าเขา้หรือส่งออกสินคา้บางชนิด เพื่อสวสัดิ
ภาพของประชาชน และความมัน่คงของประเทศ การควบคุมอาจเป็นการหา้มโดยเดด็ขาด หรือของ
บางชนิดอาจไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานก่อน   ดงันั้นการควบคุมการน าเขา้ส่งออก จึงอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมของหลายหน่วยงาน เช่นการน าเขา้ยาเสพติดตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข  การ
น าเขา้ยทุธภณัฑต์อ้งไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงกลาโหม การน าเขา้พนัธส์ตัว ์พนัธพ์ืชตอ้งไดรั้บ
อนุญาตจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การน าเขา้เงินตรา เหรียญกษาปณ์ และทองค า 
ตอ้งขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทย  ส าหรับสินคา้อุปโภคบริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่อยูใ่นความ
ควบคุมของกระทรวงพาณิชย ์

(1) ของต้องห้าม หมายถึง ของหรือสินคา้ท่ีหา้มน าเขา้มาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร
โดยเด็ดขาด ผูใ้ดน าของตอ้งหา้มเขา้มา หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร มีความผดิตอ้งรับโทษตาม
กฎหมายนั้นๆ 

(1.1)  ของต้องห้ามในการน าเข้าและส่งออกโดยเดด็ขาด ได้แก่ 

ก  มูลฝ่ิน 

ข วตัถุลามก 

ค เหลา้องุ่นท่ีใชช่ื้อใหห้ลงเช่ือว่าผลิตในประเทศโปรตุเกส 

ง สินคา้ท่ีมีแหล่งก าเนิดเป็นเท็จ 
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(1.2) ของต้องห้ามเฉพาะน าเข้าได้แก่ 

ก ส่ิงพิมพ ์หรือหนงัสือพิมพ ์ท่ีมีขอ้ความเป็นปฏิปักษต่์อการปกครองของรัฐบาล 

ข จดหมายและไปรษณียบตัร นอกทางไปรษณีย ์

ค หตัถกรรมใดๆ ท่ีมีแหล่งก าเนิดเป็นเท็จ 

ง เคร่ืองชัง่ ตวง วดั ท่ีมิใช่มาตราเมตริก 

จ ของท่ีมีรูปธงชาติโดยไม่สมควร 

ฉ ของท่ีปลอม หรือเลียนช่ือเคร่ืองหมาย 

ช วรรณกรรม หรือศิลปกรรมท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ 

(1.3) ของต้องห้ามเฉพาะส่งออก ได้แก่ 

ก  ฝ่ิน ทั้งสุกและดิบ 

ข กลอ้งสูบฝ่ิน 

ค กญัชา 

ง ชา้งส าคญั ชา้งสีประหลาด ชา้งเนียม 

(2) ของต้องก ากดั 

    ของตอ้งก ากดัหมายถึง ของท่ีมีการควบคุมในลกัษณะก ากบัและจ ากดั   (ก  ากบั +  จ  ากดั = 

ก ากดั) กฎหมายก าหนดใหข้องหรือสินคา้เหล่าน้ี หากจะน าเขา้มาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร 
จะตอ้งไดรั้บอนุญาต จากอธิบดีกรมศุลกากร 

(2.1)  ของต้องก ากดัในการน าเข้าและส่งออก ได้แก่ 

ก ยาเสพติดใหโ้ทษ 

ข ยาสูบ 

ค พืชกระท่อม 

ง ยานตัถุ ์

จ สตัวแ์ละซากสตัว ์

ฉ ปศุสตัว ์และสตัวพ์าหนะ 

ช พนัธุย์าง 

ซ น ้ ายาง 

(2.2)   ของต้องก ากดัในการน าเข้า 

ก ยทุธภณัฑ ์

ข ของท่ีมีเคร่ืองหมายกาชาด 

ค ของท่ีมีตราแผน่ดิน 
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ง อาวุธปืน เคร่ืองกระสุน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิงและส่ิงเทียมอาวุธ 

จ ไพ ่

ฉ เคร่ืองชัง่ ตวง วดั มาตราเมตริก 

ช ของท่ีมีเคร่ืองหมายราชการ หรือเลียนแบบเคร่ืองหมายราชการ 

ซ สุรา 

(2.3)  ของต้องก ากดัในการส่งออกได้แก่ 

ก โบราณวตัถุ และศิลปวตัถุ 

ข แร่ดีบุก 

ค อาวุธยทุธภณัฑ ์ท่ีใชใ้นการสงคราม 

ง เหรียญกษาปณ์ 

จ สตัวพ์าหนะ 

ฉ ของท่ีควบคุมตามกฎหมายควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราไดแ้ก่ ธนบตัร ธนาณัติ 
เงินตราต่างประเทศ 

ช ทองค า ทองค าขาว เพชรพลอย 

ฌ  มาตรฐานสินคา้ท่ีกระทรวงพาณิชยป์ระกาศ 

(3)  ของควบคุม 

ของควบคุมหมายถึงของท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดอ้อกเป็นพระราชกฤษฎีกา ควบคุมการน าเขา้
หรือส่งออกนอกราชอาณาจกัรจึงเปล่ียนแปลงไดง่้ายกว่าของตอ้งก ากดัท่ีออกโดยพระราชบญัญติัท่ีมี
ลกัษณะถาวรมากกว่า 

3. วธิีการจดัเกบ็ภาษีศุลกากรตามพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ.2530 ไดก้  าหนด
วิธีการจดัเก็บอากรไว ้3วิธีดงัน้ี 

3.1 การจดัเก็บตามราคาหรือตามมูลค่า หมายถึง เก็บตามอตัราร้อยละของราคาสินคา้ สินคา้ใด
ราคาสูงยอ่มเสียอากรสูง สินคา้ใดราคาต ่าก็เสียอากรต ่า อากรขาเขา้เก็บจากราคาท่ีแทจ้ริงในตลาดคือ
ราคา CIF (Cost  insurance  and freight) อากรขาออกปกติใชร้าคา FOB (Free on board) อนั
ประกอบดว้ยราคาสินคา้ บวกดว้ยค่าระวาง บวกค่าขนส่งลงเรือ 

                3.2   การจดัเก็บตามสภาพ หมายถึง การจดัเกบ็ตามน ้ าหนกั จดัเก็บตามปริมาณ ตามปริมาตร 
หรือตามความยาว ข้ึนอยูก่บัลกัษณะสินคา้นั้นๆ 

                3.3 เก็บตามราคา หรือตามสภาพแลว้แต่วิธีใดมากกว่าหมายถึงวิธีการจดัเก็บภาษีทั้งวิธีตาม
ราคา และวิธีตามสภาพ  แลว้ใหจ้ดัเก็บอากรตามวิธีท่ีไดอ้ากรสูงกวา่ 

  3.4   ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีศุลกากร 
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ตามพระราชบญัญติั ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 2บญัญติัว่าผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีคือผู ้ น าเขา้ และผูส่้งออก 

ผูน้  าเขา้ใหห้มายความรวมถึงเจา้ของหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงเป็นผูค้รอบครอง หรือมีส่วนไดเ้สียชัว่ขณะหน่ึง
ในของใดๆ นบัแต่เวลาท่ีน าของนั้นเขา้มาจนถึงเวลาท่ีไดส่้งมอบใหไ้ปโดยถูกตอ้ง พน้จากความรับผิด
ของพนักงานศุลกากร  ผูส่้งออกให้หมายถึงเป็นท านองเดียวกันโดยอนุโลม  พนักงานศุลกากร 
หมายถึงบุคคลใดๆท่ีรับราชการในกรมศุลกากร หรือนายทหารแห่งราชนาวี หรือนายอ าเภอ หรือผูช่้วย
นายอ าเภอซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งเป็นพิเศษใหท้ าการแทนกรมศุลกากร(แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีคลงั) 

3.5 เวลาท่ีต้องช าระภาษีหมายถึงเวลาท่ีผู ้น าเข้า หรือผู ้ส่งออกจะต้องช าระภาษี  ซ่ึ ง
พระราชบญัญติัศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 10 บญัญติัว่า การเสียภาษีให้เสียแก่พนกังานเจา้หน้าท่ีใน
เวลาท่ีออกใบขนสินค้าให้ โดยเจ้าพนักงานศุลกากรตรวจสอบรายการท่ีส าแดงไวว้่าถูกต้องก็จะ
ประทบัตราสมบูรณ์ และออกใบขนสินคา้ใหแ้ละใหช้ าระภาษีพร้อมกนันั้น 

3.6   การค านวณค่าภาษี ให้ค  านวณตามราคาของ ตามสภาพของ และพิกัดอตัราศุลกากร ท่ี
เป็นอยูใ่นเวลาท่ีความรับผดิในอนัจะเสียภาษีเกิดข้ึน 

 4 ท่าหรือที่เพ่ือการน าเข้าและส่งออก 

รัฐมนตรีกระทรวงการคลงั มีอ  านาจออกกฎกฎกระทรวงก าหนดท่า ท่ีและสนามบินเพื่อ
จดัเก็บภาษีศุลกากร ตลอดจนตรวจตรา ป้องกนั ปราบปรามการลกัลอบหนีภาษี โดยก าหนดท่า หรือท่ี
ใด ๆในราชอาณาจกัรส าหรับการน าเข้าและส่งออก ก าหนดสนามบินใดๆในราชอาณาจกัรให้เป็น
สนามบินศุลกากร ตลอดจนก าหนดเขตศุลกากร ณ ท่าใด ท่ีใด หรือสนามบินใด 

ท่า  หมายถึง ท่าทางทะเลมีทั้งส้ิน  29   ท่า  เช่น ท่ากรุงเทพ ท่าระนอง ท่านราธิวาส ท่าสิชล 
นครศรีธรรมราช ท่าหยงสตาร์ จ.ตรัง  ท่าเกาะลนัตา จ.กระบ่ี เป็นตน้ 

   ทางอนุมัต ิหมายถึง ทางท่ีก  าหนดโดยกฎกระทรวง ให้เป็นทางท่ีจะใชข้นส่งของเขา้ในหรือ
ออกนอกราชอาณาจกัรได ้หรือจากเขตแดนทางบกมายงัด่านศุลกากร หรือจากด่านศุลกากรไปยงัเขต
แดนทางบกได ้

ด่านศุลกากร หมายถึงด่านท่ีตั้งข้ึนไวโ้ดยกฎกระทรวง ณ ทางอนุมติั เพ่ือเก็บศุลกากรแก่ของท่ี
ขนส่งโดยทางนั้น และเพ่ือตรวจของด้วยด่านศุลกากรจึงมีลกัษณะเป็น สถานท่ีทางบกท่ีติดต่อกับ
ต่างประเทศก าหนดใหต้ั้งด่านศุลกากร โดยให้เป็นท่ีเสียภาษีในการน าเขา้และส่งออกทางบกเช่นด่าน
ศุลกากรแม่สาย 

 ด่านพรหมแดน หมายถึง ด่าน ตั้งข้ึน ไวโ้ดยกฎกระทรวง ณ ทางอนุมติัเพื่อตรวจของท่ีขนส่ง
โดยทางนั้นด่านพรมแดนจึงมีลกัษณะเป็นชายเขตแดนทางบก ท่ีมีเขตติดต่อกบัต่างประเทศ โดยด่าน
พรหมแดนมีหน้าท่ีเพียงตรวจของ ส าหรับการเสียภาษีตอ้งไปเสียท่ีด่านศุลกากรท่ีตั้งอยูใ่นเมืองนั้นๆ
เช่นการน าของเขา้ออกท่ีด่านพรมแดนจงัโหลนตอ้งไปเสียภาษีท่ีด่านศุลกากรสะเดา จ.สงขลา           
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  ด่านตรวจทางบก หรือด่านตรวจรถ มีไวเ้พ่ือตรวจยานพาหนะท่ีผา่นทางนั้นเพ่ือตรวจคน้ของ
ท่ีลกัลอบหนีภาษี เช่น ด่านตรวจทุ่งหลุง จงัหวดัชุมพรเป็นตน้                                                                                                                             

สนามบินศุลกากร หมายถึง สนามบินส าหรับการน าเขา้และส่งออกทางอากาศไดแ้ก่สนมบิน
ศุลกากรสุวรรภูม ิ สนามบินศุลกากรหาดใหญ่ สนามบินศุลกากรภูเกต็ สนามบินศุลกากรกระบ่ี 
เชียงใหม่ เชียงราย อุดรธานี    เป็นตน้ 

    อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง อาจประกาศท่าหรือท่ี ด่านศุลกากร 
สนามบินศุลกากรเพ่ิมเติม เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตวัทางการคา้การลงทุน 
ไดต้ามความเหมาะสมในการออกกฎกระทรวงเพื่อก  าหนดด่านศุลกากรนั้นเป็นนโยบายรัฐบาล อนั
เน่ืองจากความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี ทั้ งน้ีต้องค านึงถึงความพร้อมในหลายๆด้าน เช่น 
ปริมาณการคา้ขายชายแดน ณ จุดนั้น ความมัน่คงของประเทศ ความปลอดภยัของประชาชนท่ีไปมา
คา้ขายในบริเวณดงักล่าว ความพร้อมของหน่วยงานศุลกากร เจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หน่วยงาน
ปกครองในพ้ืนท่ี เป็นตน้ ซ่ึงมีขั้นตอนการปฏิบติัดงัน้ี 

ก. ขั้นตอนแรกเร่ิมตน้จากการเห็นพอ้งตอ้งกนัของฝ่ายปกครอง ทหารฝ่ายความมัน่คง 
ขา้ราชการ พ่อคา้ ประชาชน ท่ีเก่ียวขอ้งในทุกระดบัของทอ้งท่ี ทั้งน้ีจะตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบั
การประชุม หารือ หรือประสานงานกบัหน่วยงานของประเทศเพื่อนบา้นท่ีเก่ียวขอ้งจนมี
ความเห็นพอ้งดว้ย ในการตั้งด่านศุลกากร ณ จุดนั้น 

ข. เมื่อไดข้อ้สรุปท่ีชดัเจนว่า จุดผา่นแดนถาวรดงักล่าว มีความพร้อมและเหมาะสมท่ีจะ
ก าหนดตั้งด่านศุลกากรแน่นอนแลว้ ฝ่ายปกครองในสงักดักระทรวงมหาดไทย จะท าเร่ือง
เสนอคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบ 

ค. หลงัจากคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบแลว้ จะเป็นการจดัเตรียมงบประมาณเพื่อการ
ก่อสร้างท่ีท าการด่านศุลกากร และส่วนราชการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

     ง.    กรมศุลกากรจะเป็นผูรั้บหนา้ท่ีในการจดัร่างกฎกระทรวงเพ่ือจดัตั้งด่านศุลกากรดงักล่าว 
โดยเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณากลัน่กรองก่อนเสนอเร่ืองใหรั้ฐมนตรี
กระทรวงการคลงัลงนามในกฎกระทรวง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต่อไป 

                                                                                                                                                             
5 .โรงพกัสินค้า  หมายถึง  สถานท่ีซ่ึงใชเ้ป็นท่ีพกัหรือท่ีเกบ็ส่ิงของหรือสินคา้เม่ือไดข้นถ่ายจาก
เรือแลว้ และใชเ้ป็นท่ีใชป้ล่อยของเหล่านั้น 6คลงัสินคา้ทณัฑบ์น หมายถึงคลงัสินคา้ของเอกชนท่ี
ท าสญัญาใหไ้วแ้ก่รัฐบาลว่าจะเก็บรักษาของนั้นไวด้ว้ยดี หากเสียหายจะรับใชใ้หจ้นครบ เมื่อผู ้
น าเขา้จะน าสินคา้ออกจากคลงัเมื่อใดก็ใหช้  าระอากรในวนัท่ีน าของออก พระราชบญัญติั ศุลกากร 
พ.ศ. 2469 ก าหนดคลงัสินคา้ทณัฑบ์นไว ้ 7 ประเภทตามวตัถุประสงคก์ารเก็บสินคา้แต่ละประเภท                                                                                         
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6. การค้าชายแดน  เหตุท่ีประเทศไทยมีชายแดนติดต่อกบัประเทศเพื่อนบา้น4ประเทศ คือ สหภาพ
เมียนมาร์  สปป. ลาว กมัพูชา และมาเลเซียโดยเมียนมาร์มพีรมแดนติดต่อกนัยาวท่ีสุดคือระยะทาง
ประมาณ 2,401 กม.  รองลงมาคือ สปป.ลาว ระยะทาง 1,810 กม กมัพูชาระยะทาง 798 กม และ
มาเลเซียระยะทาง 647 กม. ตามล าดบัจึงมีการคา้ชายแดนติดต่อกบัประเทศดงักล่าว การคา้
ชายแดนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบงานศุลกากร สามารถแยกไดเ้ป็น  3 รูปแบบคือ 

 6.1 .น าเขา้(Import)  หมายถึงน าเขา้มาใชห้รือบริโภคภายในประเทศ 

  น ากลบัเขา้มา (Re import) หมายถึงส่งออกไปก่อนแลว้จึงน ากลบัเขา้มาภายหลงั 

6.2. ส่งออก(Export) หมายถึงส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร 

 ส่งกลบัออกไป (Re-Export) หมายถึง น าเขา้มาก่อนแลว้จึงส่งกลบั 

6.3  การคา้ผา่นแดน หมายถึง การคา้ท่ีเกิดข้ึนจากประชาชนหรือผูป้ระกอบการคา้จากประเทศ
หน่ึงส่งผา่นประเทศท่ีสองไปยงัประเทศท่ีสาม หรือจากประเทศท่ีสามผ่านแดนประเทศท่ีสอง มายงั
ประเทศท่ีหน่ึง ทั้งน้ี แต่ละประเทศจะตอ้งยนิยอมใหม้ีการขนส่งสินคา้ผา่นแดนกนัได ้

(1) น าผ่ าน ห รือส่งผ่ าน ประเท ศ  (Tran or Transshipment) หมายถึง ขนสินค้าผ่าน
ราชอาณาจกัรโดยมิไดใ้ชป้ระโยชน์หรือน าไปสร้างรายไดใ้ห้เกิดข้ึนภายในประเทศ สินคา้ประเภทน้ี
จะไม่มีภาระในอนัจะตอ้งเสียภาษี และไม่มีภาระในการขออนุญาตน าเขา้และส่งออกสินคา้ผ่านแดน 
(Transit cargo) ใชส้ าหรับประเทศ Land locked country ตามอนุสญัญาบาเซโลนา ค.ศ. 1921       

 (2) สินค้าถ่ายล า (Transshipment cargo) หมายถึง การปฏิบติัวิธีการศุลกากรเพ่ือล าเลียงถ่าย
ของจากยานพาหนะหน่ึงท่ีขนของเขา้มาไปยงัอีกยานพาหนะหน่ึงท่ีขนส่งของออกไปภายในท่าหรือท่ี
แห่งเดียวกนั ภายใตก้ารควบคุมของศุลกากร โดยมีจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดของการขนส่งอยูน่อก
ราชอาณาจกัร ปัจจุบนัไดม้ีประกาศกรมศุลกากรท่ี 91/2547 ก าหนดระเบียบปฏิบติัไวเ้ป็นการเฉพาะ
เร่ืองแลว้นอกจากน้ียงัมี พ.ร.บ. การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ออกมาบงัคบัใช ้ เพื่อ
สนบัสนุนการคา้ระหว่างประเทศตามความผกูพนัท่ีประเทศไทยมีต่อนานาชาติ 

การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ  หมายถึง การรับขนของโดยมีรูปแบบการขนส่งท่ีแตกต่าง
กนัตั้งแต่สองรูปแบบข้ึนไปภายใตส้ญัญาขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบฉบบัเดียว โดยขนส่งจากสถานท่ี
ซ่ึงผูป้ระกอบการขนส่งต่อเน่ืองไดรั้บมอบของในประเทศหน่ึงไปยงัสถานท่ีซ่ึงก าหนดใหเ้ป็นสถานท่ี
ส่งมอบของในอีกประเทศหน่ึง  

     (3)  จุดผ่านแดนช่ัวคราว  หมายถึง การเปิดเพื่อผอ่นผนัใหม้ีการผา่นแดนได ้เพื่อวตัถุประสงค์
เฉพาะภายในหว้งเวลาท่ีก  าหนดไวแ้น่นอนเฉพาะกิจ ไม่มีผลกระทบต่อความมัน่คงและความ
ปลอดภยั เมื่อครบเวลา หรือบรรลุวตัถุประสงคแ์ลว้ จะปิดจุดผา่นแดนทนัที โดยรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทยจะเป็นผูล้งนามในประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อปิดจุดผา่นแดนทนัที 
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     (4)    จุดผ่อนปรน   หมายถึง  ประกาศของผูว้่ าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อช่วยเหลือประเทศบา้นดา้นมนุษยธรรม และส่งเสริมความสัมพนัธ์ของ
ประชาชนในระดบัทอ้งถ่ิน เพ่ือผ่อนปรนให้มีการคา้ขายสินคา้อุปโภคบริโภค และยารักษาโรคท่ี
จ  าเป็น ซ่ึงระดบัทอ้งถ่ินของทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกนั   ปัจจุบนัไม่มีด่านศุลกากรใดตั้งอยู ่ณ จุด
ผา่นแดนชัว่คราว หรือจุดผอ่นปรน แต่อยา่งใด 

7.  ของตกค้าง ของริบ และของยดึ    
7.1 ของตกคา้งหมายถึง ของท่ีอยูใ่นอารักขาของกรมศุลกากรในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

(1)   ของน าเขา้ท่ีเป็นอนัตรายตามชนิดหรือประเภทท่ีอธิบดีประกาศก าหนดท่ีผูน้  าเขา้ไม่ได้
เสียอากร และน าของออกไปจากเขตศุลกากรภายในเวลาท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

(2)   ของอ่ืนใดนอกจากขอ้7.1เมื่ออยูใ่นอารักขาของศุลกากรถึงสองเดือน โดยไม่มีใบขน
สินคา้อนัไดรั้บรองและไม่ไดเ้สียอากรหรือวางประกนัค่าอากรท่ีพึงเรียกเก็บจากของนั้น เมื่อ
อธิบดีไดแ้จง้ไปยงัตวัแทนเรือ ท่ีน าของนั้นเขา้มาครบ15วนัแลว้ แต่ตวัแทนเรือดงักล่าวยงัไม่
มาปฏิบติัพิธีการศุลกากร เพื่อน าของออกไป ใหถื้อเป็นของตกคา้ง 

(3)   ของท่ีน าเขา้มาเป็นของสด เสียง่าย เจา้ของยงัไม่ไดน้ าออกไป แต่ของนั้นแสดงอาการบูด
เน่าแลว้ภายหลงัสามวนันบัจากวนัท่ีมาถึง 

(4)   สินคา้ผา่นแดนท่ีน าเขา้มาครบ5เดือนแลว้ยงัไม่ส่งออก กรมศุลกากรจะแจง้ใหต้วัแทนเรือ
มาน าของออกไปภายในสามสิบวนั ถา้ไม่น าออกไปถือเป็นของตกคา้ง 

   วธิีการด าเนินการกบัของตกค้าง 

1.   ใหพ้นกังานน าออกขายทอดตลาด 

2.   ใหต้วัแทนเรือส่งของนั้นออกนอกราชอาณาจกัร 

3.   ใหพ้นกังานท าลาย 

  เงินท่ีไดจ้ากการขายของตกคา้ง ใหห้กัค่าภาษี ค่ารักษา ค่าขนยา้ยใหก้บักรมศุลกากร ส่วนท่ี
เหลือใหช้ าระค่าติดพนัต่างๆ ท่ีเหลือใหต้กเป็นของแผน่ดิน 

7.2  ของอนัพึงตอ้งริบ  หมายถึง ของดงัต่อไปน้ี  
 1. ของท่ียงัไม่ไดเ้สียภาษี ของตอ้งก ากดั ของตอ้งหา้ม หรือของใดๆท่ีมิไดผ้า่นด่านศุลกากร
โดยถูกตอ้ง 

2.  เรือชนิดใดๆอนัมีระวางไม่เกิน250ตนั รถ เกวียน ยานพาหนะ ภาชนะต่างๆท่ีช่วยในการ
ขนของตามขอ้1 

3.  เรือท่ีอยูภ่ายในเขต ท่าและมีสินคา้ในเรือ ภายหลงัปรากฏว่าเรือล  านั้นเบาลอยตวัข้ึนหรือมี
แต่อบัเฉา โดยนายเรือไม่สามารถพิสูจนว์่าไดข้นของข้ึนโดยชอบ 
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4. หีบห่อท่ีมีขนาดหรือลกัษณะผดิพระราชบญัญติัศุลกากร 

5.  ของท่ีท าทณัฑบ์นว่าจะส่งออกโดยเรือล าใด แต่มิไดน้ าลงเรือใหเ้สร็จก่อนเรือล านั้นออก 

             6.  สินคา้ท่ีขนถ่ายจากเรือโดยมิไดรั้บอนุมติัจากอธิบดีกรมศุลกากร 

7.  สินคา้ท่ีเก็บอยูใ่นคลงัสินคา้แลว้ลกัลอบน าออกไปเปล่ียนแปลงสภาพโดยมิไดรั้บอนุญาต 

8. ของท่ีไดคื้นค่าภาษีแลว้และใหน้ าไปท่าเรือเพื่อการส่งออก และพบว่าของนั้นไม่ตรงกบัใบ
ขนสินคา้ หรือเอกสารต่างๆเป็นเท็จ 

9. ของท่ีขนส่งนอกทางอนุมติั 

7.3  ของยดึ หมายถึง ของใดๆอนัพึงตอ้งยดึ ตามพระราชบญัญติัศุลกากร พ.ศ. 2469 ถา้เจา้ของ
ไม่มายืน่ค  าร้องภายใน60วนัส าหรับยานพาหนะท่ีใชใ้นการท าผดิ และ30วนัส าหรับส่ิงอ่ืนทั้งน้ี
นบัตั้งแต่วนัท่ียดึไว ้ใหต้กเป็นของแผน่ดิน  

8. พธิีการศุลกากร 

พิธีการศุลกากรเป็นการก าหนดแนวทางใหผู้น้  าเขา้และผูส่้งสินคา้ออกปฏิบติัเก่ียวกบัการเสีย
อากร วิธีการควบคุมสินคา้น าเขา้ส่งออก การจดัท่าเรือ การควบคุมแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ขอ้
หา้มขอ้จ ากดั การขนส่งทางเรือ    ทางอากาศ  ทางบกและ ทางรถไฟพิธีการศุลกากรท่ีท่ีประเทศไทยใช้
อยูใ่นปัจจุบนัไดป้รับปรุงแกไ้ขใหม้ีความทนัสมยัตามการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ และ
เทคโนโลย ี เพื่อกา้วทนักระแสการเปล่ียนแปลงของโลกการด าเนินพิธีการศุลกากรขาเขา้หรือขาออก 
อาจจ าแนกตามสายงานคมนาคมดงัน้ี 

1. พิธีการศุลกากรทางเรือเดินทะเล 

2. พิธีการศุลกากรทางบก 

3. พิธีการศุลกากรทางอากาศยาน 

4. พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย ์

5. พิธีการศุลกากรส าหรับนกัทศันาจร การด าเนินการพิธีการศุลกากรตามสายงานคมนาคมน้ีจะมี
ขั้นตอนคลา้ยคลึงกนัคือ 

   1. ขั้นเตรียมเอกสาร เช่น ใบขนสินคา้ แบบแสดงรายการคา้บญัชีราคาสินคา้ เป็นตน้ 

   2. ยืน่เอกสารต่อเจา้พนกังาน เพื่อใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบและด าเนินการในขั้นต่อไป 

  3. การตรวจสอบของเจา้พนกังาน พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะตรวจสอบ 3 ขั้นตอนคือ ตรวจสอบ
พิธีการ ตรวจสอบการค านวณและตรวจสอบพิกดัอตัราศุลกากร เม่ือผา่นพิธีการศุลกากรขั้นตอน
ต่างๆแลว้ ผูน้  าเขา้ตอ้งช าระเงินอากร หรือเงินประกนัภาษีอากร เจา้หนา้ท่ีศุลกากรจึงท าการตรวจ
ปล่อยสินคา้ตามปกติ ปัจจุบนักรมศุลกากรไดน้ าระบบคอมพิวเตอร์มาใชเ้พื่อใหบ้ริการแก่ผูน้  าเขา้-

ส่งออก คือ ระบบ EDI Based On - Line network 
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6. ระบบ EDI (Electronic data interchange) คือการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ในการรับส่งเอกสารธุรกิจ
ระหว่างหน่วยงานตั้งแต่2หน่วยงานข้ึนไป ท าใหก้ารปฏิบติัพิธีการศุลกากรมีความแม่นย  า รวดเร็ว 
และสามารถใหบ้ริการไดต้ลอด 24 ชม 

7. สรุป 

ภาษีศุลกากร เป็นการเก็บภาษีจากการน าเขา้และส่งออกสินคา้ โดยทัว่ไปจะไม่เก็บอากรขา
ออกทั้งน้ีเพ่ือเป็นการส่งเสริมการส่งออกของประเทศ ภาษีศุลกากร เป็นภาษีทางออม้ท่ีผูน้  าเขา้ผลกั
ภาระไปใหผู้บ้ริโภคภายในประเทศไดพ้ิกดัศุลกากรในปัจจุบนัใชร้ะบบฮาโมไนซแ์บ่งสินคา้ออกเป็น 

21 หมวด 97 ตอน 

การเก็บภาษีศุลกากรม ี 3 อตัรา คืออตัราตามราคา อตัราตามปริมาณหรือตามสภาพ และเก็บตามราคา
หรือตามปริมาณแลว้แต่วิธีใดไดจ้  านวนเงินภาษีสูงกว่า  
อากรขาเขา้เก็บจากราคาซีไอเอฟ   อากรขาออกเก็บตามราคาเอฟโอบี   ของท่ีไดรั้บยกเวน้อากรมี 19 

ประเภท  อยา่งไรกต็ามภายใตข้อ้ตกลงความร่วมมือทางการคา้อาจไม่เก็บอากรขาเขา้ระหว่างประเทศท่ี
มีขอ้ตกลงร่วมกนัได ้      
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                                                                    ค าถามท้ายบทที่ 9 

1. ภาษีศุลกากรคืออะไร 

2. จงระบุวตัถุประสงคก์ารจดัเก็บภาษีศุลกากร 

3. ปัจจุบนัสินคา้ใดท่ีมีการเสียอากรขาออก 

4. พิกดัศุลกากรระบบฮาร์โมไนซแ์บ่งสินคา้เป็นก่ีหมวดหมู่ใหย้กตวัอยา่งประกอบมา  

     4 หมวดหมู่ 
5. ใหอ้ธิบายความหมายของค าต่อไปน้ี 

1) ของตอ้งก ากดั 

2) ของตอ้งหา้ม 

3) ของควบคุม 

4) คลงัสินคา้ ทณัฑบ์น 

6. ของตกคา้ง หมายความว่าอยา่งไร กรมศุลกากรมีวิธีจดัการกบัของตกคา้งอยา่งไร 

7. จุดผา่นแดนชัว่คราว กบัจุดผอ่นปรนต่างกนัอยา่งไร 

8. ใหอ้ธิบายความหมายของค าต่อไปน้ี 

1) ท่า หรือท่ี และสนามบินศุลกากร 

2) ด่านพรมแดน 

3) ทางอนุมติั 

4) ด่านตรวจทางบก 

9.  พิธีการศุลกากรหมายถึงอะไร ใหอ้ธิบายพอสงัเขป   
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  สมคิด บางโม(2551)ภาษีอากรธุรกิจ,กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัรามค าแหง 
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แผนบริหารการสอน 

      ภาษีสรรพสามติ 

เน้ือหาประจ าบท 

               1. ความหมายและวตัถุประสงคใ์นการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต 

               2. กฎ หมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีสรรพสามิต 

               3. สินคา้และบริการท่ีตอ้งเสียภาษีสรรพสามิต 

               4. ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีสรรพสามิต 

               5. ความรับผดิในการเสียภาษีสรรพสามิต 

               6. วิธีการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต 

               7. การช าระภาษี 

               8. บทก าหนดโทษ 

               9. สรุปภาษีสรรพสามิต 

             10. บญัชีอตัราภาษีสรรพสามิต 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

หลงัจากเรียนบทน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีพฤติกรรมดงัน้ี 

1. อธิบายความหมายและวตัถุประสงคใ์นการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตได ้

2. ระบุสินคา้และบริการท่ีตอ้งเสียภาษีสรรพสามิตได ้

3. ระบุผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีสรรพสามิตได ้

4. อธิบายวิธีการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตได ้

5. ตอบค าถามทา้ยบทได ้

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยบ์รรยายสรุปเน้ือหาในบทเรียน 

2. นกัศกึษาน าเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. ร่วมกนัอภิปรายและตอบขอ้ซกัถาม 

4. นกัศกึษาตอบค าถามทา้ยบทเรียน 

5. นกัศึกษาท าแบบฝึกหดัเพ่ิมเติม 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน บทท่ี10 

2. Power point สรุปเน้ือหาวิชา 

3. ค าถามทา้ยบท 
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4. แบบฝึกหดัเพ่ิมเติม 

           การวดัและการประเมนิผล   

1. สงัเกตความตั้งใจเรียน 

2. พิจารณาจากการน าเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. ตรวจค าถามทา้ยบท 

4. ตรวจแบบฝึกหดัเพ่ิมเติม       
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                                                      บทที่ 10 

ภาษีสรรพสามิต 

 

                    ภาษีสรรพสามิต (excise tax) เป็นภาษีทางออ้มอีกชนิดหน่ึง ท่ีสามารถผลกัภาระไปยงั
ผูบ้ริโภคได ้  ฐานภาษีสรรพสามิตไดแ้ก่การบริโภคสินคา้หรือบริการบางชนิดท่ีมีลกัษณะฟุ่ มเฟือย ไม่
จ  าเป็นต่อการด ารงชีพตามปกติ ขดัต่อศีลธรรมอนัดี ท าลายส่ิงแวดลอ้ม เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และ
บริการเพื่อความบนัเทิงบางประเภท ตลอดจนสินคา้ท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษจากรัฐ โดยแยกใหเ้ห็นตวัอยา่ง
ดงัน้ี ภาษีท่ีเก็บจากสินคา้ท่ีฟุ่มเฟือยไม่จ  าเป็นต่อการด ารงชีพ เช่น เคร่ืองแกว้คริสตสั ภาษีท่ีเก็บจาก
สินคา้หรือบริการท่ีขดัต่อศีลธรรมดีงาม (sin tax) เช่นไพ่ การพนนั ภาษีท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
(environment tax) เช่นสารท่ีท าลายชั้นบรรยากาศ ภ าพาษีท่ีเก่ียวกบัความบนัเทิง (entertainment tax)
รถยนตน์ ไนตค์ลบั สถานอาบ อบตวัและนวด ภาษีท่ีเก็บจากสินคา้ท่ีไดรั้บสิทธิประโยชนจ์ากรัฐ เช่น 
รถยนต ์เป็นตน้ 

1. วตัถุประสงค์ในการจดัเกบ็  
1.1 เพื่อหารายได ้

1.2 เพื่อจ  ากดัการบริโภคสินคา้และบริการบางประเภทของประชาชน 

2. กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

ในการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตมกีฎหมายส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัการจดัเก็บภาษีหลาย 

ฉบบัดงัน้ี 

2.1 พระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 

2.2 พระราชบญัญติัพกิดัภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

2.3 พระราชบญัญติัสุรา พ.ศ. 2486 

2.4 พระราชบญัญติัยาสูบ พ.ศ. 2509 

2.5 พระราชบญัญติัไพ่ พ.ศ. 2486 

2.6 พระราชบญัญติัจดัสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

2.7 พระราชบญัญติัจดัสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527 ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม
เพื่อความเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและสงัคมในเวลาต่อมาตามล าดบั 
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3. สินค้าและบริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามติ 

            ปัจจุบนัมีสินคา้และบริการท่ีตอ้งเสียภาษีสรรพสามิต จ  าแนกเป็น 13 ตอนดงัน้ี                                                                  
ตอนที ่1 น า้มนัและผลติภัณฑ์น า้มนั                                                                                                                      
ตอนที ่2  เคร่ืองด่ืม 

ตามพระราชบญัญติัเคร่ืองด่ืม พ.ศ. 2495 เคร่ืองด่ืม หมายถึง ส่ิงท่ีตามปกติใชเ้ป็นเคร่ืองด่ืมโดยไม่ตอ้ง
เจือปนและไม่มีแอลกอฮอลโ์ดยจะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์หรือไม่ก็ตาม อนับรรจุในภาชนะและ
ผนึกไวแ้ต่ไม่รวมถึงน ้ าหรือน ้ าแร่ตามธรรมชาติ น ้ ากลัน่หรือน ้ ากรองส าหรับด่ืมโดยไม่ปรุงแต่ง น ้ านม
จืด น ้ านมอ่ืนๆท่ีก  าหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยอาหารเคร่ืองด่ืมท่ีผูผ้ลิตได้ผลิตข้ึนเพ่ือขายปลีกเอง
โดยเฉพาะอนัมิไดม้ีก๊าซคาร์บอนไดออกไซดอ์ยูด่ว้ย 

ตอนที่ 3 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า                                                                                                                                        
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หมายถึงผลิตภณัฑท่ี์ใชพ้ลงังานไฟฟ้า และใหร้วมถึงส่ิงท่ีใชป้ระกอบกบัไฟฟ้าหรือ
เก่ียวกบัไฟฟ้าดว้ย  

ตอนที่ 4 แก้วและเคร่ืองแก้ว  หมายถึงส่ิงของและเคร่ืองใชท่ี้ท าดว้ยแกว้ 

ตอนที่ 5 รถยนต์ 

รถยนต ์หมายถึง รถท่ีมีลอ้ตั้งแต่สามลอ้และเดินดว้ยก าลงัเคร่ืองยนต ์ก  าลงัไฟฟ้า หรือพลงังานอ่ืน แต่
ไม่รวมถึงรถท่ีเดินบนราง รถจกัรยานยนตท่ี์มีพ่วงขา้งไม่เกิน 1 ลอ้ และรถยนตท่ี์รัฐมนตรีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

รถยนตน์ัง่  หมายความว่า รถเก๋งหรือรถยนตท่ี์ออกแบบส าหรับใชเ้ป็นปกติวิสยั และใหห้มายความ
รวมถึงรถยนตใ์นลกัษณะท านองเดียวกนัเช่นรถยนตท่ี์มีหลงัคาติดต่อเป็นเน้ือเดียวกนัในลกัษณะถาวร 
ดา้นขา้งหรือดา้นหลงัคนขบัมีประตูหรือหนา้ต่างและมีท่ีนัง่ ทั้งน้ีไม่ว่าจะมีท่ีนัง่เท่าใด 

รถยนตโ์ดยสาร หมายถึงรถตูห้รือรถยนตท่ี์ออกแบบเพื่อใชข้นส่งคนโดยสารจ านวนมาก รวมทั้ง
รถยนตใ์นลกัษณะท านองเดียวกนั 

รถยนตก์ระบะ หมายความว่ารถยนตท่ี์มีท่ีนัง่ดา้นหนา้ตอนเดียวส าหรับคนขบั และดา้นหลงัเป็น
กระบะบรรทุก ซ่ึงเปิดโล่งจนถึงทา้ยรถโดยไม่มีหลงัคา 

ตอนที ่6  เรือ      

เรือ หมายความว่า ยานพาหนะทางน ้ าทุกชนิด 

ตอนที่ 7  ผลติภัณฑ์เคร่ืองหอมและเคร่ืองส าอาง 

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองหอม หมายความว่า น ้ าหอม หวัน ้ าหอม และส่ิงท่ีท าใหมี้กล่ินหอมต่างๆแต่ไม่รวมถึง
หวัน ้ าหอมท่ีใชไ้ดเ้ฉพาะผลิตสินคา้ 
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เคร่ืองส าอาง หมายความว่า ผลิตภณัฑป์รุงแต่งเพื่อใชบ้นผวิหนงัหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย
มนุษยส์ าหรับท าความสะอาด ป้องกนั แต่งเสริมใหเ้กิดความงามหรือเปล่ียนแปลงรูปลกัษณะโดยถู ทา 
หรือโรย แต่ไม่รวมถึงเภสชัผลิตภณัฑ ์

ตอนที่ 8 สินค้าอ่ืนๆ  ไดแ้ก่ พรมปูพ้ืนท่ีท าดว้ยขนสตัว ์รถจกัรยานยนต ์หินอ่อน หินแกรนิต แบตเตอรี 
สารท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน 

ตอนที ่9 กจิการบันเทิงหรือหย่อนใจ 

กิจการบนัเทิงหรือหยอ่นใจ หมายความว่า การประกอบกิจการในดา้นบนัเทิงหรือหยอ่นใจต่างๆใน
สถานบริการเพื่อหารายไดเ้ป็นธุรกิจ เช่น ไนตค์ลบั ดิสโกเธค เป็นตน้ 

ตอนที่ 10  กจิการเส่ียงโชค 

กิจการเส่ียงโชค หมายความวา่ การประกอบกิจการในดา้นการจดัใหม้ีการเส่ียงโชคดว้ยวิธีการใดๆ
เพื่อใหไ้ดเ้งินรางวลัหรือประโยชน์อยา่งอ่ืน เช่น สนามแข่งมา้ เป็นตน้ 

ตอนที ่ 11 กจิการที่มผีลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  หมายถึง การประกอบกิจการท่ีมีผลกระทบต่อ         
ดุลยภาพของส่ิงแวดลอ้มเพ่ือหารายไดเ้ป็นธุรกิจ เช่น สนามกอลฟ์ เป็นตน้ 

ตอนที่  12  กจิการที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ  หมายความว่า การประกอบกิจการใดๆในลกัษณะท่ี
เป็นการใหบ้ริการแก่ประชาชนทัว่ไป โดยไดรั้บอนุญาตหรือสมัปทานจากรัฐใหด้  าเนินกิจการได ้ เช่น 
กิจการโทรคมนาคม เป็นตน้ 

ตอนที่ 13   สุรา                                                                                                                                            
ตาม พระราชบญัญติั สุรา พ ศ .  2493 

สุรา หมายถึงวตัถุทั้งหลายหรือของผสมท่ีมีแอลกอฮอลซ่ึ์งด่ืมกินไดเ้ช่นเดียวกบัน ้ าสุรา หรือซ่ึงด่ืมกิน
ไม่ได ้แต่เม่ือไดผ้สมกบัน ้ าหรือของเหลวอยา่งอ่ืนแลว้สามารถด่ืมกินไดเ้ช่นเดียวกบัน ้ าสุรา 

สุราแช่ หมายถึง สุราท่ีไม่ได้กลัน่ และให้หมายความรวมถึงสุราแช่ท่ีได้ผสมกับสุรา แต่ยงัมีแรง         
แอกอฮอลไ์ม่เกินสิบหา้ดีกรีดว้ย เช่นเบียร์ ไวน์ เป็นตน้ 

สุราสามทับ คือ สุรากลัน่ท่ีมีแรงแอลกอฮอลแ์ปดสิบดีกรีข้ึนไป 

ตามพระราชบญัญติัยาสูบ พ.ศ.2509 ก าหนดให้เก็บภาษียาเสน้ ซิกาแรต และผลิตภณัฑจ์ากยาสูบ โดย
เก็บจากผู ้ผลิต และผู ้ประกอบก ารขาย ทั้ งยาสูบท่ีผลิตภายในประเทศ และน าเข้ามาภายใน
ราชอาณาจกัร โดยใหนิ้ยามความหมายดงัน้ี 

ยาสูบ หมายถึง ใบยาหรือยาอดัซ่ึงไดห้ัน่เป็นเสน้และแหง้แลว้ 

ยาอัด หมายถึง ส่วนใดส่วนหน่ึงของตน้ยาสูบซ่ึงไดป้นหรือย่อยและท าเป็นแผน่โดยมีวตัถุอ่ืนเจือปน
ดว้ยหรือไม่ก็ตาม 
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บุหร่ีซิกาแรต หมายถึง ยาเส้นหรือยาปรุง ไม่ว่าจะมีใบยาแห้ง หรือยาอดัเจือปนหรอไม่ ซ่ึงมวนดว้ย
กระดาษหรือวตัถุท่ีท าข้ึนแทนกระดาษหรือใบยาแหง้ หรือยาอดั 

บุหร่ีซิการ์ หมายถึง ใบยาแหง้หรือยาอดั ซ่ึงมวนดว้ยใบยาแหง้และยาอดั 

บุหร่ีอ่ืน หมายถึง  ยาเสน้หรือยาเสน้ปรุง ซ่ึงมวนดว้ยใบตอง กลีบบวั กาบหมาก ใบมะกา ใบจาก หรือ
วตัถุอ่ืนซ่ึงมิใช่กระดาษหรือวตัถุท่ีท าข้ึนใชแ้ทนกระดาษ และท่ีมิใช่ใบยาหรือยาอดั 

ยาเสน้ปรุง หมายถึง  ใบยาท่ีมิใช่ใบยาพนัธย์าสูบพ้ืนเมืองหรือยาอดั ซ่ึงไดห้ัน่เป็นเสน้และปรุงหรือปน
ดว้ยวตัถุอ่ืนนอกจากน ้ า 

ยาเคีย้ว หมายถึง ส่วนใดส่วนหน่ึงของใบยาแห้ง นอกจากใบยาแห้งพนัธพ้ื์นเมือง ซ่ึงไดป้รุงหรือปน
ดว้ยวตัถุอ่ืนนอกจากน ้ าเพ่ืออมหรือเค้ียว 

ไพ่ ตามพระราชบญัญติัไพ่ พ.ศ. 2486 มาตรา 4 ใหค้วามหมายว่า ไพ่ ซ่ึงท าดว้ยกระดาษหรือหนงัหรือ
ซ่ึงท าดว้ยวตัถุอ่ืนตามท่ีก  าหนดในกฎกระทรวง  และในมาตรา 5 หา้มมิใหผู้ใ้ดท าไพ่หรือน าไพ่เขา้มา 
เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากอธิบดี และในมาตรา 7 หา้มมิใหผู้ใ้ดขายไพ่เป็นการคา้ เวน้แต่ไดรั้บอนุญาต
จากเจา้พนกังาน การออกใบอนุญาตผูข้อตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีก  าหนดไวใ้นกฎกระทรวง        
             ปัจจุบันเก็บภาษีจากไพ่ท่ีน าเข้าเท่านั้น ผูน้  าเข้าตอ้งน าไพ่ประทับตราสรรพสามิตและเสีย
ค่าธรรมเนียมตามชนิดและวัตถุท่ีท าไม่ เกิน ร้อยละ 30บาทและปิดแสตมป์ ท่ีซองไพ่ ท่ีช าระ
ค่าธรรมเนียมแลว้ ส าหรับไพ่ท่ีผลิตภายในประเทศไม่มีการเก็บภาษีเพราะ โรงงานผลิตไพ่เป็น
รัฐวิสาหกิจสงักดักรมสรรพสามิตจะผกูขาดการผลิตไพ่เพียงผูเ้ดียว  โรงงานไพ่ผลิตไพ่ 5ชนิดดงัน้ี 

1. ไพ่ไทย หรือไพ่ผอ่ง ส ารับหน่ึงมี 120 ใบ 

2. ไพ่ผอ่งจีน ส ารับหน่ึงมี 116 ใบ 

3. ไพ่จีนส่ีสี ส ารับหน่ึงมี 112 ใบ 

4. ไพ่ป๊อกกระดาษ ส ารับหน่ึงมี 54 ใบ 

5. ไพ่ป๊อกพลาสติก ส ารับหน่ึงมี 54 ใบ ส าหรับไพ่น าเขา้อนุญาตน าเขา้เฉพาะไพ่ป๊อกเท่านั้น 

 

4.ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษ ี

               ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีสรรพสามิต ไดก้  าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  
มาตรา 7 ดงัน้ี 

4.1 ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

4.2 ผูป้ระกอบการสถานบริการ 

4.3 ผูป้ระกอบการน าเขา้สินคา้ 

4.4 ผูอ่ื้นตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่นผูด้ดัแปลงรถยนตก์ระบะใหเ้ป็นรถยนตน์ัง่ เป็นตน้ 
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5. ความรับผดิในการเสียภาษีสรรพสามติ 

                ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ก าหนดความรับผดิในการ
เสียภาษีสรรพสามิตไวด้งัน้ี 

5.1 ในกรณีสินคา้ท่ีผลิตข้ึนในราชอาณาจกัร 

         (ก)  ถา้สินคา้อยูใ่นโรงงานอุตสาหกรรม ใหถื้อว่าความรับผดิในการเสียภาษีเกิดข้ึนในเวลาท่ีน า
สินคา้ออกจากโรงงานอุตสาหกรรม เวน้แต่เป็นการน าสินคา้ออกจากโรงงานอุตสาหกรรมไปเก็บไว้
ในคลงัสินคา้ทณัฑบ์น และถา้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมหรือบุคคลใดน าสินคา้ดงักล่าวไปใชภ้ายใน
โรงงานอุตสาหกรรมก็ใหถื้อว่าเป็นการน าสินคา้ออกจากโรงงานอุตสาหกรรม 

          (ข)  ถา้สินคา้เก็บอยูใ่นคลงัสินคา้ทณัฑบ์น ใหถื้อว่าความรับผดิในอนัจะตอ้งเสียภาษีเกิดข้ึนใน
เวลาท่ีน าสินคา้ออกจากคลงัสินคา้ทณัฑบ์น เวน้แต่เป็นการน าสินคา้กลบัคืนไปเก็บไวใ้นโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือไปเก็บไวใ้นคลงัสินคา้ทณัฑบ์น อีกแห่งหน่ึง 

           ในกรณีท่ีความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
เกิดข้ึนก่อนน าสินคา้ออกจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลงัสินคา้ทณัฑบ์น ใหถื้อว่าความรับผดิในอนั
ตอ้งเสียภาษีเกิดข้ึนพร้อมกบัความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 5.2 ในกรณีบริการ ใหถื้อว่าความรับผดิในอนัตอ้งเสียภาษีเกิดข้ึนเม่ือไดช้  าระราคาค่าบริการ   ในกรณี
ท่ีความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดข้ึนก่อน
ไดรั้บช าระราคาค่าบริการ ใหถื้อว่าความรับผดิในอนัตอ้งเสียภาษีเกิดข้ึนพร้อมกบัความรับผดิในการ
เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 5.3 ในกรณีท่ีน าเขา้ ใหถื้อว่าความรับผดิในอนัจะตอ้งเสียภาษีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกบัความรับผดิใน
อนัจะตอ้งเสียภาษีศุลกากรส าหรับของท่ีน าเขา้ตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร เวน้แต่ในกรณีสินคา้ท่ีเก็บ
อยูใ่นคลงัสินคา้ทณัฑบ์นตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร ใหถื้อว่าความรับผดิในอนัจะตอ้งเสียเกิดข้ึนใน
เวลาท่ีน าสินคา้ออกจากคลงัสินคา้ทณัฑบ์นนั้น 

5.4     ในกรณีดดัแปลงรถยนตเ์กิดข้ึนเม่ือการดดัแปลงส้ินสุดลง 

6 วธิีการจดัเกบ็ภาษีสรรพสามติ 

วิธีเก็บภาษีสรรพสามิตมี 2ลกัษณะดงัน้ี 

               6.1 เก็บตามราคาหรือตามมูลค่า หมายถึง เก็บเป็นร้อยละของราคาสินคา้หรือบริการ ขอ้ดีของ
การเก็บภาษีตามมูลค่าคือมีความเป็นธรรม เน่ืองจากสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง ราคาสูง ตอ้งเสียภาษีสูง ตรง
ขา้มสินคา้คุณภาพต ่า ราคาต ่า ยอ่มเสียภาษีต ่าดว้ย ท าใหผู้ม้ีรายไดน้อ้ยซ่ึงปกติบริโภคสินคา้ราคาต ่าเสีย
ภาษีนอ้ยกว่าผูบ้ริโภคสินคา้ชนิดเดียวกนัท่ีมีราคาสูงกว่า 
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                    ส าหรับขอ้เสียของการเก็บภาษีในลกัษณะน้ีคือเป็นการยากท่ีจะหาราคาหรือตน้ทุนท่ี
แทจ้ริงของสินคา้ เน่ืองจากโรงงานต่างๆ ยอ่มมีตน้ทุนการผลิตท่ีต่างกนั 

              6.2 เก็บตามปริมาณหรือตามสภาพ หมายถึง การเก็บภาษีตามปริมาณ  ตามหน่วย ตามน ้ าหนกั 
หรือตามปริมาตร ของสินคา้นั้นๆ เช่นเก็บภาษีสุราต่อลิตร เก็บภาษียาสูบต่อน ้ าหนกัเป็นกรัม โดยไม่
ค านึงถึงราคาสินคา้นั้นๆว่ามีราคาสูงหรือต ่ากว่ากนั จึงท าใหสิ้นคา้ชนิดเดียวกนัท่ีมีปริมาณเท่ากนัไม่ว่า
ราคาสูงหรือต ่าตอ้งเสียภาษีเท่ากนั จึงถือว่าไม่เป็นธรรมส าหรับผูม้ีรายไดน้อ้ย  แต่ถือว่ามีขอ้ดีคือมี
ความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการจดัเก็บ อยา่งไรก็ตาม พระราชบญัญติัพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต 
มาตรา 4 ก  าหนดว่า สินคา้ใดท่ีระบุอตัราภาษีทั้งตามมูลค่า และตามปริมาณ ใหเ้สียภาษีท่ีคิดเป็นเงินสูง
กว่า  อน่ึงในการค านวณภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าไดก้  าหนดใหถื้อมูลค่าดงัน้ี 

                (ก) กรณีผลิตสินคา้ในราชอาณาจกัร ใหถื้อตามราคาขาย  ณ โรงงานอุตสาหกรรม โดยให้
รวมภาษีสรรพสามิตท่ีพึงช าระดว้ย 

               (ข) ในกรณีบริการ ใหถื้อตามรายรับของสถานบริการ โดยใหร้วมภาษีสรรพสามิตท่ีพึงตอ้ง
ช าระดว้ย 

                (ค)  ในกรณีน าเข้า ให้ถือราคา ซี ไอ เอฟ ของสินค้าบวกด้วยอากรอากรขาเข้ารวม
ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกกหมายส่งเสริมการลงทุนและภาษีและค่าธรรมเนียมอ่ืน ตามท่ีไดก้  าหนดโดย
กฤษฎีกา แต่ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยใหร้วมภาษีสรรพสามิตท่ีพึงตอ้งช าระดว้ย 

                (ง)  กรณีดดัแปลง  มูลค่าหมายถึง ค่าแรงงานรวมค่าวสัดุอุปกรณ์ ทั้งน้ีไม่ต ่ากว่าเกณฑข์ั้นต ่า 
ท่ีอธิบดีก  าหนด (มาตรา 144 เบญจ) 
              การคิดภาษีสรรพสามิตตามลกัษณะท่ีกล่าวมาเรียกว่าการคิดภาษีรวมใน คือตอ้งน าภาระภาษี
สรรพสามิตซ่ึงรวมภาษีเพ่ิมเพ่ือกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10  มาเป็นฐานในการค านวณภาษี
สรรพสามิตดงัน้ี 

            ภาษีสรรพสามิต = (ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อ
กระทรวงมหาดไทย) X อตัราภาษีสรรพสามิต 

ก าหนดให้ 

T =   ภาษีสรรพสามิต  

P = ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม 

t = อตัราภาษีสรรพสามิต 

            T= [P+T+ (10/100T)]Xt 

            T = [P+T+.10T]Xt 

            T = Pt + (1.10T)Xt 
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            T - (1.10t)t=pt+(1.10T)t-(1.10T)t 
            T- (1.10T)t=Pt  

            T-1.10Tt=pt 

            T (1-1.10t)=Pt 

            T (1-1.10t)/(1.10t)=Pt/(1-1.10t)  

            T = Pt/(1-1.10t) 
         ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นสูตรตามกรณีต่าง ๆ โดยก าหนดใหถื้อมูลค่าดงัน้ี 

(1) กรณีผลิตในราชอาณาจกัร ใหถื้อตามราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม โดยใหร้วมภาษี
สรรพสามิตท่ีพึงช าระดว้ย 

(2) ในกรณีบริการ ใหถื้อตามรายรับของสถานบริการโดยใหร้วมภาษีสรรพสามิตท่ีพึงช าระดว้ย 

(3) ในกรณีน าเขา้ ใหถื้อราคา ซี ไอ เอฟ  ของสินคา้บวกดว้ยอากรขาเขา้ รวมค่าธรรมเนียมพิเศษ
ตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนและค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอ่ืน ตามท่ีไดก้  าหนดตามกฤษฎีกา 
แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยใหร้วมภาษีสรรพสามิตท่ีพึงช าระดว้ย 

(4) ในกรณีดดัแปลง ตามมาตรา 144 เบญจ  มูลค่าใหห้มายรวมถึงค่าแรงงานรวมค่าวสัดุอุปกรณ์ 
ทั้งน้ีไม่ต ่ากว่าเกณฑข์ั้นต ่าท่ีอธิบดีก  าหนด 

(5) การคิดภาษีในลกัษณะดงักล่าวเรียกว่าภาษีรวมใน คือ ตอ้งน าภาระภาษีสรรพสามิตซ่ึงรวมภาษี
เพ่ิมเพ่ือกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 มาเป็นฐานในการค านวณภาษีสรรพสามิตดว้ย โดย
อธิบายเพ่ิมเติมดงัน้ี 

การคิดภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าแยกพิจารณาเป็นกรณีดงัน้ี 

กรณีท่ี 1 สินคา้ผลิตในราชอาณาจกัร 

ภาษีสรรพสามิต = (ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม+ภาษีสรรพสามิต+ภาษีเพื่อมหาดไทย) X 
อตัราภาษีสรรพสามิตหรือสูตร 

ภาษีสรรพสามิต = (ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม X อตัราภาษีสรรพสามิต)/1-(1.1Xอตัราภาษี
สรรพสามิต) 

 ตวัอยา่ง  สินคา้ ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม ไม่รวมภาษีสรรพสามิตเท่ากบั 100 บาท โดยสินคา้  
 ดงักล่าวเสียภาษีสรรพสามิตอตัราร้อยละ 20  จงหาภาษีสรรพสามิตท่ีพึงช าระ) 

ภาษีสรรพสามิต = pt/(1-1.1t) 
 = 100X0.20/1-(1.10X0.20) 
 = 20/1-(0.22) 
 = 20/0.78 



 

 

303 

 

 = 25.6 

            ไดภ้าษีสรรพสามิต 25.64 บาทภาษีเพื่อมหาดไทย ร้อยละ10 (25.64X10%) เท่ากบั 2.564

ภาษีสรรพสามิตท่ีพึงช าระเท่ากบั 25.64+2.564=28.20 บาท จะไดร้าคาขาย ณ โรงงาน
อุตสาหกรรม 128.20บาท(100 + 25.64 + 2.56) 
สามารถทดสอบค าตอบโดยน าราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม X อตัราภาษีสรรพสามิต        
ตามตวัอยา่งคือ 128.20 X 20% = 25.64 บาท จะไดภ้าษีสรรพสามิต 25.64 บาท ตรงกบัการค านวณ
ภาษีแบบรวมใน 

กรณีท่ี 2 กรณีบริการ 

ภาษีสรรพสามิต = (รายรับของสถานบริการ + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย) X อตัรา
ภาษีสรรพสามิตหรือสูตร 

ภาษีสรรพสามิต =  (รายรับของสถานบริการ X อตัราภาษีสรรพสามิต)/1 - (1.1 X อตัราภาษี
สรรพสามิต)  

กรณีท่ี 3 กรณีสินคา้น าเขา้ 

มูลค่า = ราคา ซี ไอ เอฟ ของสินคา้ + อากรขาเขา้ + ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายส่งเสริมการ
ลงทุน + ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมตามท่ีไดก้  าหนดในพระราชกฤษฎีกาแต่ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพ่ิม 
+ ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย 

ภาษีสรรพสามิต = มูลค่าดงักล่าว X อตัราภาษีสรรพสามิตหรือสูตร 

ภาษีสรรพสามิต = (ราคาซี ไอ เอฟ + อากรขาเขา้ + ค่าธรรมเนียมอ่ืนไม่รวมVAT) X อตัราภาษี
สรรพสามิต/1 - (1.1Xอตัราภาษีสรรพสามิต)   

7. การช าระภาษ ี

             ตามพระราชบญัญติั สรรพสามิต พ.ศ. 2527 หมวด 4 เร่ืองการยืน่แบบรายการและการช าระ
ภาษี  

หมวด  5  แสตมป์สรรพสามิตและเคร่ืองหมายการเสียภาษี  ไดก้  าหนดวิธีการเสียภาษี
สรรพสามิตไว ้ 3 วิธีดงัน้ี 

7.1   ยืน่ช าระภาษีภายในระยะเวลาท่ีก  าหนด 

(1) ยืน่ช าระภายใน 10 วนั นบัแต่วนัท่ีน าสินคา้ออกจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลงัสินคา้
ทณัฑบ์น ไดแ้ก่น ้ ามนัและผลิตภณัฑน์ ้ ามนั 

(2) ยืน่ช าระภายใน 15 วนั ของเดือนถดัจากเดือนท่ีน าสินคา้ออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
หรือคลงัสินคา้ทณัฑบ์น (กรณีความรับผดิเกิดพร้อมความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
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ไดแ้ก่เคร่ืองไฟฟ้านอกจากเคร่ืองปรับอากาศ แกว้และเคร่ืองแกว้ รถยนต ์เรือ ผลิตภณัฑ์
เคร่ืองหอมและเคร่ืองส าอาง 

(3)  สินคา้ท่ีผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม ขอช าระภาษีภายในวนัท่ี15ของเดือนถดัจากเดือนท่ี
น าสินคา้ออกจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือคลงัสินคา้ทณัฑบ์นโดยมีหลกัประกนั  ไดแ้ก่ 
เคร่ืองด่ืมท่ีท าหรือบรรจุหรือไดจ้ากเคร่ืองขายเคร่ืองด่ืม   เคร่ืองไฟฟ้านอกจาก
เคร่ืองปรับอากาศ แกว้และเคร่ืองแกว้  รถยนต ์เรือ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองหอมและเคร่ืองส าอาง  
พรมและส่ิงทอปูพ้ืนอ่ืนๆ   รถจกัรยานยนต ์หินอ่อนและหินแกรนิต  แบตเตอรี 

7.2 ใชแ้สตมป์สรรพสามิต เช่น ติดแสตมป์บนภาชนะบรรจุเคร่ืองด่ืมและขีดฆ่าแสตมป์ ไพ่น าเขา้จาก
ต่างประเทศประทบัตราสรรพสามิตและติดแสตมป์ เป็นตน้ 

7.3 ใชเ้คร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี โดยวิธีการควบคุมส่ิงผนึกภาชนะเช่นฝาจีบ จดทะเบียน ซ่ึงตอ้ง
ผนึกใหเ้รียบร้อย ก่อนออกจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ แสตมป์สรรพสามิตและส่ิงผนึกภาชนะ 
กรมสรรพสามิตมีอ  านาจจดัท าเพียงผูเ้ดียว และขายในราคาทุนบวกดว้ยภาษีสรรพสามิต ผูผ้ลิตท่ี
ประสงคจ์ะใชส่ิ้งผนึกภาชนะ เพ่ือเสียภาษี ใหข้อจดทะเบียนส่ิงผนึกภาชนะลกัษณะเฉพาะเจาะจงของ
ตน และเก็บไวใ้นโรงงาน ภายใต ้การควบคุมของเจา้พนกังาน 

8. บทก าหนดโทษ 

8.1 ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม หรือผูป้ระกอบการสถานบริการไมย่ืน่ค  าขอจดทะเบียนสรรพสามิต 
รวมถึงไม่แจง้ยา้ย เลิกโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการภายในเวลาท่ีก  าหนดมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 
บาท 

8.2 ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม หรือผูป้ระกอบกิจการสถานบริการไม่แสดงใบทะเบียนสรรพสามิตไว้
ในท่ีเปิดเผย หรือใบทะเบียนช ารุดในสาระส าคญัหรือสูญหายแลว้ไม่ยืน่ค  าขอรับใบแทนภายใน 30 วนั 
แต่วนัท่ีทราบ และภายใน 15 วนั ในกรณีใบอนุญาตคลงัสินคา้ทณัฑบ์นช ารุดในสาระส าคญัหรือสูญ
หายมีโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาท 

8.3 ผูใ้ดไม่แจง้ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม หรือราคาค่าบริการตามเวลาท่ีก  าหนดมโีทษปรับไม่เกิน 
5,000 บาท 

8.4 กรณีผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษี ไม่ไดย้ืน่แบบรายการเสียภาษีภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนดตอ้งเสียค่าปรับ
อีก 2 เท่าของค่าภาษี กรณีผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษียืน่แบบรายการภาษีไวไ้ม่ถูกตอ้ง ท าใหจ้  านวนภาษีท่ีตอ้ง
เสียขาดไปตอ้งเสียเบ้ียปรับอีก 1 เท่าของภาษีท่ีขาดไป 

8.5 ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีไม่ช าระภาษีภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนดตอ้งเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ1.5ต่อเดือน
หรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีตอ้งช าระโดยไม่รวมเบ้ียปรับ ในการค านวณเงินเพ่ิมมิใหคิ้ดทบตน้
และไม่เกินกว่าจ  านวนภาษีท่ีตอ้งช าระโดยไม่รวมเบ้ียปรับ 
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8.6 ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จ ตอบค าถามถอ้ยค าอนัเป็นเท็จ น าพยานหลกัฐานเท็จมาแสดง หรือยืน่
บญัชี หรือยืน่เอกสารอนัเป็นเท็จเพื่อหลีกเล่ียงการเสียภาษีตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 7 ปี บาทและ
ปรับไม่เกิน 300,000 บาท 

9. สรุป 

    ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีทางออ้ม ฐานภาษี คือ การบริโภคและบริการ สินคา้ท่ีมีความฟุ่ มเฟือย เป็น
อนัตรายต่อสุขภาพขดัต่อศีลธรรม หรือท าลายส่ิงแวดลอ้ม โดยมีวตัถุประสงค์ในการจดัเก็บเพ่ือหา
รายได้ และจ ากัดการบริโภคของประชาชน ปัจจุบันสินค้าและบริการท่ีต้องเสียภาษีสรรพสามิต 
จ  าแนกไดเ้ป็น 13 ตอน ซ่ึงมีการจดัเก็บภาษีในอตัราแตกต่างกนัไป โดยรัฐบาลมีแนวโน้มท่ีจะจดัเก็บ
ภาษีสรรพสามิต ในอตัราท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ ส่งผลให้รัฐบาลมีรายได้เพ่ิมข้ึน เพ่ือชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ 
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10. บญัชีอตัราภาษีสรรพสามิต  ขอยกตวัอยา่งอตัราภาษีสรรพสามิต ส าหรับสินคา้และบริการเพียงบางส่วนเท่านั้น 

รายการ 

อตัราภาษ ี

อตัราเพดานตามกฎหมาย อตัราปัจจุบัน 

ตามมูลค่าร้อยละ หน่วย หน่วยละบาท ตามมูลค่าร้อยละ หน่วยละบาท 

ตอนที่ 1   น า้มนัและผลติภัณฑ์น า้มนั 

น ้ามนัเบนซินและน ้ ามนัท่ีคลา้ยกนั 

(1) น ้ ามนัเบนซินชนิดไร้สารตะกัว่  42 ลิตร เศษของลิตร  ใหน้บัเป็นหน่ึงลิตร
(2 ) น ้ ามนัเบนซินนอกจาก 

(3) น ้ ามนัเบนซินท่ีไร้สารตะกัว่ท่ีน าเขา้ 

เพ่ือจ  าหน่ายใหแ้ก่ผูรั้บเอกสิทธ์ิตามขอ้ 

ผกูพนัท่ีประเทศไทยมีอยูต่่อองคก์าร
สหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศหรืตามสญัญากบันานาประเทศ 
หรือทางการทูตตามหลกัถอ้ยทีถอ้ยปฏิบติั
ต่อกนัทั้งน้ีตามหลกัเกณฑ ์

(4) น ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์ อี10 ตาม
หลกัเกณฑเ์ง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด                    

 

 

42 

42 

42 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

ลิตร เศษของลิตรใหน้บัเป็นหน่ึงลิตร 

ลิตร เศษของลิตรใหน้บัเป็นหน่ึงลิตร 

ลิตร เศษของลิตรใหน้บัเป็นหน่ึงลิตร 

 

 

 

 

 

 

ลิตร เศษของลิตรใหน้บัเป็นหน่ึงลิตร 

 

 

10 

10 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

7.000 

7.000 

- 

 

 

 

 

 

 

6.300 
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รายการ 

อตัราภาษ ี

อตัราเพดานตามกฎหมาย อตัราปัจจุบัน 

ตามมูลค่าร้อยละ หน่วย หน่วยละบาท ตามมูลค่าร้อยละ หน่วยละบาท 

(5) น ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์อี20 ตามหลกัเกณฑ ์

และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด   
(6)น ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์อี 85 ตามหลกัเกณฑ์
ท่ีก  าหนดแบททา รีฟอร์แมทไพโรลายลิส
และของเหลวท่ีคลา้ยกนั                                                                                                                      

42 

 

42 

ลิตร เศษของลิตรใหน้บัเป็นหน่ึงลิตร 

 

ลิตร เศษของลิตรใหน้บัเป็นหน่ึงลิตร 

 

10 

 

10 

 

0 

 

0 

5.600 

 

1.050 

- แบพทา รีฟอร์แมท โพโรลายลิส 

ก๊าซโซลีนและของเหลวท่ีคลา้ยกนั 

(1) แบททา รีฟอร์แมทไพโรลายลิสและ
ของเหลวท่ีคลา้ยกนั 

 

 

42 

 

 

ลิตร เศษของลิตรใหน้บัเป็นหน่ึงลิตร 

 

 

10 

 

 

36 

 

 

7.000 

- น ้ามนัก๊าดและน ้ ามนัท่ีจุดใหแ้สง 

สว่างท่ีคลา้ยกนั 

     

(1) น ้ ามนัก๊าดและน ้ ามนัท่ีจุดใหแ้สงสว่าง
ท่ีคลา้ยกนั    

34 ลิตร เศษของลิตรใหน้บัเป็นหน่ึงลิตร 4 0 3.055 

-  น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองบินไอพ่น 

(1) น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองบินไอพ่น
ท่ีไม่ไดใ้ชเ้ป็นเช้ือเพลิงส าหรับอากาศยาน                                 

 

34 

 

ลิตร เศษของลิตรใหน้บัเป็นหน่ึงลิตร 

 

4 

 

23 

 

3.000 
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รายการ 

อตัราภาษ ี

อตัราเพดานตามกฎหมาย อตัราปัจจุบัน 

ตามมูลค่าร้อยละ หน่วย 
หน่วยละ

บาท 
ตามมูลค่าร้อยละ หน่วยละบาท 

(2) น ้ ามนัเช้ือเพลิง ส าหรับเคร่ืองบินไอ
พ่นท่ีน าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงส าหรับอากาศ
ยานในประเทศ ตามหลกัเกณฑ ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก  าหนด 

34 ลิตร เศษของลิตรใหน้บัเป็นหน่ึงลิตร 4 1 0.200 

(1)น ้ ามนัดีเซลท่ีมีก  ามะถนัเกินร้อยละ
0.035โดยน ้ าหนกั                                                          

34 ลิตร เศษของลิตรใหน้บัเป็นหน่ึงลิตร 10 0 5.310 

(2) น ้ ามนัดีเซลท่ีมีก  ามะถนัไม่เกินร้อยละ
0.035 โดยน ้ าหนกั                                                      

34 ลิตร เศษของลิตรใหน้บัเป็นหน่ึงลิตร 10 0 0.0050 

- ก๊าชธรรมชาติเหลว (เอน็ จี แอล) 
และท่ีคลา้ยกนั 

(1) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอน็ จี แอล) และ
ก๊าซเหลวท่ีคลา้ยกนั                                                        

 

 

42 

 

 

ลิตร เศษของลิตรใหน้บัเป็นหน่ึงลิตร 

 

 

10 

 

 

36 

 

 

5.310 

- ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล พี จี ) 
และก๊าซท่ีคลา้ยกนั 

(1) ก๊าซโพรเพนเหลวและก๊าซท่ีคลา้ยกนั                

 

 

34 

 

 

กก. เศษของกก.ใหน้บัเป็นหน่ึงกก. 

 

 

9 

 

 

0 

 

 

2.170 
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รายการ 

อตัราภาษ ี

อตัราเพดานตามกฎหมาย อตัราปัจจุบัน 

ตามมูลค่าร้อยละ หน่วย 
หน่วยละ

บาท 
ตามมูลค่าร้อยละ หน่วยละบาท 

(2) ก๊าซ แอล พี จี ท่ีใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้า
และขายทั้งหมดใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

34 กก. เศษของกก.ใหน้บัเป็นหน่ึงกก. 9 ยกเวน้ภาษี ยกเวน้ภาษี 

ตอนที่ 2 เคร่ืองด่ืม 

(1) น ้ าแร่เทียม น ้ าโซดาและน ้ าอดัลมท่ีไม่
เติมน ้ าตาลหรือสารท าใหห้วานอ่ืนๆและ
ไม่ปรุงกล่ินรส      
 (2) น ้ าแร่และน ้ าอดัลมท่ีเติมน ้ าตาลหรือ
สารท่ีท าใหห้วานอ่ืนๆหรือท่ีปรุงกล่ินรส 
และเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์    
แต่ไม่รวมถึงน ้ าผลไม ้และน ้ าพืชผกั            

25 

 

 

 

20 

บาท/440 ซีซี 

 

 

 

บาท/440 ซีซี 

0.770 

 

 

 

0.450 

25 

 

 

 

20 

0.770 

 

 

 

0.370 

ตอนที่ 3  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

เคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบดว้ยมอเตอร์มี
ส่วนท่ีใชส้ าหรับเปล่ียนอุณหภูมิไม่ว่าจะมี
ส่วนท่ีใชค้วบคุมความช้ืนดว้ยหรือไม่ก ็
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รายการ 

อตัราภาษ ี

อตัราเพดานตามกฎหมาย อตัราปัจจุบัน 

ตามมูลค่าร้อยละ หน่วย 
หน่วยละ

บาท 
ตามมูลค่าร้อยละ หน่วยละบาท 

ตาม ท่ีมีขนาดท าความเยน็ ไม่เกิน 72,000

บีทีย ู

(1) ชนิดท่ีใชก้บัรถยนต ์

(2) อ่ืน ๆ นอกจาก (1) 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

30 

 

 

15 

15 

 

 

ยกเวน้ 

โคมไฟฟ้า และโคมระยา้                                                                     15 - - ยกเวน้ ยกเวน้ 

ตอนที่ 4  แก้วและเคร่ืองแก้ว 

แกว้เลคคริสตลัและแกว้คริสตลัอ่ืนๆ 

(1) ชนิดใชบ้นโต๊ะอาหาร ในครัว            
ในหอ้งน ้ า ในส านกังาน ใชต้กแต่งภายใน 

หรือวตัถุประสงคท่ี์คลา้ยกนั                                                                   

 

 

30 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

15 

 

 

- 

ตอนที่ 5  รถยนต์ 

รถยนตน์ัง่ 

(1) รถยนตน์ัง่ 

  (1.1) ท่ีมีความจุของกระบอกสูงไม่เกิน 
2,000 cc. และมีก  าลงัเคร่ืองยนตไ์ม่เกิน  
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รายการ 

อตัราภาษ ี

อตัราเพดานตามกฎหมาย อตัราปัจจุบัน 

ตามมูลค่าร้อยละ หน่วย 
หน่วยละ

บาท 
ตามมูลค่าร้อยละ หน่วยละบาท 

220 แรงมา้ (HP) 50 - - 30 - 

ตอนที่ 6  เรือ 

เรือยอชตแ์ละพาหนะทางน ้ าท่ีใชเ้พ่ือความ
ส าราญ 

(1)เรือยอชตแ์ละพาหนะทางน ้ าเพ่ือความ
ส าราญนอกจาก     
 (2) เรือพาย เรือกรรเชียง และเรือยาง                                           

 

 

 

50 

 

50 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

ยกเวน้ 

 

ยกเวน้ 

 

 

 

ยกเวน้ 

 

ยกเวน้ 

ตอนที ่7  ผลติภัณฑ์เคร่ืองหอมและ
เคร่ืองส าอาง      

(1) น ้ ามนัหอม และหวัน ้ าหอม                                              

 

 

20 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

15 

 

 

- 

ตอนที ่8  สินค้าอ่ืนๆ 

พรมหรือส่ิงทอปูพ้ืนท าดว้ยขนสตัว ์    
รถจกัรยานยนต ์ 2 จงัหวะ  
รถจกัรยานยนต ์4 จงัหวะ                
 หินอ่อนและหินแกรนิต                                                                                                                                              

 

30 

30 

30 

30 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

20 

5 

3 

ยกเวน้ 

 

- 

- 

ยกเวน้ 

- 
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รายการ 

อตัราภาษ ี

อตัราเพดานตามกฎหมาย อตัราปัจจุบัน 

ตามมูลค่าร้อยละ หน่วย 
หน่วยละ

บาท 
ตามมูลค่าร้อยละ หน่วยละบาท 

ตอนที ่9  กจิการบันเทิงหรือหย่อนใจ    

ไนตค์ลบัและดิสโกเธค 

(1) รายรับของสถานท่ีส าหรับด่ืมกินและ
เตน้ร า โดยจดัใหม้ีการแสดงดนตรี หรือ
เคร่ืองเสียง หรือการแสดงอ่ืนใดเพื่อความ
บนัเทิง                     
สถานอาบน ้ าหรืออบตวัและนวด 

(1) รายรับของการใหบ้ริการอาบน ้ า อบตวั 
หรือนวด โดยมีผูใ้หบ้ริการ                                                              

 

 

20 

 

 

 

 

20 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

ยกเวน้ 

 

 

 

 

ยกเวน้ 

ตอนที ่10  กจิการเส่ียงโชค 

สนามแข่งมา้ 

-ค่าผา่นประตู                                          

 

 

20 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

20 

 

 

- 

ตอนที่  11  กจิการที่มผีลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

สนามกอลฟ์ 
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รายการ 

อตัราภาษี 

อตัราเพดานตามกฎหมาย อตัราปัจจุบนั 

ตามมูลค่าร้อยละ หน่วย 
หน่วยละ

บาท 
ตามมูลค่าร้อยละ หน่วยละบาท 

-ค่าสมาชิก                                                                    20 - - 10 - 

ตอนที ่12  กจิการที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ 

กิจการโทรคมนาคม 

- กิจการโทรศพัทพ้ื์นฐาน   
- กิจการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรือวิทย ุ
คมนาคมระบบเซลลูล่า                                                              

 

50 

50 

50 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

0 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

 

- 

- 

- 

 

ตอนที ่13  สุรา 

สุราแช่ 

(1) เบียร์ 

(2) ไวทท่ี์ท าจากองุ่น 

 

 

 

60 

60 

 

 

 

บาทต่อลิตรแห่งแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ 

บาทต่อลิตรแห่งแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

60 

60 

 

 

 

100 

100 

สุรากลัน่ 

(1) สุราขาว        
(2) สุราผสม                                                                                    
                                                                              

 

50 

50 

 

บาทต่อลิตรแห่งแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ 

บาทต่อลิตรแห่งแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ 

 

400 

400 

 

50 

50 

 

150 

350 
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 บัญชีค่าแสตมป์ยาสูบ 

รายการ 

อตัราภาษ ี

อตัราเพดานตามกฎหมาย อตัราปัจจุบัน 

ตามมูลค่าร้อยละ หน่วย 
หน่วยละ

บาท 
ตามมูลค่าร้อยละ หน่วยละบาท 

ยาเสน้หรือยาสูบ 

ยาเสน้                                                                   
 

90 

 

บาท/กรัม 

 

3.00 

 

10 

 

0.01 

 

 ค่าธรรมเนียมประทับตราไพ่  

รายการ 

อตัราภาษ ี

อตัราเพดานตามกฎหมาย อตัราปัจจุบัน 

ตามมูลค่าร้อยละ หน่วย 
หน่วยละ

บาท 
ตามมูลค่าร้อยละ หน่วยละบาท 

ไพ่ 

ไพ่ป๊อก 

 

- 

 

บาท/100 ใบ 

 

30 

 

- 

 

30 
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ไพ่มีการจดัเก็บภาษีในลกัษณะค่าธรรมเนียมประทบัตราไพ่ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ เท่านั้น ส าหรับไพ่
ท่ีผลิตโดยกรมสรรพสามิตไม่ตอ้งเสียภาษีลกัษณะน้ีเน่ืองจากโรงงานไพ่ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจสงักดักรม
สรรพสามิตจะผกูขาดผลิตไพ่แต่ผูเ้ดียวโดยมกีารผลิตไพ่  5 ประเภทดงัน้ี 

1. ไพ่ไทยหรือไพ่ผอ่ง ส ารับหน่ึงมี   120 ใบ 

2. ไพ่ผอ่งจีน     ส ารับหน่ึงมี   116 ใบ 

3. ไพ่จีนส่ีสี ส ารับหน่ึงมี                  112 ใบ 

4. ไพ่ป๊อกกระดาษ ส ารับหน่ึงมี                              54  ใบ 

5. ไพ่ป๊อกพลาสติก ส ารับหน่ึงมี                             54  ใบ 

  อยา่งไรก็ตามผูจ้  าหน่ายไพ่ สุรา ยาสูบ ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการจ าหน่ายสินคา้ดงักล่าวดว้ย  
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ค าถามท้ายบท 

1.  ภาษีสรรพสามิต คืออะไร 

2.  ใหอ้ธิบายถึงวตัถุประสงคใ์นการเก็บภาษีสรรพสามิต พอสงัเขป 

3.  ในปัจจุบนัสินคา้และบริการท่ีเสียภาษีสรรพสามิตมก่ีีประเภท อะไรบา้ง 

4.  ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีสรรพสามิตหมายถึงใครบา้ง 

5.  ในการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตจะมกีารเก็บก่ีลกัษณะ อะไรบา้ง ใหอ้ธิบาย พอสงัเขป 

6.  ใหร้ะบุวิธีเสียภาษีสรรพสามิต 

7.  ความรับผดิในการเสียภาษีสรรพสามิต กรณีน าเขา้สินคา้ เกิดข้ึนเม่ือใด 

8.   สินคา้ราคา ขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม100 บาท (ไมร่วมภาษีสรรพสามิตร้อยละ50) มีการคิดภาษี
เพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ใหค้  านวณ 

1) ภาษีสรรพสามิตท่ีพึงช าระ 

2) ภาษีเพื่อมหาดไทย- 

3) ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม รวมภาษีสรรพสามิตท่ีพงึช าระ        

9. สินคา้ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม 250 อตัราภาษีสรรพสามิตร้อยละ15 มีการคิดภาษีเพื่อ
ทอ้งถ่ิน ร้อยละ10 ใหค้  านวณหา 

1) ภาษีสรรพสามิตท่ีพึงช าระ 

2) ภาษีเพ่ือทอ้งถ่ิน 

3) ราคาขาย ณ โรงงานท่ียงัไม่รวมภาษีสรรพสามิตท่ีพึงช าระ 
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ตวัอย่างข้อสอบ 
 

ค าส่ัง   1. ให้เลือกค าตอบทีถู่กต้องที่สุดเพยีงข้อเดียว 

1. กฎหมายว่าด้วยภาษอีากรโดยเฉพาะของไทย 
คือ 

ก. รัฐธรรมนูญ 

ข. แพ่งและพาณิชย ์

ค. กฎหมายอาญา 

ง. กฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญา 

จ. ประมวลรัษฎากร 

2. ผู้ใดไม่ต้องเสียภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 

ก. คณะทูตต่างประเทศ 

ข. ผูเ้ยาว ์

ค. คนชราอาย ุ65 ปี ข้ึนไป 

ง. นกัเรียน 

จ. นกับวชทุกศาสนา 

3. เงินได้พงึประเมนิข้อใดที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษ ี

ก. ค่าเบ้ียกนัดาร 

ข. เงินยงัชีพ 

ค. เบ้ียเล้ียง 

ง. เบ้ียประชุม 

จ. ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 

4. ผู้อยู่ในประเทศไทย หมายถึง ผู้นั้นต้องอยู่
ภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่ากีว่นัในปีภาษี
นั้น 

ก. 60 

ข. 90 

ค. 120 

ง. 180 

จ. 310 

 

5. นายทิชาชาต ิได้รับเงินเดือนจากการท างาน
บริษัทส้ินปีต้องใช้แบบรายการใดช าระภาษี 
    ก.   ภงด. 90 

ข.   ภงด. 91 

ค.   ภงด. 94 

ง.   ภงด. 50 

    จ.  ภงด. 53 

6. ดช. ออม อายุ 7 ขวบ มเีงนิได้จากการให้เช่า
บ้าน ผู้ใดมหีน้าทีย่ื่นแบบรายการช าระภาษี
ตอนส้ินปี 

ก. ผูป้กครอง 

ข. ผูแ้ทนโดยชอบธรรม 

ค. ผูอ้นุบาล 

ง. ผูพ้ิทกัษ ์

จ. ผูสื้บสนัดาน 

7. เงินได้พงึประเมนิข้อใดที่ภรรยาสามารถแยก
ค านวณภาษไีด้ 

ก. เงินไดจ้าการแสดงละคร 

ข. เงินค่าสอบบญัชี 

ค. เงินไดจ้าการท าสวนยาง 

ง. เงินเดือน 

จ. เงินปันผล 

8. นายแพทย์โรนัลโด เป็นชาวกาน่า ได้รับ
เงินเดือนจากโรงพยาบาลเอกอดุร ถือเงิน
เป็นได้ประเภทใด  
ก. ม. 40 (1)                     

ข. ข.40 (6) 

ค. ม.40 (7) 

ง. เงินไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษี 

        จ.   นายโรนลัโดเป็นบุคคลท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษี 
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9.  เงินได้ประเภทใดต้องเสียภาษีเงนิได้บุคคล 

     ธรรมดาคร่ึงปี 

ก. เงินเดือน 

ข. ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 

ค. เงินปันผล 

ง. ค่าเช่าบา้น 

จ. ค่าลิขสิทธ์ิ 

 

10. เงินได้ที่ต้องเสียภาษีคร่ึงปีของภรรยา ใครเป็น
ผู้ย่ืนแบบรายการ 

ก. สามี เน่ืองจากเงินไดข้องภรรยาใหถื้อเป็น
ของสามี 

ข. ภรรยา เน่ืองจากความเป็นสามีภรรยายงั
ไม่ครบปีภาษี 

ค. สามีหรือภรรยาก็ได ้

ง. ไม่ตอ้งยืน่แบบรายการ เพราะถูกหกัภาษี 
ณ ท่ีจ่ายแลว้ 

จ. ขอ้ ก  ขอ้ ข   ขอ้ ค   ถูก 

 

 

11. จากข้อ 10 ค านวณภาษีที่ต้องช าระกีว่ธิ ี

ก. 1 

ข. 2 

ค. 3 

ง. 4 

จ. 5 

 

12. เงินได้พงึประเมนิประเภทใดที่หกัค่าใช้จ่ายได้ 
2 วธิี 
ก. ม. 40 (5) 

ข. ม 40 (6) 

ค. ม. 40 (7) 

ง. ม.40 (8) 

จ. ถูกทุกขอ้ 

 

13. เงินได้ค่าลขิสิทธิ์หกัค่าใช้จ่ายได้กีเ่ปอร์เซ็นต์ 

ก. 40% ไม่เกิน 60,000  

ข. 15% 

ค. 30% 

ง. 20% 

จ. หกัตามความจ าเป็นและสมควร 

 

นายธนากร  นางมณัทนา  สามีภรรยามีบุตรดว้ยกนั 4 คน มีรายรับและรายจ่ายในปี ภาษี 2553 ดงัน้ี 

 นายธนากร 

 เงินเดือน ๆ ล ะ 24,000 บาท  (จากการรับราชการ) 

 เงินปันผลจากบริษทั กรุงเทพ จ ากดั      70,000   บาท  
 ค่านายหนา้ขายบา้น          10,000   บาท 

 มีบา้นใหผู้อ่ื้นเช่าไดรั้บค่าเช่าปีละ  60,000  บาท 

 เงินไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง              200,000 บาท 

 ไดรั้บค่าเล่าเรียนบุตร               100,000  บาท 

 รางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาล   50,000  บาท    
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 รายจ่าย 

 ดอกเบ้ียเงินกูซ้ื้อรถยนต ์  5,000  บาท 

  เบ้ียประกนัชีวิตกรมธรรม ์15 ปี   5,000 บาท 

 จ่ายเงินเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญราชการ  12,000 บาท 

 บริจาคใหส้มาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนท่ีบุตรศกึษา อยู ่50,000  บาท 

นางมทันา 

      เงินเดือน ๆ ละ 15,000 บาท 

 ส่วนแบ่งก าไรจากหา้งหุน้ส่วนสามญัไม่จดทะเบียน  6,000  บาท 

 ค่าคอมมิชชัน่จากการขายเคร่ืองส าอางมิสทีน 60,000  บาท 

รายจ่าย  
 จ่ายเงินเขา้กองทุนเล้ียงชีพ     5,000  บาท 

 จ่ายเงินเขา้กองทุนประกนัสงัคม 4,000 บาท 

 บริจาครถยนตใ์หก้รมต ารวจ มูลค่า 500,000 บาท 

บุตร 4 คน ดงันี ้
1. ธิตินุช  อาย ุ22 ปี ท างานท่ีบณัฑิตวิทยาลยั สถาบนัราชภฏัอุดรธานี 

2. ประสนั อาย ุ20 ปี เรียนท่ีราชภฏัอุดรธานี มีเงินไดจ้ากการท างานรับซ่อมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เดือนละ 5,000 บาท 

3. ปาริชาติ อาย ุ18 ปี เรียนในระดบั ปวช. มีเงินไดจ้ากการถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล  
       20,000 บาท 

4. เอกภพ  อาย ุ15 ปี เป็นคนไร้ความสามารถ 

จากข้อมูลดงักล่าว ตอบค าถามข้อ 14 – 25  

 เพ่ือเสียภาษีส้ินปี โดยแยกค านวณ 

 

14. นายธนากรมีเงินไดพ้ึงประเมินท่ีตอ้งน ามา
ค านวณเพื่อช าระภาษี ปี 2553 เท่าใด 

ก. 718,000 

ข. 616,000 

ค. 618,000 

ง. 628,000 

จ. ไม่มีขอ้ถูก 

 

15. ตอบเหมอืนขอ้ 14 

16.  นายธนากรหกัค่าใชจ่้ายทั้งส้ินไดเ้ท่าไร 

ก. 278,000 

ข. 233,000 

ค. 263,000 

ง. 218,000 

จ. ผดิทุกขอ้ 

 

 

17.  ตอบเหมือนขอ้ 16 
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18.  นายธนากรหกัลดหยอ่นทั้งหมดเท่าไร 

ก. 52,500 

ข. 62,000 

ค. 43,500 

ง. 54,500 

จ. 67,000 
 

19.  ตอบเหมือนขอ้ 18 
 

20.  นายธนากรมีเงินไดสุ้ทธิเท่าไร 

ก. 429,500 

ข. 423,000 

ค. 426,500 

ง. 430,500 

จ. 376,000 
 

21. ตอบเหมือนขอ้ 20 
 

22. ภาษีท่ีค  านวณจากเงินไดสุ้ทธิเท่าใด 

ก. 32,550 

ข. 7,600 

ค. 15,100 

ง. 15,000 

จ. 15,550 
 

23. ค าตอบเหมือนขอ้ 22 
 

24. เครดิตภาษีเงินปันผลเท่าใด ?  

ก. 30,000 

ข. 70,000 

ค. - 2,550 

ง. - 34,950 

จ. 5,050 

 

 

 

25. ผลต่างของเครดิตภาษีกบัภาษีท่ีค  านวณได ้

       เท่าไร ?  

ก. - 5,450 

ข. 15,000 

ค. - 14,900 

ง. -34,950 

จ. 5,450 
 

      นายอนุชาเป็นคนโสด ท างานบริษทั A  ไดรั้บ 

       เงินเดือน ๆ ละ 20,000 บาท ตั้งแต่  ม.ค. 43 -  

       มิ.ย. 43 และไดรั้บโบนสั จากบริษทั A  ใน 

        เดือน มิ.ย. 120,000 บาท เดือน ก.ค. 43 - 

       ธ.ค. 43 ไดล้าออกจากบริษทั A ไปท างาน  
       บริษทั B เงินเดือน ๆ ละ 30,000 บาท 

        (ตอบค าถามขอ้ 26 - 29 ) 
      

26.  บริษทั A หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย นายอนุชา ตั้งแต่           
       ม.ค. - พ.ค. เดือนละ เท่าไร ?  

ก. 833.33 

ข. 875 

ค. 625 

ง. 1,083.33 

จ. ไม่ตอ้งหกัภาษี ณ จ่าย 

 

27. เดือน มิ.ย. บริษทั A  หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย นาย
อนุชา เป็นเงินเท่าไร 

ก. 12,000  บาท 

ข. 12,625 

ค. 12,875 

ง. 6,000 

จ. 60,000 

 

28. ระบายค าตอบเหมือนขอ้ 27 
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29. บริษทั B หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย นายอนุชา ตั้งแต่    
ก.ค.53  เดือนละเท่าไร 

ก. 2,000 

ข. 333.33 

ค. 1,625 

ง. 375 

        จ.  ไม่ตอ้งหกั  ณ  ท่ีจ่าย 

 

30. รายจ่ายใดต่อไปน้ีถือเป็นรายการหกัลดหยอ่น
เงินบริจาคในการค านวณเงินไดสุ้ทธิเพื่อเสียภาษี
บุคคลธรรมดา 

ก. นายทิชาชาติ จ่ายเงินค่าหอพกัและค่าเล่า
เรียนใหน้กัศกึษาโรงเรียนพาณิชยการ 
เดือนละ 3,000 บาท 

ข. บิดานายเอกภพ ส่งเงินใหบุ้ตรชายท่ี 

ปลอมตวัมาศึกษาในจงัหวดัอุดรธานี  
             เดือนละ 5,000 บาท 

ค. นายจ๊อดซ้ือแหวนหมั้นราคา 8,000 บาท 
ใหห้ญิงคนรัก 

ง. นางสาวธารทิพย ์บริจาคเงิน 10,000 บาท  
ใหว้ดัไทยในประเทศองักฤษ 

จ. น.ส. ดอกไม ้บริจาคเงินใหโ้รงพยาบาล
ศูนยอุ์ดรธานี 1,000 บาท 

 

 

 

 

31. จากขอ้ 30 หกัลดหยอ่นบริจาคไดก่ี้บาท 

ก. 3,000 บาท 

ข. 5,000 บาท 

ค. 8,000 บาท  
ง. 10,000 บาท 

จ. หาค าตอบไม่ได ้
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โจทย์ต่อไปนีต้อบค าถามข้อ 32 – 55 

บริษทั เจา้พระยา จ  ากดั จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์
ประกอบธุรกิจประกนัภยั และขายสินคา้ มีผลการด าเนินงานในรอบ  6 ปี ท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

 ปี 2547  ขาดทุนสุทธิ  50,000,000  บาท 

 ปี 2548   ก าไรสุทธิ  25,000,000  บาท 

 ปี 2549  ขาดทุนสุทธิ  20,000,000 บาท 

 ปี 2550   ก าไรสุทธิ  10,000,000  บาท 

 ปี 2551  ก าไรสุทธิ   10,000,000  บาท 

 ปี 2552  ขาดทุนสุทธิ     5,000,000  บาท 

 

 ในปีภาษี 2553 บริษทัมีก  าไรสุทธิ 60,000,000 บาท โดยมีรายรับและรายจ่ายบางรายการ
ปรากฏอยูใ่นงบการเงิน ปี 2553 ดงัน้ี 

1. บริษทัรับเบ้ียประกนัชีวิต 50 ลา้นบาท โดยตั้งเป็นส ารองเบ้ียประกนัไว ้40% ของเบ้ีย
ประกนัท่ีไดรั้บ และบนัทึกส ารองเบ้ียประกนัชีวิต เป็นรายจ่ายเต็มจ านวน 

2. บริษทัรับเบ้ียประกนัอคัคีภยัจากโรงงานอุตสาหกรรม 60 ลา้นบาท ในปี 2552 และตั้ง
เป็นส ารองเบ้ียประกนัภยั 40%  ของเบ้ียประกนัท่ีไดรั้บ เพ่ือบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย  ในปี 
2552 ปรากฏว่าในปีเดียวกนับริษทัไดจ่้ายเงินใหผู้เ้อาประกนั 80 ลา้นบาท เน่ืองจาก
โรงงานถูกไฟไหม ้ดงันั้นในปี 2553 บริษทัจึงไม่ไดโ้อนเงินส ารองเบ้ียประกนั กลบั
เพื่อเป็นรายได ้

3. บริษทัไดรั้บเงินปันผลจากกองทุนรวม 300,000 บาท ในปี 2553 แต่ไม่บนัทึกเป็น
รายได ้เน่ืองจากไดรั้บการยกเวน้ภาษี 

4. บริษทัต่อเติมอาคาร เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใชส้อย เป็นเงิน 1,000,000 บาท เมื่อ 1 ก.ค. 2553 
บริษทัไดบ้นัทึกเป็นรายจ่ายค่าซ่อมแซม 1,000,000 บาท 

5. บริษทัไดบ้นัทึกสินคา้คงเหลือปลายงวดตามราคาทุน 70,000,000 บาท ในขณะท่ีราคา
ตลาด 65,000,000 บาท 

6. บริษทับนัทึกรายจ่าย เน่ืองจากการไปทศันาจรของกรรมการบริหาร 500,000 บาท 

7. รายจ่ายค่ารับรอง 100,000 บาท ท่ีบริษทับนัทึกไว ้ประกอบดว้ยค่าอาหาร 30,000 บาท  
ค่าท่ีพกั 40,000  บาท ค่าเคร่ืองด่ืม 10,000 บาท ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบักีฬา 20,000 บาท  

8. บริษทับริจาคเงินใหก้องทุนส่ิงแวดลอ้ม 1,800,000  บาท  บริจาคใหก้ารกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 5,000 บาท   บริจาคใหพ้รรดการเมือง 1,000,000  บาท  บริจาคเงินให้
สถาบนัราชภฏั เพื่อเป็นทุนการศกึษา 20,000 บาท 
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           จากขอ้มูลดงักล่าวใหท่้านแสดงรายการปรับปรุงเพือ่หาก าไรสุทธิตามประมวลรัษฏากร ปี
ภาษี 2553 

32. รายการท่ี 1 ปรับปรุงรายการโดย 

ก. บวกก าไรสุทธิ 50 ลา้นบาท 

ข. หกัออกจากก าไรสุทธิ 50 ลา้นบาท 

ค. บวกก าไรสุทธิ  7 ลา้น 5 แสนบาท 

ง. หกัออกจากก าไรสุทธิ 7 ลา้น 5 แสนบาท 

จ. ไม่ตอ้งปรับปรุงรายการท่ี 1 
 

33. ระบายค าตอบเหมือนขอ้ 32 
 

34. รายการท่ี 2  ปรับปรุงโดย 

ก. บวกก าไรสุทธิ 24 ลา้น 

ข. หกัออกจากก าไรสุทธิ 24 ลา้น 

ค. ไม่ตอ้งปรับปรุงรายการ 

ง. บวกก าไรสุทธิ 20 ลา้น 

จ. หกัออกจากก าไรสุทธิ 20 ลา้น 
 

35. ระบายค าตอบเหมือนขอ้ 34 
 

36. รายการท่ี 3 ปรับปรุงโดย 

ก. ไม่ตอ้งปรับปรุง 

ข. บวกก าไรสุทธิ 150,000 บาท 

ค. หกัจากก าไรสุทธิ 150,000 บาท 

ง. บวกก าไรสุทธิ 300,000 บาท 

จ. หกัจากก าไรสุทธิ 300,000 บาท 
 

37. ระบายค าตอบเหมือนขอ้ 36 
 

38. รายการท่ี 4 ปรับปรุงโดย 

ก. บวกก าไรสุทธิ 1,000,000 บาท 

ข. หกัออกจากก าไรสุทธิ 1,000,000 บาท 

ค. หกัจากก าไรสุทธิ 25,000 บาท 

ง. บวกก าไรสุทธิ 25,000 บาท 

จ. ก , ค  ถูก 

39. ระบายค าตอบเหมือนขอ้ 38 

40. รายการท่ี 5 ปรับปรุง โดย 

ก. หกัออกจากก าไรสุทธิ 5,000,000 บาท 

ข. บวกก าไรสุทธิ 5,000,000 บาท 

ค. ไม่ตอ้งปรับปรุง 

ง. บวกก าไรสุทะ 6,750,000 บาท 

      จ.    หกัออกจากก าไรสุทธิ 6,570,000 บาท 
 

41. รายการท่ี 6  ปรับปรุงโดย 

ก. ไม่ตอ้งปรับปรุง 

ข. หกัออกจากก าไรสุทธิ 500,000 บาท 

ค. บวกก าไรสุทธิ 500,000 บาท 

ง. หกัออกจากก าไร 250,000 บาท 

จ. ไม่มีขอ้ใดถูก 
 

42. ระบายค าตอบเหมือนขอ้ 42 
 

43. รายการท่ี 7 ปรับปรุงโดย 

ก. บวกก าไรสุทธิ 10,000 บาท 

ข. หกัออกจากก าไรสุทธิ 10,000 บาท 

ค. บวกก าไรสุทธิ 40,000 บาท 

ง. บวกก าไรสุทธิ  20,000 บาท 

จ. ไม่ตอ้งปรับปรุง 
 

44. ระบายค าตอบเหมือนขอ้ 43  
 

45. ผลขาดทุนสุทธิในรอบบญัชีก่อน ามาบนัทึก
เป็นรายจ่าย ในปี 2553 ไดเ้ท่าไร 

ก. 30 ลา้น 

ข. 35 ลา้น 

ค. 25 ลา้น 

ง. 20 ลา้น 

จ. ไม่สามารถน ามาบนัทึกเป็นรายจ่ายได ้

 

46. ระบายค าตอบเหมือนขอ้ 45 
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47. รายจ่ายเพื่อการศกึษาหรือกีฬา บนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายไดเ้ท่าไร 

ก. 25,000 บาท 

ข. 20,000 บาท 

ค. 5,000 บาท 

ง. 1,000,000 บาท 

จ. 1,125,980 บาท 

 

48. ระบายค าตอบเหมือนขอ้ 47 

 

49. รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการ   
สาธารณะประโยชน์ บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายไดเ้ท่าไร 

ก. 25,000  บาท 

ข. 20,000  บาท 

ค. 5,000 บาท 

ง. 1,8000,000 บาท  
จ. 1,1255,980 บาท 

 

50. ระบายค าตอบเหมือนขอ้ 49 

 

51. ก าไรสุทธิตามประมวลรัษฏากร เท่าไร 

ก. 56,299,020 บาท 

ข. 56,300,000 บาท 

ค. 55,450,000 บาท 

ง. 57,425,000 บาท 

จ. ไม่มีค  าตอบใดถูก 

 

52. ระบายค าตอบเหมือนขอ้ 51 

 

53. ระบายค าตอบเหมือนขอ้ 52 

 

 

 54. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตอ้งช าระเท่าใด 

ก. 16,889,706 

ข. 16,890,000 

ค. 16,635,000 

ง. 17,227,500 

จ. ผดิทุกขอ้ 

 

55. ระบายค าตอบเหมือนขอ้ 54  

 

56. โดยปกติรอบระยะเวลาบญัชีมกี  าหนดเวลา 
เท่าใด 

ก. 12  เดือน 

ข. 6  เดือน 

ค. 8  เดือน 

ง. เท่าใดก็ไดแ้ต่ตอ้งใชเ้วลานั้นตลอดไป 

จ. มากกว่า 12 เดือน 

 

57. การค านวณรายไดค่้าใชจ่้าย โดยทัว่ไปใช้
เกณฑใ์ด 

ก. เกณฑก์  าไรสุทธิ  
ข. เกณฑร์ายได ้

ค. เกณฑค่์าใชจ่้าย 

ง. เกณฑเ์งินสด 

จ. เกณฑสิ์ทธิ 
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โจทย์ต่อไปนีต้อบค าถามข้อ 58 – 64 

บริษทัเกตุวราพร ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปขาย เม่ือเดือน มกราคม 2553  ไดซ้ื้อผา้เป็นเงิน 
100,000 (รวม VAT) จกัรเยบ็ผา้ 230,000 บาท  (รวม VAT) ดา้ย กระดุม 50,000 บาท (ไม่รวม VAT)  

และในเดือนเดียวกนัไดข้ายเส้ือผา้ส าเร็จรูปให ้หจก. วนนัยา เป็นเงิน 40,000 บาท  (ไม่รวม VAT)   

เดือนกุมภาพนัธ ์2553 หจก.วนนัยา ขายเส้ือผา้ส าเร็จรูปใหบ้ริษทั หสัชาติ  ราคา  11,000

บาท  (รวม VAT)  บริษทัหสัชาติ ส่งออกไปขายยงัต่างประเทศ ไดเ้งินมาในเดือนเดียวกนั 2553  

22,000 บาท 
 

หมายเหตุ    บริษทั เกตุวราพร, หจก.วนนัยา จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมเต็มรูปแบบ (7%)  
        

58. เดือน ม.ค. 53 บริษทัเกตุราพร ช าระ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือ ไดเ้งินคืนเท่าไร 

ก. ไดเ้งินคืน 22,289 

ข. ไดเ้งินคืน 31,289 

ค. ช าระภาษี 30,289 

ง. ช าระภาษี  34,000 

จ. ไดเ้งินคืน 5,000 

59. เดือน ม.ค. 53 หจก. วนนัยา ช าระ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือไดรั้บเงินคืนเท่าไร  
ก. ช าระภาษี 1,000 

ข. ไดเ้งินคืน 2,800 

ค. ไดเ้งินคืน 4,000 

ง. ไดเ้งินคืน 3,000 

จ. ช าระภาษี 2,800 

60. เดือน ก.พ. 53 หจก.วนนัยา ช าระ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือไดเ้งินคืนเท่าไร 

ก. ไดเ้งินคืน 3,000 

ข. ช าระ 3,636 

ค. ช าระภาษี 719.62  

ง. ไดเ้งินคืน 4,000 

จ. ไดเ้งินคืน 3,636 

 

 

61. เดือน ก.พ. 53 บริษทั หสัชาติ ช าระภาษีหรือ
ไดเ้งินคืนเท่าไร 

ก. ไดรั้บเงินคืน 720 

ข. ช าระภาษี 1,000 บาท 

ค. ช าระภาษี  22,000  X  1.5 

                                          100 

ง.  ไม่ตอ้งช าระภาษี 

จ. ช าระภาษี 1,200 บาท 

62. เดือน ก.พ. 53 บริษทั หสัชาติ มีภาษีขายเท่าไร 

ก.   720 

ข. 0 

ค. 1,000 

ง. 1,200 

จ. 960 

63. ก่อนท่ีจะมีการปรับลดอตัราภาษีมูลค่าเพ่ิม
เหลือ 7%  ในปัจจุบนั  ก่อนหนา้นั้นประเทศ
ไทยจดัเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราใด 

ก. 10 

ข. 15 

ค. 5 

ง. 8 

จ. 7 

 



332 

 

64. ในปัจจุบนัภาษีมูลค่าเพ่ิม มีก่ีอตัรา 

ก. 1 

ข. 2 

ค. 3 

ง. 4 

        จ.  5 

65. ภาษีมูลค่าเพ่ิมเร่ิมใชบ้งัคบัในประเทศไทย 

ปี พ.ศ.ใด 

ก. 2531 

ข. 2532 

ค. 2533 

ง. 2534 

จ. 2535 

66. เพราะเหตุใด จึงน าภาษีมูลค่าเพ่ิมมาใช ้

ก. IMF  ก าหนด  
ข. WTO ก าหนด 

ค. ใชแ้ทนภาษีป้าย 

ง. ฐานภาษีกวา้ง 

จ. ผดิทุกขอ้ 

67. กิจการใดไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ก. โรงพยาบาลเอกอุดร 

ข. องคก์ารโทรศพัท ์

ค. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ง. การประปาส่วนภูมิภาค 

จ. ถูกทุกขอ้ 

68. บริษทัช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมภายในเวลาใด 

ก. วนัท่ี 1 เดือนถดัไป 

ข. วนัท่ี 7 เดือนถดัไป 

ค. วนัท่ี 15 เดือนถดัไป 

ง.  วนัท่ี 10 เดือนถดัไป  
จ. วนัท่ี 30 เดือนถดัไป 

 

 

69.   หน่วยงานใดจดัเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ก. กรมสรรพากร 

ข. กรมทะเบียนการคา้ 

ค. กรมบญัชีกลาง 

ง. กรมศุลกากร 

จ. กรมสรรพสามิต 

 

โจทยต่์อไปน้ีตอบค าถามขอ้ 70 - 73 

นายเทอดประสญั ไดซ้ื้อบา้นและท่ีดินราคา 
500,000 บาท จากหมู่บา้น พ.ีเค ธานี ไวเ้พื่อเก็ง
ก  าไร เมื่อ 1 มิ.ย. 2549 ต่อมาเมื่อ 31 ก.ค. 2553 ได้
ขายบา้นพร้อมท่ีดินดงักล่าวไปในราคา 900,000 

บาท (ราคาประเมินทุนทรัพย ์เพื่อเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
600,000 บาท) (อตัราภาษีธุรกิจเฉพาะ 3%) 

70.   ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีนายเทอดประสญั 
ถูกหกั ณ  ท่ีจ่ายเท่าไร 

ก. 15,750 บาท 

ข. 3,250 บาท 

ค. 10,500 บาท 

ง. 15,000 บาท 

จ. ไม่ถูกหกั 

71.   นายเทอดประสญัตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
เท่าไร 

ก. 27,000 บาท 

ข. 18,000 บาท 

ค. 900 บาท 

ง. 9,000 บาท 

จ. ไม่ตอ้งเสีย 
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72.  ภาษีท่ีจ่ายใหก้บัการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
เท่าไร 

ก. 2,700 

       ข.  1,800 

 ค. ไม่ตอ้งเสีย 

 ง.  90 

 จ.  9,000 

73. นายเทอดประสญั เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเท่าไร ?  

ก. 27,000  

ข. 18,000 

ค. 900 

ง. 9,000  

จ. ไม่ตอ้งเสีย 

74.   กิจการใดไดรั้บการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ก. ธนาคารออมสิน 

ข. ธนาคารกรุงไทย 

ค. ธนาคารกรุงเทพ 

ง. โรงรับจ าน า 

จ. การรับประกนัชีวิต 

75.  บุคคลใดต่อไปน้ีไม่ต้องหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจาก
เงินท่ีจ่ายใหผู้รั้บ 

ก. ธนาคารจ่ายดอกเบ้ียเงินฝากประจ าให ้
นางสาวกุสุมา 10,000 บาท 

ข. ร้านจนัทีการคา้จ่ายเงินเดือนใหพ้นกังาน 

ค. นายอนุชาจ่ายเงินใหพ้ิมานทิพยค์าเฟ่ เป็น
ค่าอาหารและบริการ 

ง. บริษทัดารณีจ่ายเงินค่าโฆษณาใหแ้ก่
หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ 

จ. ถูกทุกขอ้ 

76.  ภาษีประเภทใดหน่วยงานในระทรวงการคลงั
ไม่ไดเ้ป็นผูจ้ดัเก็บ 

       ก.    ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ข. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ค. ภาษีสรรสามิต 

ง. ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

จ. อากรแสตมป์ 

77. ภาษีประเภทใด ไม่ม ี การจดัเก็บในประเทศ
ไทย 

      ในปัจจุบนั  (2545) 

ก. ภาษีโรงเรือน 

ข. ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

ค. ภาษีป้าย 

ง. ภาษีมรดก 

จ. ภาษีท่ีเก็บจากฐานการบริโภค 

78. ภาษีประเภทใดน ามาใชแ้ทนภาษีการคา้ 

ก. ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

ข. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ค. อากรแสตมป์ 

ง. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

จ. ภาษีสรรพสามิต 

79. ประเทศใดน าภาษีมูลค่าเพ่ิมแบบเต็มรูปแบบ
มาใชป้ระเทศแรก 

ก. บราซิล 

ข. อาเจนติน่า 

ค. สหรัฐอเมริกา 

ง.   องักฤษ 

จ.   เยอรมนั 

80. ประเทศไทยใชว้ิธีการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม
แบบใด 

ก. วิธีบวก 

ข. วิธีลบ 

ค. วิธีคูณ 

ง. วิธีเครดิต 

        จ.    วิธีเดบิต 

 



 




	ปกหน้า
	ปกภาษี+คำนำ
	แผนบริหารการสอนประจำรายวิชา
	บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
	บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
	บทที่ 3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประเมินตนเอง
	บทที่  4 การหักภาษี ณ ที่จ่าย
	บทที่ 5 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
	บทที่ 6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	บทที่ 7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
	บทที่ 8 อากรแสตมป์
	ภาษีศุลกากร ปรับปรุง9-10
	ภาคผนวก
	Doc1
	ปกหลัง

