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 1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการประกอบธรุกิจน าเข้าและส่งออก 

บทท่ี  1 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการประกอบธรุกิจน าเข้าและส่งออก 

 

การประกอบธุรกจิในปจัจุบนัย่อมมกีารแข่งขนักนัมากขึน้รวมทัง้การเปลีย่นแปลงทาง
เศรษฐกจิกม็ผีลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ  คงไม่มใีครปฏเิสธไดว้่าธุรกจิของ
ตนจะไมม่กีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงใดๆ หรอืหยุดนิ่งอยู่กบัรปูแบบเดมิๆ  การขายสนิคา้  หรอื
การใหบ้รกิาร  หรอืใชว้ตัถุดบิเฉพาะภายในประเทศเพยีงอย่างเดยีวคงไม่เพยีงพอ  ในบางครัง้
ย่อมต้องมกีารนําเขา้มาจากต่างประเทศบ้าง  หากภาคอุตสาหกรรมผลติสนิค้าแลว้มุ่งส่งออก
ไปขายนอกราชอาณาจกัรได้ในปริมาณที่มากพร้อมนําเงินตราต่างประเทศกลบัเข้ามาใช้
หมุนเวยีนภายในประเทศของตนก็ย่อมแสดงให้เหน็ได้ว่าเศรษฐกจิมเีสถยีรภาพที่ดก่ีอให้เกดิ
ความมัน่คัง่  มัน่คง  รวมทัง้สามารถดงึดูดความสนใจของนักลงทุนต่างชาตใิหม้าทําธุรกจิร่วม 
กบัตนไดด้ว้ย  ขณะเดยีวกนัรฐับาลกใ็หค้วามสาํคญัมุง่ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภายในประเทศใหม้ี
การขยายเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง  โดยมมีาตรการกําหนดเกี่ยวกบันโยบายการใหส้ทิธพิเิศษดา้น
ภาษีสําหรบักลุ่มธุรกจินําเขา้และส่งออก  ดงันัน้  ผู้ที่มคีวามสนใจที่จะประกอบธุรกจิระหว่าง
ประเทศควรศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ๆ ไปเพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบธุรกจิในอนาคตขา้งหน้าทีม่กีารทาํธุรกจิการคา้แบบเสร ี  
 

 

ความรู้ทัว่ไปในการประกอบธรุกิจน าเข้า 

   
 การนําเข้าวตัถุดิบหรอืสินค้า  หากนําเข้ามาในราชอาณาจกัรจะถือว่าถูกต้องตาม
กฎหมายศุลกากรก็ต่อเมื่อมกีารนําสิง่ของจากประเทศหนึ่งผ่านเขา้มาในอกีประเทศหนึ่ง   ซึ่ง
ประเทศหรอืเขตแดนทัง้สองต่างกเ็ป็นอสิระไม่ขึน้แก่กนัไม่ว่าจะดําเนินการขนส่งมาทางอากาศ  
ทางน้ํา  ทางบก  ทางไปรษณีย์ก็ตาม  การนําเข้าจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มกีารตดิต่อตกลงกนั
ระหว่างผูซ้ือ้และผูข้ายระหว่างประเทศเกี่ยวกบัรายละเอยีดของสนิค้า  วธิกีารส่งมอบ  วธิกีาร
ชําระเงนิ  โดยปจัจุบนัการนําเขา้สนิค้ามกีารขยายตวัเตบิโตมากขึน้ตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกจิและเทคโนโลยใีหม่ๆ  รวมถงึการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าแบบเสร ี(Free 

Trade Area : FTA) ซึง่มหีลกัการทีพ่ยายามลดอุปสรรคทางการคา้ลงโดยเฉพาะการลดหย่อน
หรอืยกเว้นภาษีระหว่างคู่สญัญา  เนื่องจากขัน้ตอนการนําเขา้สนิค้ามขี ัน้ตอนที่ยุ่งยากและมี
ปญัหาทางด้านต้นทุน  ผู้ประกอบธุรกจินําเขา้สนิค้าควรทําความเขา้ใจและศกึษาเกี่ยวกบัขอ้
ปฏบิตัใิหถู้กต้องเพื่อให้การประกอบธุรกจินําเขา้สนิค้าเป็นไปอย่างสะดวกและไดร้บัผลสําเรจ็
คุม้ค่ากบัความตัง้ใจในการลงทุน   



 2 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการประกอบธรุกิจน าเข้าและส่งออก 

1.  ความหมายเก่ียวกบัการประกอบธรุกิจน าเข้า 

    กรมสรรพากรได้ให้ความหมายเกี่ยวกบัความรูท้ ัว่ไปในการประกอบธุรกจินําเข้า
ของคาํว่า  “ผูนํ้าเขา้”  “นําเขา้”  และ  “เขตปลอดอากร”  ในมาตรา 77/1 แห่งประมวลรษัฎากร
หมวดนี้ว่า (คน้จาก,  http://www.rd.go.th/publish/5205.0.html) 

    1.1  ผูนํ้าเขา้  หมายถงึ  ผูป้ระกอบการหรอืบุคคลทัว่ไปซึง่นําสนิคา้เขา้มาในราช 
อาณาจกัรและรวมถึงการนําสนิค้าที่ต้องเสยีอากรขาเข้าหรอืที่ได้รบัยกเว้นอากรขาเข้าตาม
กฎหมายว่าดว้ยศุลกากรออกจากเขตปลอดอากรโดยมใิช่เพื่อการส่งออกดว้ย 

     1.2  นําเขา้  หมายถงึ  นําสนิคา้เขา้มาในราชอาณาจกัรและให้หมายความรวมถงึ
การนําสนิค้าที่ต้องเสยีอากรขาเข้า  หรอืที่ได้รบัการยกเว้นอากรขาเขา้ตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากรออกจากเขตปลอดอากรหรอืออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออกโดยมใิช่เพื่อการส่งออก   

    โดยปกตแิล้วสิง่ของทีนํ่าเขา้มาในราชอาณาจกัรมกัจะเป็นประเภทสนิค้าสําเรจ็รูป
ทัว่ไป  หรอืบรกิารวชิาชพีทัว่ไป  หรอืสนิคา้ทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษมีลูค่าเพิม่  เช่น  พชืผลทาง
การเกษตร  สตัว ์ ปุ๋ ย  หนงัสอื  ตํารา  เป็นตน้ 

    นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยงัมกีารนําเข้าวตัถุดิบหรอืสินค้าประเภทอื่นที่มี
ลกัษณะพเิศษสาํคญัทีผู่ป้ระกอบการควรทราบเพิม่เตมิดงันี้ 

1.2.1  การนําเขา้ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญตัศุิลกากร พ.ศ. 2469 ของ 
หรอืสนิคา้ที่ไดนํ้าเขา้มาในราชอาณาจกัรแลว้จาํเป็นต้องส่งกลบัคนื (Re–Export) โดยไม่มกีาร
เปลี่ยนรูปหรอืสภาพ  หรอืนําไปใช้ในเรอื  หรอือากาศยานเดินทางออกไปยงัต่างประเทศ

ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัทีนํ่าเขา้มาใหข้อคนืภาษไีดใ้นอตัรา     ของภาษีทีไ่ดช้ําระไป
แลว้หรอืส่วนทีเ่กนิ 1,000 บาท สุดแต่จาํนวนใดจะสงูกว่า 

1.2.2  การนําเขา้ตามมาตรา19 ทว ิแห่งพระราชบญัญตัศุิลกากร พ.ศ. 2469  
เป็นการนําของหรอืสนิคา้เขา้มาเพื่อผลติ  ผสม  ประกอบ  หรอืบรรจุในราชอาณาจกัรกบัสนิคา้
ในประเทศ  ถา้ส่งออกไปทัง้หมดเท่าทีไ่ดนํ้าเขา้มาจะไดร้บัคนือากรขาเขา้ในส่วนนัน้  ส่วนทีใ่ช้
ไมห่มดจะตอ้งชาํระอากรใหร้ฐัต่อไป  การนําเขา้ลกัษณะน้ีผูนํ้าเขา้จะต้องชําระอากรหรอืขอวาง
สญัญาคํ้าประกนัเงนิอากรกบักรมศุลกากรเท่าจาํนวนอากรทีค่วรจะตอ้งเสยีขณะทีนํ่าเขา้มา 

1.2.3  การนําเขา้โดยการขอจดัตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น   สนิคา้ทีนํ่าเขา้ไปเกบ็ 

ไวใ้นคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นยงัไม่ถอืว่ามกีารนําเขา้มาในราชอาณาจกัรจนกว่าจะขอนําสนิค้าออก
ไปจากคลงัสินค้าทณัฑ์บนภาระภาษีจงึจะเกิดขึ้น ณ วนัที่นัน้  คลงัสินค้าทณัฑ์บนมหีลาย
ประเภทที่สําคญั  คอื  คลงัสนิค้าทณัฑ์บนประเภทโรงผลติสนิค้าซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่กรม
ศุลกากรใชส้ําหรบัส่งออกโดยผูท้ีป่ระสงคจ์ะผลติสนิคา้ส่งออกไม่ต้องชําระภาษอีากรวตัถุดบิที่
นําเขา้มาผลติในประเทศเพยีงแต่ใหธ้นาคารคํ้าประกนักบักรมศุลกากรในอตัรารอ้ยละ 25 ของ
ภาระภาษีอากรสูงสุดสําหรบัวตัถุดบิที่จะนําเขา้มาผลติที่บรษิทัฯ  ในรอบ 6 เดอืนโดยถอืเอา
เดอืนทีส่งูสุดเป็นเกณฑใ์นการกําหนดยอดคํ้าประกนั 



 3 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการประกอบธรุกิจน าเข้าและส่งออก 

     คลงัสนิค้า  หมายถึง  โรงเก็บสนิค้าตามที่กําหนดโดยกรมศุลกากรซึ่งสนิค้าที่นํา
ขึ้นมาจากเรอืจะต้องถูกเก็บไว้ในคลังสินค้าก่อนที่จะนําออกนอกเขตตามวิธีการศุลกากร  
คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นนี้เป็นโรงเกบ็สนิคา้ทีย่งัไมป่ระสงคจ์ะชําระภาษอีากรทนัทซีึง่จะขอเกบ็ไวใ้น
ไดน้านไมเ่กนิ 1 ปี 

    1.3  เขตปลอดอากร  หมายถงึ  เขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร  หรอื
เป็นเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าดว้ยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และ
เขตทีม่กีฎหมายกําหนดใหย้กเวน้อากรขาเขา้ 

 

2.  ขัน้ตอนการน าเข้าสินค้า 

    Belay Seyoum (2008 : 41) กล่าวว่าโดยทัว่ไปแลว้ในการประกอบธุรกจินําเขา้และ 
ส่งออกนัน้ผูป้ระกอบธุรกจิตอ้งทาํความเขา้ใจและศกึษาเกี่ยวกบัขอ้ปฏบิตัใิหถู้กต้อง  เนื่องจาก
ขัน้ตอนการนําเขา้สนิคา้มคีวามยุ่งยากและมปีญัหาทางด้านต้นทุน  สิง่แรกทีผู่้นําเขา้ควรที่จะ
ศกึษาก็คอืการจดัทําแผนธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางของการหาแหล่งวตัถุดบิที่จะนํามาใช้ในการ
ผลติสนิคา้  ระเบยีบพธิกีารนําเขา้สนิคา้ของกรมศุลกากรทีว่่าดว้ยพกิดัอตัราอากรสําหรบัสนิคา้
ทีนํ่าเขา้  สนิคา้ทีต่อ้งหา้มหรอืตอ้งกํากดั  การขนส่งสนิคา้  สทิธปิระโยชน์ตามความตกลงของ
เขตการคา้เสร ี การประกนัภยัสนิคา้  การชําระเงนิค่าสนิคา้ผ่านธนาคาร    เป็นต้น  ซึง่ขอ้มูล
ต่างๆ จะช่วยใหผู้ป้ระกอบธุรกจินําเขา้ประสบความสําเรจ็  สําหรบัขัน้ตอนในการนําเขา้สนิค้า
ผูป้ระกอบการควรทราบและปฏบิตัมิดีงันี้   

2.1  จดทะเบยีนพาณชิย ์

2.2  จดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่และการขอเลขบตัรประจาํผูเ้สยีภาษอีากร 
2.3  หาสนิคา้ทีต่อ้งการจากประเทศต่างๆ 

2.4  ตดิต่อสัง่ซือ้สนิคา้ 

2.5  ชาํระเงนิค่าสนิคา้ผ่านธนาคาร 
2.6  จดัเตรยีมเอกสารเพื่อการนําเขา้สนิคา้ 

2.7  ตดิต่อผ่านพธิกีารศุลกากร เช่น  การขึน้ทะเบยีนระบบ Paperless พธิกีาร 
ประเมนิอากร  การชาํระค่าภาษอีากร  พธิกีารตรวจปล่อยสนิคา้  เป็นตน้ 

2.8  การส่งมอบสนิคา้ 

2.9  การกระจายสนิคา้หรอืการขายสนิคา้ออกสู่ตลาด 

 

3.  การจดัเตรียมเอกสารเพ่ือการน าเข้าสินค้า 

    เมือ่ผูป้ระกอบการธุรกจิไดด้าํเนินการจดทะเบยีนพาณิชยแ์ละไดจ้ดทะเบยีนเขา้สู่ 
ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อการนําเข้าสินค้า
ประกอบตามขัน้ตอนพธิกีารศุลกากรในการนําเขา้สนิคา้ดงันี้ 
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3.1  บญัชรีาคาสนิคา้ (Invoice) 

3.2  บญัชรีายละเอยีดบรรจหุบีห่อ (Packing List) 

3.3  ใบตราส่งสนิคา้ (Bill of Landing or Air Waybill) 

3.4  ใบแจง้ยอดเบีย้ประกนั (Insurance Premium Invoice) 

3.5  ใบรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้ (Certificate of Origin) 

3.6  ใบอนุญาตหรอืหนงัสอือนุญาตสาํหรบัสนิคา้ควบคุมการนําเขา้ (ถา้ม)ี 
3.7  กรณใีชส้ทิธลิดอตัราอากรเอกสารอื่นๆ  เช่น  เอกสารแสดงส่วนผสม   

คุณลกัษณะและการใชง้านของสนิคา้ 

หลงัจากทีผู่ป้ระกอบการจดัเตรยีมเอกสารเพื่อการนําเขา้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้กจ็ะตอ้ง 
ดําเนินการจดัทําใบขนสนิค้าขาเขา้เพื่อให้กรมศุลกากรทําการตรวจสอบประเภทพกิดั  อตัรา
อากรและสทิธปิระโยชน์ของการลดหย่อนหรอืยกเวน้อากรตามความตกลงเขตการคา้เสร ี และ
หากสนิคา้รายการใดทีก่รมศุลกากรประเมนิต้องชําระอากร  ผูป้ระกอบการต้องจ่ายชําระอากร
ก่อนจงึจะนําเอกสารใบขนสนิค้าขาเขา้พรอ้มใบเสรจ็เสยีภาษอีากร  และเอกสารการสัง่ปล่อย
สนิค้าไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรจะได้ดําเนินการตรวจปล่อยสนิค้าเพื่อให้สามารถนํา
สนิคา้ขนถ่ายมาเกบ็ทีโ่รงงานจงึจะถอืว่าเป็นการสิน้สุดการนําเขา้สนิคา้   
 

4.  ขัน้ตอนการติดต่อขอรบัสินค้า 

     เมือ่ผูซ้ือ้และผูข้ายไดต้กลงสัง่ซือ้สนิคา้กนัเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  ผูข้ายจะดําเนินการ
ส่งสนิคา้มาใหผู้ซ้ือ้ตามวธิกีารส่งมอบหรอืตามวธิกีารที่ไดต้กลงกนัตัง้แต่เบือ้งต้น  เมื่อสนิคา้ที่
ส่งมาถึงท่าหรอืที่ตามเวลานัดหมายที่ระบุไว้ในเอกสารก่อนจะรบัสินค้าจากคลงัสนิค้าหรอื
โรงพกัสนิคา้จากกรมศุลกากร  ผูซ้ือ้จะตอ้งดาํเนินการตามขัน้ตอนต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

    4.1.  ตดิต่อกบับรษิทัขนส่ง   เมือ่สนิคา้มาถงึท่าปลายทางบรษิทัขนส่งจะมหีนงัสอื 

แจง้ไปยงัผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผูร้บัสนิคา้ใหไ้ดร้บัทราบ  โดยจะต้องนําเอกสารใบขนส่งสนิคา้ (Bill of 

Landing : B/L) ซึง่ผูข้ายไดจ้ดัส่งมาใหไ้ปตดิต่อยงัตวัแทนบรษิทัขนส่ง (Shipping  Agent) เพื่อ
ขอใบสัง่ปล่อยสนิคา้ (Delivery Order : D/O) จากบรษิทัขนส่ง  เช่น  บรษิทัเรอื  บรษิทัการบนิ  
หรอืบรษิทัขนส่งทางบก  เป็นตน้ 

    4.2.  ตดิต่อกบัศุลกากร  เมื่อสนิคา้เคลื่อนยา้ยจากต้นทางมาถงึปลายทางยงัท่า/ที ่
ที่นัดหมายผู้นําเข้าสนิค้าจะต้องจดัการชําระค่าอากรให้ศุลกากรหรอืวางประกนัเป็นค่าอากร
โดยจดัทําเอกสารใบขนสนิค้าขาเขา้และใบสัง่ปล่อยสนิค้าของศุลกากร  เมื่อได้จดัทําเอกสาร
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ผูนํ้าเขา้จะตอ้งยืน่ใบขนสนิคา้นัน้ต่อเจา้หน้าทีศุ่ลกากรฝ่ายการนําเขา้  กอง
พธิกีารและประเมนิอากรเพื่อตรวจสอบกบับญัชรีายการสนิค้า (Manifest) ซึ่งนายเรอืได้ยื่น
รายงานไว้เมื่อเรอืเขา้หากรายงานในใบขนสนิค้ากบับญัชรีายการสนิค้าไม่ตรงกนัอาจเกดิมา
จากสาเหตุดงันี้ 
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 4.2.1  สนิคา้ส่งมากเกนิไปจากหลกัฐานทีไ่ดร้บั 

 4.2.2  สนิคา้ทีส่่งมาผูข้ายอาจส่งไมค่รบจาํนวน 

 4.2.3  รายละเอยีดทีแ่จง้ไวใ้นเอกสารรายการสนิคา้อาจเกดิความผดิพลาด 

บางประการ  เช่น  เครื่องหมายหบีห่อไม่ตรงกบัใบกํากบัสนิคา้  สหีรอืขนาดอาจไม่ตรงตามที่
ระบุ  เป็นตน้ 

สาํหรบัการประเมนิอากรสนิคา้ทีนํ่าเขา้  เจา้หน้าทีอ่าจใชว้ธิกีารประเมนิตามราคาหรอื 

ตามสภาพแล้วแต่วธิกีารประเมนิอย่างใดจะสูงกว่าซึง่ผูนํ้าเขา้จะต้องจ่ายชําระตามวธินีัน้  เมื่อ
ไดเ้สยีอากรขาเขา้และภาษอีื่นๆ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  ผูนํ้าเขา้จะต้องนําใบเสรจ็รบัเงนิไปแสดง
เพื่อขอรบัสนิคา้ ณ โรงพกัสนิคา้ทีท่่า/ที ่

     4.3  ตดิต่อกบัโรงพกัสนิคา้  ผูนํ้าเขา้จะตอ้งตดิต่อเจา้หน้าทีโ่รงพกัสนิคา้ใหจ้ดัการ 

วดัขนาด  ชัง่น้ําหนักหบีห่อเพื่อเสยีค่าธรรมเนียมและค่าเช่าโรงพกัสนิค้า  ใบแสดงน้ําหนัก  
ขนาดของสนิคา้  เมื่อนายตรวจศุลกากรตรวจสนิคา้เป็นทีพ่อใจแลว้กจ็ะลงนามสัง่ปล่อยสนิค้า
ในใบขนสนิค้าขาเข้าและใบสัง่ปล่อยของศุลกากร  เจ้าหน้าที่จะเก็บใบขนสนิค้าขาเข้าไว้ซึ่ง  
ผูนํ้าเขา้จะต้องชําระค่าธรรมเนียมและค่าเช่าโรงพกัสนิค้าให้กบัศุลกากร  หลงัจากนัน้หวัหน้า
โรงพกัสนิค้าจะลงนามสัง่ปล่อยใบแสดงสนิค้า  โดยให้ผู้คุมประตูโรงพกัสนิค้าขออนุมตัใิห้นํา
ของออกพรอ้มกบันําใบส่งมอบให้ไปรบัของได้ซึง่ผูนํ้าของออกจะต้องนําไปแสดงต่อเจา้หน้าที ่
ณ สถานีตรวจสอบเมือ่เวลานําของออกจากท่า/ทีท่ีร่ะบุไวใ้นเอกสารนัน้ 

 

 

ความรู้ทัว่ไปในการประกอบธรุกิจส่งออก 

 

 ธุรกิจส่งออกสนิค้าถือได้ว่าเป็นธุรกจิที่มคีวามสําคญัเป็นอย่างมากต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ  เนื่องจากเป็นธุรกจิทีส่ามารถนําเงนิตราต่างประเทศนํากลบัเขา้มาใชภ้ายในประเทศ
เป็นจาํนวนมาก  เงนิตรากม็คีวามหลากหลายสกุลจงึถอืได้ว่าเป็นการทดแทนการขาดดุลทาง
การค้าไปอกีทางหน่ึง  จะเห็นได้ว่าการทําธุรกิจส่งออกในปจัจุบนัมกีารขยายตวัเพิม่มากขึ้น
โดยมกีารนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อก่อให้เกิดความ
สะดวกและรวดเรว็ในการตดิต่อการคา้ขาย  ดงันัน้  ผู้ประกอบการควรจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
เบือ้งตน้สาํหรบัขอ้มลูทัว่ๆ ไปก่อนเพื่อใหก้ารทาํธุรกจิประสบความสําเรจ็ดว้ยด ี

 

1.  ความหมายเก่ียวกบัการประกอบธรุกิจส่งออก 

    กรมสรรพากรใหค้วามหมายเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิส่งออกของคําว่า “ผูส้่งออก”  
“ส่งออก” และ “เขตอุตสาหกรรมส่งออก” ในมาตรา 77/1 แห่งประมวลรษัฎากร  หมวดนี้ไวว้่า 
(คน้จาก, http://www.rd.go.th/publish/5205.0.html) 
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    1.1  ผูส้่งออก  หมายถงึ  ผูป้ระกอบการซึง่ส่งสนิคา้ออกนอกราชอาณาจกัรเพื่อส่ง 
ไปต่างประเทศและรวมถงึ   

1.1.1  การนําสนิคา้ในราชอาณาจกัรเขา้ไปในเขตปลอดอากรเฉพาะสนิคา้ที่ 
ตอ้งเสยีอากรขาออกทีเ่ป็นไปตามแบบ  หลกัเกณฑ ์ วธิกีาร  และเงือ่นไขตามกฎหมายว่าดว้ย
ศุลกากร   

1.1.2  การขายสนิคา้ของคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นประเภทรา้นคา้ปลอดอากรตาม 

กฎหมายว่าดว้ยศุลกากรทีข่ายใหแ้ก่ผูท้ีเ่ดนิทางออกไปนอกราชอาณาจกัรทีเ่ป็นไปตามแบบ  
หลกัเกณฑ ์ วธิกีาร  และเงือ่นไขตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร 

    1.2  ส่งออก  หมายถงึ  ส่งสนิคา้ออกนอกราชอาณาจกัรเพื่อส่งไปต่างประเทศและ
ใหห้มายความรวมถงึ 

1.2.1  การนําสนิคา้ในราชอาณาจกัรเขา้ไปในเขตปลอดอากรเฉพาะสนิคา้ที ่
ต้องเสียอากรขาออกหรอืที่ได้รบัยกเว้นอากรขาออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  อธิบดี
กรมสรรพากรไดก้ําหนดหลกัเกณฑ ์ วธิกีาร  และเงื่อนไขการนําสนิคา้ในราชอาณาจกัรเขา้ไป
ในเขตปลอดอากร  และการขายสนิคา้ของคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นประเภทรา้นคา้ปลอดอากรตาม
กฎหมายว่าดว้ยศุลกากร  ดงันี้ 

1.2.1.1  การนําสนิคา้ในราชอาณาจกัรเขา้ไปในเขตปลอดอากรเฉพาะ 

สนิคา้ทีต่อ้งเสยีอากรขาออกหรอืทีไ่ดร้บัยกเวน้อากรขาออกตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร    
1.2.1.2  การขายสนิคา้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นประเภทรา้นคา้ปลอดอากร 

ตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากรทีข่ายใหก้บัผูท้ีเ่ดนิทางออกไปนอกราชอาณาจกัร 

1.2.2  การขายสนิคา้ของคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นประเภทรา้นคา้ปลอดอากรตาม 

กฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่ขายให้แก่ผู้ที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร   ทัง้นี้ตาม
หลกัเกณฑ ์ วธิกีารและเงือ่นไขทีอ่ธบิดกีําหนด 

     1.3  เขตอุตสาหกรรมส่งออก  หมายถงึ  เขตอุตสาหกรรมการส่งออกตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 ชยัชนะ  ตรีสุกติตมิา (2558 : 8)  กล่าวไวว้่าการส่งออกถอืว่าเป็นอุตสาหกรรมทีส่ําคญั
ของประเทศไทยซึง่เป็นเครื่องมอืในการทดสอบว่าผูบ้รโิภคในตลาดกลุ่มเป้าหมายนัน้ไดม้กีาร
ตอบรบัต่อตวัสนิคา้ของตนมากน้อยแค่ไหน  โดยเฉพาะผูป้ระกอบการนําเขา้และส่งออกควรทํา
ความเขา้ใจถงึบทบาทของอุตสาหกรรมการส่งออกดงันี้ 
 

2.  บทบาทส าคญัของการส่งออก 

    การประกอบธุรกจิการส่งออกของไทยในช่วงทีผ่่านมามอีตัราการขยายตวัทีสู่งและ
รวดเรว็มากซึง่เป็นกลไกสาํคญัอยา่งหนึ่งทีผ่ลกัดนัใหเ้ศรษฐกจิของประเทศมอีตัราการขยายตวั
อยู่ในระดบัสูงนับได้ว่าเป็นธุรกิจอีกแขนงหนึ่งที่มคีวามสําคญัต่อผู้ประกอบการเองแล ะต่อ
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ประเทศชาต ิ เนื่องจากเป็นธุรกจิทีส่ามารถนําเงนิตราต่างประเทศเขา้มาสู่ภายในประเทศเป็น
จาํนวนมากในปีหนึ่งๆ  และรายได้เหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้นํามาใช้พฒันาและแก้ไขปญัหา
เศรษฐกจิที่เกดิขึน้  ดงันัน้  การส่งออกจงึมคีวามสําคญัต่อประเทศเป็นอย่างมากซึง่บทบาทที่
สาํคญัของการส่งออกปรากฏเหน็ไดเ้ด่นชดัมดีงันี้ 

    2.1  เป็นแรงผลกัดนัในดา้นการขยายการลงทุนและสรา้งความต้องการแรงงานหาก 
พบว่าการอุตสาหกรรมส่งออกมกีารขยายตวัขึน้อย่างต่อเนื่องก็ย่อมทําให้ผูผ้ลติต้องขยายการ
ผลติหรอืมกีารลงทุนเพิม่ขึ้น  และโดยส่วนใหญ่แล้วระบบการผลติมกัจะเป็นระบบการผลติที่
เน้นใช้แรงงานในสดัส่วนที่มากกว่าเครื่องจกัร  ดงันัน้  จงึเป็นปจัจยัหน่ึงที่ก่อให้เกิดความ
ต้องการแรงงานเพิม่ขึ้นซึ่งจะเป็นการช่วยในการสร้างความต้องการแรงงานให้แก่ประเทศที่
สาํคญัปจัจยัหน่ึง  นอกจากน้ียงัมผีลต่อการช่วยยกระดบัรายไดข้องแรงงานดว้ยอกีทางหนึ่ง 

    2.2  เป็นการนําเงนิตราจากต่างประเทศเขา้สู่ประเทศไทย กล่าวคอื เป็นการช่วยลด
ด้านการขาดดุลการค้าและดุลการชําระเงนิ  เพราะในการส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สกุล
ต่างประเทศในการชาํระค่าสนิคา้และส่วนมากกจ็ะเป็นสกุลเงนิหลกัๆ ทีย่อมรบักนัในตลาดโลก  
เช่น  ผู้ซื้ออาจชําระค่าสินค้าเป็นสกุลเงนิดอลลาร์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา  เงนิเยนของ
ประเทศญี่ปุ่น  เงนิหยวนของสาธารณรฐัประชาชนจนี  เงนิมารค์ของประเทศเยอรมนั เป็นต้น 
เมือ่ธุรกจิไดส้่งสนิคา้ออกไปแลว้กจ็ะทาํใหไ้ดเ้งนิตราต่างประเทศเขา้มาซึง่สกุลเงนิเหล่านี้จะถูก
นํามาเกบ็เป็นเงนิสาํรองต่างประเทศในคลงัต่อไป  และเมื่อจะต้องนําเขา้สนิคา้จากต่างประเทศ
ผูนํ้าเขา้ก็จะขายเงนิไทยไปแลกซื้อสกุลเงนิตราต่างประเทศนัน้ๆ  เพื่อทีจ่ะไดม้เีงนิไปชําระค่า
สนิคา้   

    2.3  เป็นการสนับสนุนก่อใหเ้กดิการใชท้รพัยากรอย่างเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพสูง
สูด  ในการส่งสนิค้าออกนัน้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะระดบัราคาของสนิค้าที่ส่งออกส่วนมากอยู่ใน
ระดบัตํ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่นจงึทําใหส้นิค้านัน้เขา้ไปแข่งขนัในตลาดโลกไดซ้ึ่งเป็น 
ไปตามหลกัการของการไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ (Comparative Advantage) เมื่อประเทศใด
สามารถผลติสนิคา้ด้วยต้นทุนที่ตํ่ากว่าประเทศอื่นแล้วย่อมแสดงว่าทรพัยากรที่ถูกนํามาผลติ
นัน้ถูกนํามาใชไ้ดอ้ยา่งคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพ  หรอือกีนัยหนึ่งกค็อืถ้าสนิคา้ทีผ่ลติไดม้รีะดบั
ราคาที่สูงกว่าการนําเขา้จากต่างประเทศแล้วก็ควรนําเขา้สนิค้านั ้นมากกว่าแล้วนําทรพัยากร
ต่างๆ  ทีผ่ลติสนิคา้นัน้ไปผลติสนิคา้อื่นทีส่ามารถผลติไดโ้ดยตน้ทุนทีต่ํ่ากว่าแทน 

    2.4  ก่อใหเ้กดิมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ทรพัยากร  เป็นการพจิารณาในการนําวตัถุดบิต่างๆ 
มาแปรรปูก่อนการส่งออกโดยจะทาํใหส้นิคา้นัน้ๆ มมีลูค่าสงูขึน้ เช่น แทนทีจ่ะส่งออกในรปูของ
ผา้ผนืแต่เปลีย่นมาเป็นการส่งออกเป็นเสือ้ผา้สําเรจ็รปูแทน  การทําเหลา้ไวน์จากองุ่น  การอบ
ลาํไยแหง้  การทํากระเป๋าจากหนังจระเข ้เป็นต้น  ซึง่การแปรสภาพวตัถุดบิเหล่านี้จะส่งผลให้
มลูค่าของสนิคา้ยอ่มสงูขึน้อนัจะทาํใหไ้ดก้ําไรเพิม่ขึน้ตามมาอกีดว้ย 
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    2.5  เป็นการช่วยลดตน้ทุนการผลติลง   แต่เดมิผูผ้ลติมกีารผลติและจาํหน่ายสนิคา้
ภายในประเทศเพยีงอย่างเดยีวกจ็ะมกีําลงัการผลติไม่มากนักซึง่กจ็ะทําใหม้ตี้นทุนต่อหน่วยสูง  
แต่ถ้ามกีารขยายการขายส่งออกไปยงัต่างประเทศด้วยก็จะทําให้มกีําลงัการผลติที่เพิม่สูงขึ้น
หรอืสามารถทาํการขยายการผลติไดอ้กีช่องทางหนึ่งซึง่จะส่งผลทําใหต้้นทุนต่อหน่วยทีผ่ลติได้
ตํ่าลงตามกฎของการประหยดัสิง่เหล่านี้ลว้นเป็นการช่วยใหไ้ดก้ําไรเพิม่ขึน้  

    2.6  เป็นการสรา้งความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี ภายใตก้ระแสโลกาภวิฒัน์และการ 
คา้ไรพ้รมแดนหรอืการคา้ขายในปจัจบุนัเป็นการคา้แบบเสร ี ซึง่ผูผ้ลติแต่ละประเทศสามารถส่ง
สินค้าออกไปขายยงัต่างประเทศได้อย่างไร้ขดีจํากัดภายใต้ภาวการณ์แข่งขนัที่สูง  ดงันัน้  
ผูผ้ลติควรปรบัปรงุกระบวนการผลติและการส่งออกรวมถงึดา้นการบรหิารสนิคา้เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของตลาดโดยการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ อนัจะเป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการ
แขง่ขนั  

    2.7  ช่วยลดการพึง่พงิสนิคา้จากต่างประเทศ  เป็นการพจิารณาเกี่ยวกบัผลติสนิคา้
เพื่อทดแทนการนําเขา้  เพราะเดมิผู้ประกอบธุรกจิกลุ่มอุตสาหกรรมหรอืกลุ่มธุรกจิซือ้มาขาย
ไปสนิค้าสําเรจ็รูปต้องนําเขา้สนิค้าต่างๆ  ที่ยงัไม่สามารถผลติได้หรอืผลติได้แต่มตี้นทุนที่สูง
กว่าการนําเข้า  แต่เมื่อมกีารพัฒนาให้สามารถผลิตสินค้านัน้ได้แล้วก็จะลดการนําเข้าลง  
ขณะเดยีวกนันอกจากจะผลติเพื่อใชภ้ายในประเทศแล้วกม็ุ่งไปหาตลาดในต่างประเทศเพื่อให้
ไดป้รมิาณการผลติทีเ่พิม่ขึน้อนัจะเป็นการช่วยลดตน้ทุนต่อหน่วยใหต้ํ่าลงไดอ้กีทางหนึ่งดว้ย  

 

 3.  การเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออกสินค้า 

     เมื่อผู้ประกอบการทราบถึงบทบาทของภาคอุตสาหกรรมส่งออกซึ่งเป็นธุรกิจที่มี
ความสําคญัอย่างมากต่อเศรษฐกจิภายในประเทศ  เนื่องจากการทําธุรกจิส่งออกเป็นการทํา
การคา้กบันานาประเทศตอ้งอาศยัเทคโนโลยรีปูแบบใหม่ๆ เขา้มาช่วยเพื่อใหเ้กดิความรวดเรว็  
สะดวกในการตดิต่อด้านการค้าขาย  ดงันัน้  ผู้ประกอบการจะต้องคํานึงถงึปจัจยัเบื้องต้นใน
การเตรยีมความพรอ้มอยูด่ว้ยกนั 6 ประการดงันี้ 

    3.1  ความพรอ้มในดา้นการจดัการ  ผูป้ระกอบการจะต้องมคีวามพรอ้มทีจ่ะดําเนิน
ธุรกจิส่งออกในหลายดา้น  อาทเิช่น   
  3.1.1  ดา้นเงนิทุน  โดยพจิารณาว่าตน้ทุนของเงนิทุนทีธุ่รกจิใชอ้ยูส่งูมากน้อย
เพยีงใดโดยเมือ่เปรยีบเทยีบแลว้คุม้กบัการลงทุนหรอืไม่  ซึง่ผูป้ระกอบการจะตอ้งจดัเตรยีมหา
งบประมาณหมนุเวยีนมาใหเ้พยีงพอในช่วงแรก 

  3.1.2  ดา้นสถานทีด่ําเนินการ  เป็นการพจิารณาเกี่ยวกบัทีต่ ัง้ของสํานักงาน  
เครือ่งมอื  อุปกรณ์ตลอดจนการกําหนดแนวทางว่าจะดําเนินธุรกจิประเภทใด กล่าวคอืเป็นการ 
กําหนดประเภทและเป้าหมายของกจิการใหช้ดัเจน 
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  3.1.3  ดา้นบุคลากร  ผูป้ระกอบการจะต้องคดัเลอืกพนักงานทีม่คีวามรูค้วาม
เหมาะสมกบัตําแหน่งและมจีาํนวนทีเ่พยีงพอกบัปรมิาณของงาน 

  3.1.4  การสรา้งความเชื่อถอืและทาํความรูจ้กักบัลูกคา้  นับว่าเป็นสิง่ทีม่คีวาม 
สําคญัอย่างมาก  เนื่องจากในการประกอบธุรกิจมคีวามจําเป็นที่จะต้องสร้างความรู้จกัและ
ความน่าเชื่อถอืแก่ผูซ้ือ้ในตลาดต่างประเทศเพราะการทีผู่ซ้ ือ้เชื่อถอืในกจิการแลว้ย่อมส่งผลให้
ความรว่มมอืกนัในการทาํธุรกจิจะดตีามขึน้มาดว้ย 

  3.1.5  ประเมนิกําลงัผลติและความสามารถในการส่งออก   ผูป้ระกอบการควร
จะพจิารณาและประเมนิสนิค้าก่อนว่าเป็นสนิค้าที่กจิการสามารถส่งออกได้  โดยประเมนิจาก
กําลงัการผลติโดยรวมของกจิการ  หากเกดิการสัง่ซือ้ทีม่ากกว่ากําลงัผลติแลว้ไม่สามารถผลติ
ได้หรอือาจผลติได้แต่คุณภาพไม่ได้มาตรฐานก็จะทําให้เกิดปญัหากบัลูกค้าซึ่งจะนําไปสู่การ
ปฏเิสธการยอมรบัของลกูคา้ได ้

    3.2  การเลอืกสนิคา้และผลติ   ผูป้ระกอบการส่งออกควรเลอืกผลติสนิคา้ทีม่ ีความ
ชาํนาญและเน้นคุณภาพเป็นสาํคญั  โดยอาจขอคาํแนะนําปรกึษาจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อ
พฒันาคุณภาพสนิค้าและออกแบบผลติภณัฑท์ี่เหมาะสมกบัตลาดรวมทัง้แนวโน้มการส่งออก  
วเิคราะห์ความต้องการของผู้บรโิภคในต่างประเทศซึ่งความต้องการของสนิค้าผู้บรโิภคจะ
แตกต่างไปในแต่ละประเทศ   สาํหรบัขอ้มลูทีผู่ส้่งออกควรรูส้าํหรบัการเลอืกสนิคา้และผลติเรื่อง
ต่างๆ  มดีงันี้ 
  3.2.1  เตรยีมการวางแผนทีจ่ะผลติสนิคา้หรอืจดัหาซือ้สนิคา้ทีม่คีุณภาพ  โดย
ผูป้ระกอบการต้องมกีารพจิารณาว่าสนิคา้นัน้สามารถผลติไดเ้องหรอืต้องซือ้จากผูผ้ลติรายอื่น
หรอืเป็นการจา้งผลติ  ถา้เป็นการจา้งผลติผูป้ระกอบการตอ้งรูแ้หล่งผลติเพื่ออาจจะกระจายการ
ผลติไปยงัผู้ผลติหลายราย  เนื่องจากหากมคีําสัง่ซื้อเขา้มาในปรมิาณจํานวนที่มากผู้ผลิตราย
เดยีวอาจจะผลติไมท่นัและขณะเดยีวกนักเ็พิม่อํานาจในการต่อรองกบัผูผ้ลติไดอ้กีทางหนึ่งดว้ย 

  3.2.2  ศกึษาการผลติ  การจาํหน่าย  และพธิกีารพรอ้มทัง้เอกสารทีใ่ชใ้นการ
ส่งออก  ผูส้่งออกจะต้องมคีวามรูเ้กี่ยวกบัช่องทางการจดัจําหน่าย  พธิกีารและเอกสารที่ใชใ้น
การส่งออกเพราะสนิคา้แต่ละชนิดจะมขีอ้กําหนดและการควบคุมทีแ่ตกต่างกนั 

  3.2.3  ศกึษาในดา้นราคา  การตัง้ราคาสนิคา้ทีจ่ะนําออกมาขายยงัทอ้งตลาด
ทุกครัง้  ผูป้ระกอบการส่งออกควรคาํนึงถงึปจัจยัดา้นต่างๆ เช่น  อตัราดอกเบีย้  ความผนัผวน
ของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ  ราคาต้นทุนสนิค้า  ค่าประกนัภยัระหว่างเดินทาง  
และราคาวตัถุดบิ  เป็นตน้  ซึง่สิง่เหล่านี้ลว้นมอีทิธพิลต่อการกําหนดราคาสนิคา้ทีเ่สนอขายแก่
ลูกค้า  อกีทัง้ในการส่งออกผู้ประกอบการต้องคํานึงถงึค่าใช้จ่ายและการแข่งขนัในตลาดด้วย    
สาํหรบัเงือ่นไขในการตัง้ราคาสนิคา้ทัว่ไปจาํแนกออกไดด้งันี้ 
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       3.2.3.1  ราคา F.O.B. (Free on Board)  หมายถงึ  ภาระในการส่งมอบ  
สนิค้าของผู้ขายจะสิน้สุดเมื่อสนิค้านัน้ได้ถูกลําเลยีงขึน้เรอื  ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลอืตกเป็นของ  
ผูซ้ือ้  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าระวาง  ค่าประกนัภยั  ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ  เป็นตน้ 

3.2.3.2  ราคา C&F (Cost and Freight)  หมายถงึ  ค่าขนส่งสนิคา้  ค่า  
ระวางตกเป็นภาระของผูข้ายในกรณีนี้ผูซ้ ือ้จะรบัผดิชอบในส่วนของค่าประกนัภยัและค่าใชจ้่าย
อื่นๆ เงื่อนไขในการส่งมอบสินค้าประเภท C&F ในใบเสนอราคามักตามด้วยชื่อท่าเรือ
ปลายทาง    

โดยปกตแิลว้  ราคาเพื่อส่งออกจะตํ่ากว่าราคาที่ขายในประเทศเพราะเป็นการขายใน
ปรมิาณมากกําไรโดยรวมกจ็ะมากขึน้ขณะเดยีวกนักจ็ะไดส้ทิธพิเิศษจากรฐับาลดว้ย  เช่น  การ
ไดร้บัยกเวน้ภาษกีารค้า เป็นต้น  ผู้ส่งออกสามารถนํามาหกัจากต้นทุนสนิคา้ไดแ้ละการเสนอ
ราคาในการส่งออกส่วนใหญ่จะคดิเป็นเงนิสกุลดอลลารส์หรฐัอเมรกิาและต้องระบุเงื่อนไขหรอื
เวลาของการเสนอราคาดว้ยทุกครัง้ซึง่ราคาทีน่ิยมใชส้่วนใหญ่จะเลอืกใชร้าคา F.O.B (Free on 

Board)  ซึ่งเป็นราคาทีร่วมค่าใชจ้่ายทุกชนิดจนถงึสนิคา้ขึน้เรอืหรือขึน้เครื่องบนิแต่ไม่รวมค่า
ระวางและค่าประกนัสนิคา้โดยผูซ้ือ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยเอง 

  3.2.4  มมีาตรการควบคุมคุณภาพสนิคา้ผูส้่งออกต้องควบคุมสนิคา้ใหม้คีวาม 
สมํ่าเสมอในดา้นคุณภาพเพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืแก่ผูซ้ือ้และเป็นทีย่อมรบัของตลาด 

  3.2.5  มคีวามพรอ้มในการออกแบบสนิคา้และปรบัปรุงสนิคา้  ผูส้่งออกต้องมี
ความพรอ้มในการออกแบบสนิคา้หรอืปรบัปรุงสนิคา้ใหเ้หมาะสมกบัผู้ซือ้  เนื่องจากผู้บรโิภค
ในแต่ละตลาดยอ่มมรีสนิยมและความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั  การพฒันาการออกแบบสนิคา้  จะ
ช่วยให้สามารถปรบัให้สนิค้ามคีวามเหมาะสมกับตลาดได้ซึ่งจะทําให้สามารถขายสนิค้าได้
เพิม่ขึน้ 

    3.3  การเลอืกตลาด  ผูป้ระกอบการควรศกึษาคู่แข่งในตลาดต่างประเทศก่อนเพื่อที ่
จะไดก้ําหนดกลยุทธ ์ การวางตําแหน่งผลติภณัฑใ์นตลาด  สรา้งความแตกต่างและความโดด
เด่นของสนิคา้รวมทัง้การให้บรกิาร  โดยเฉพาะอย่างยิง่สนิคา้ชนิดเดยีวกนัทีม่ผีูข้ายหลายราย
ในตลาดนัน้  ซึง่ในการเลอืกตลาดผูส้่งออกควรมคีวามรูใ้นเรือ่งต่างๆ  ดงันี้ 
  3.3.1  ขนาดของตลาด (Market Size)  ซึง่ผูป้ระกอบการควรทราบขนาดของ
ตลาดที่ต้องการส่งสนิค้าไปขายโดยพจิารณาได้จากจํานวนของประชากรและกําลงัในการซื้อ
สนิคา้ของผูบ้รโิภค 

  3.3.2  ความมัน่คงทางเศรษฐกจิและการเมอืง  (Political Economic Stability)   

พจิารณาดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกจิและการเมอืงของประเทศทีจ่ะส่งสนิคา้ไปขายว่ามคีวาม
มัน่คงมากน้อยเพยีงใด 
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  3.3.3  แนวโน้มการเจรญิเตบิโต  (Growth Trend)  เป็นการพจิารณาถงึดา้น
แนวโน้มการขยายตวัของการนําเขา้โดยศกึษาไดจ้ากขอ้มูลทางสถติต่ิางๆ  ยอ้นหลงัประมาณ 
3–5 ปี 

  3.3.4  ขอ้กําหนดทางกฎหมาย (Legal Requirement)  ต้องมคีวามเขา้ใจใน
กฎระเบยีบการนําเขา้ว่าไดม้ขี ัน้ตอนหรอืขอ้จาํกดัอะไรบา้ง 

  3.3.5  ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Distribution Channels)  เป็นการศกึษาถงึ 
ช่องทางการจดัจาํหน่ายว่าจะส่งออกไปทีป่ระเทศใด  จะขายโดยตรงหรอืขายผ่านตวัแทนถงึจะ
ประหยดัค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินงานและคํานึงถงึประโยชน์ในการตัง้ราคาขายอกีดว้ย 

  3.3.6  อตัราอากรนําเขา้  โควตา  และใบอนุญาตนําเขา้ (Import Duty Rate,  

Quotas and Licenses)  ผูส้่งออกจะต้องมคีวามรูใ้นดา้นเหล่านี้เพื่อจะไดเ้ตรยีมพร้อมทีจ่ะส่ง 
ออกสนิคา้ไปยงัตลาดนัน้ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  3.3.7  การขนส่ง (Transportation)  ผูส้่งออกจะต้องศกึษาถงึขัน้ตอนพรอ้มวธิ ี
การส่งออกตลอดจนค่าระวางและระยะเวลาในการขนส่งเพื่อจะได้กําหนดวันส่งมอบสนิค้าได้
อยา่งถูกตอ้ง 

    3.4  การทาํสญัญาซือ้ขาย  เมื่อมกีารเสนอราคาและตกลงกนัเรยีบรอ้ยแลว้ผู้ซือ้และ
ผูข้ายจะตอ้งทาํสญัญาซึง่โดยปกตจิะมขีัน้ตอนดงันี้ 
  3.4.1  จดัทําใบเสนอราคา (Proforma  Invoice)   ซึง่เป็นเอกสารทีผู่ข้ายส่งให้
ผูซ้ือ้เป็นการเสนอหรอืยนืยนัการเสนอราคาพรอ้มเงือ่นไขต่างๆ  ในการขายสนิคา้นัน้ 

  3.4.2  จดัทําใบสัง่ซือ้ (Purchase Order)  เมื่อผูซ้ือ้ตกลงราคาและเงื่อนไขใน
ใบเสนอราคาแลว้กจ็ะส่งหนังสอืการสัง่ซือ้มาใหผู้้ขายเพื่อเป็นการตอบรบัและสัง่ซือ้สนิค้าตาม
ราคาและยนิยอมรบัขอ้เสนอตามเงือ่นไขดงักล่าว 

  3.4.3  จดัทาํใบยนืยนัการขาย (Sale Confirmation) เป็นสญัญาการซือ้ขายซึง่ 
ผูข้ายส่งใหแ้ก่ผูซ้ือ้เพื่อเป็นการยนืยนัหรอืตอบรบัการสัง่ซือ้นัน้อกี  (ซึง่ในทางปฏบิตัใินบางครัง้
อาจจะไมจ่าํเป็นกไ็ดอ้ยูท่ีค่วามน่าเชื่อถอืของทัง้สองฝา่ย) 

    3.5  การชาํระเงนิ   สาํหรบัขัน้ตอนน้ีถอืว่ามคีวามสาํคญัอยา่งมากสําหรบัผูข้ายทีไ่ด้
ส่งสนิคา้ออกไปยงัต่างประเทศเน่ืองจากผูซ้ือ้และผูข้ายอยู่ห่างไกลกนัมากหากเกดิปญัหาสนิคา้
ไม่ตรงตามคุณภาพที่ต้องการหรอืที่ส ัง่ซื้อไปจะก่อใหเ้กดิความยุ่งยากในการตดิตาม  สําหรบั
การชาํระเงนิผ่านทางธนาคารเป็นทีไ่ดร้บัความนิยมและน่าเชื่อถอืในปจัจบุนัมดีงัน้ี 

  3.5.1  การจ่ายเงนิสดล่วงหน้า (Advance Payment or Cash)  วธินีี้เป็นการ
จ่ายเงนิสดล่วงหน้าโดยผูซ้ือ้จะโอนเงนิเขา้บญัชใีหผู้ข้ายไปก่อน  เมื่อผูข้ายไดร้บัเงนิแลว้จงึจะ
ส่งสนิค้าไปให้ผู้ซื้อในภายหลงั  ซึ่งวธินีี้ผู้ซื้อค่อนข้างเสยีเปรยีบมากหากไม่คุ้นเคยหรอืรู้จกั
ผูข้ายเป็นอยา่งด ี
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  3.5.2  การเปิดบญัชขีายเชื่อ (Open Account) วธินีี้เป็นการจ่ายเงนิเชื่อซึง่ตรง 
กนัขา้มกบัวธิแีรกกล่าว  กล่าวคอื  ผูข้ายจะส่งสนิคา้มาใหผู้ซ้ือ้ก่อนและจะไดร้บัชําระเงนิจากผู้
ซือ้ภายหลงัซึง่วธินีี้ผูข้ายจะเป็นผูเ้สยีเปรยีบ 

  3.5.3  การฝากขาย (Consignment)   กรณนีี้เป็นการจ่ายเงนิเมื่อผูซ้ือ้สามารถ
ขายสนิคา้นัน้ไดเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้หรอืเรยีกว่าลกัษณะของการฝากขาย  ซึง่ถ้าผูซ้ือ้เอาสนิคา้
ไปแลว้แต่ยงัไมไ่ดข้ายสนิคา้กย็งัไมต่อ้งจา่ยเงนิใหแ้ก่ผูข้าย 

  3.5.4  จ่ายทนัทเีมื่อเหน็ตัว๋ (Documents Against Payment : D/P)  วธินีี้เป็น
การจา่ยชาํระเงนิก่อนเพื่อทีจ่ะนําเอกสารไปออกสนิคา้  โดยผูข้ายจะส่งเอกสารทีใ่ชใ้นการออก
สนิคา้ไปใหแ้ก่ธนาคารในประเทศของผูซ้ือ้  เมื่อผูซ้ือ้มาจ่ายเงนิค่าสนิคา้ทีธ่นาคารแลว้จงึจะนํา
เอกสารนัน้ไปออกสนิคา้ไดส้ามารถเลอืกไดท้ัง้การจ่ายเงนิทนัทหีรอืจา่ยเงนิในภายหลงักไ็ด ้

  3.5.5  จ่ายตามกําหนดเวลา (Documents Against Acceptance : D/A) วธินีี้
เป็นการจ่ายเงนิโดยผูซ้ือ้รบัรองตัว๋แลกเงนิแลว้นําเอกสารไปออกสนิคา้  การจ่ายชําระเงนิตาม
วธินีี้จะคลา้ยกบัวธิ ี D/P กล่าวคอืเอกสารทัง้หมดจะส่งใหแ้ก่ธนาคารในประเทศของผูซ้ือ้เพยีง 
แต่ผูซ้ือ้รบัรองตัว๋แลกเงนิกส็ามารถนําเอกสารไปออกสนิคา้ได้เลย  โดยทีไ่ม่ต้องจ่ายเงนิและก็
อาจจะสามารถไปจา่ยในภายหลงักไ็ด ้

  3.5.6  เลตเตอรอ์อฟเครดติ (Letter of Credit : L/C)  วธินีี้เป็นวธิทีีด่ซีึง่ไดร้บั
ความนิยมมากทีสุ่ด  เนื่องจากไมม่คีวามเสีย่งทัง้ผูซ้ือ้และผูข้ายซึง่เป็นวธิเีดยีวทีจ่ะประกนัไดว้่า
ผูข้ายสนิคา้จะไดร้บัเงนิค่าสนิคา้เมือ่ไดม้อบสนิคา้ลงเรอืและผูซ้ือ้จะไดร้บัสนิคา้เมื่อจ่ายเงนิแลว้   
โดยเมื่อมกีารตกลงซือ้ขายกนัแลว้ผูซ้ือ้จะเปิด L/C นี้โดยธนาคารของผูซ้ือ้มายงัผูข้ายโดยผ่าน
ธนาคารของผูข้ายซึง่จะระบุเงื่อนไขต่างๆ ใน L/C นัน้และเมื่อผูข้ายไดจ้ดัส่งสนิคา้ถูกต้องตาม
เงื่อนไขใน L/C ให้แก่ผู้ซื้อแล้วก็สามารถนําเอกสารในการส่งออกไปขึ้นเงนิกบัธนาคารของ
ผูข้ายได ้

 ทัง้นี้  การจา่ยชาํระเงนิตามวธิต่ีางๆ ขา้งตน้ผูป้ระกอบการจะเลอืกใชว้ธิใีดนัน้ขึน้อยู่กบั
ความเชื่อถือของผู้ซื้อและผู้ขายหรอืในบางกรณีอาจขึ้นอยู่กบัความต้องการ  เช่น  ถ้าผู้ซื้อ
ต้องการสนิค้าชนิดนี้มากหรอืหาซื้อไม่ไดง้่ายนักก็อาจจะเลอืกชําระเงนิตามวธิกีารจ่ายเงนิสด
ล่วงหน้าใหแ้ก่ผูข้ายก่อนกไ็ด ้ ซึง่แต่ละวธิกีม็คีวามไดเ้ปรยีบเสยีเทยีบหรอืความเสีย่งมากน้อย
ไมเ่ท่ากนั  แต่วธิทีีน่ิยมใชก้นัมากในการคา้ระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่ผูซ้ือ้และผูข้ายที่
พึง่จะรูจ้กักนัใหม่ๆ  ควรเลอืกวธิกีารชาํระเงนิแบบการเปิด L/C  จะดทีีสุ่ด 

     3.6  พธิกีารส่งออก  การผ่านพธิกีารส่งออกของผูป้ระกอบการกบักรมศุลกากรที่
กําหนดไวจ้ะมแีนวปฏบิตัทิีใ่ชก้นัโดยทัว่ไปจะมอียูด่ว้ยกนั 2 รปูแบบ คอื  
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  3.6.1  ระบบการจดัทาํดว้ยรปูแบบเอกสาร (Manual)  เป็นรปูแบบเดมิซึง่ 
เป็นการผ่านพธิกีารโดยผูป้ระกอบการหรอืตวัแทนออกของตอ้งเดนิทางไปตดิต่อทีก่รมศุลกากร
ดว้ยตนเองเพื่อแจง้ความประสงค์นําสนิค้าออกนอกประเทศพรอ้มกรอกรายละเอยีดต่างๆ ลง
บนเอกสารใบขนสนิคา้ขาออกใหค้รบถว้น 

 3.6.2  ระบบการจดัทาํผ่านโปรแกรมคอมพวิเตอร ์(E–Customs) เป็นรปูแบบ 

ใหมซ่ึง่เป็นระบบทีก่ระทรวงการคลงัไดร้่วมมอืกบักรมศุลกากรพฒันารปูแบบการตดิต่อพธิกีาร
จากระบบ EDI (Electronic Data Interchange) มาเป็นระบบ E–Customs เพื่อก่อใหเ้กดิความ
สะดวกรวดเรว็ในการทาํธุรกจิแก่ผูป้ระกอบการ  ปจัจุบนัไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดแีละไดร้บั
ความนิยมอย่างมากเนื่องจากลกัษณะของการผ่านพธิกีารระบบนี้เพยีงแต่ผูป้ระกอบการกรอก
ขอ้มลูในเครื่องคอมพวิเตอรข์องตนตามรายละเอยีดใบขนสนิคา้ขาออกใหค้รบตามแบบพมิพท์ี่
กรมศุลกากรกําหนดไว้หลงัจากนัน้ก็ส่งข้อมูลผ่านไปที่เครื่องคอมพวิเตอร์ของกรมศุลกากร  
เมือ่กรมศุลกากรไดร้บัขอ้มลูจากสถานประกอบการแลว้กจ็ะทําการตรวจสอบรายละเอยีดต่างๆ  
หากพบว่ามคีวามถูกต้องกจ็ะดําเนินการออกเลขทีข่องใบขนสนิคา้ขาออกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ
ถอืว่าการจดัทาํผ่านระบบ EDI ครบถว้น  ถูกตอ้งตามขัน้ตอนทีก่ําหนดไว ้

ดงันัน้  พธิกีารส่งออกสนิค้าจงึถือได้ว่าเป็นขัน้ตอนสุดท้ายเนื่องจากเป็นขัน้ตอนที่มี
ความซบัซอ้นมากอกีขัน้ตอนหน่ึง  โดยปกตแิลว้การส่งออกสนิคา้แต่ละชนิดโดยเฉพาะสนิคา้ที่
มกีารควบคุมกจ็ะมหีน่วยงานที่ทําหน้าทีใ่นการควบคุมสนิคา้นัน้โดยตรงซึง่อาจจะมหีน่วยงาน
เดยีวหรอืหลายหน่วยงานกไ็ด ้ ถ้าหากไดศ้กึษาและเตรยีมความพรอ้มล่วงหน้าเป็นทีอ่ย่างดีก็
จะพบว่ารฐับาลกม็ุง่ส่งเสรมิโดยพยายามลดขัน้ตอนหรอือุปสรรคต่างๆ ลงเพื่อใหผู้ป้ระกอบการ
ไดท้าํการส่งออกสนิคา้ไปขายยงัต่างประเทศใหไ้ดใ้นปรมิาณที่มาก  อกีทัง้ยงัเอื้ออํานวยความ
สะดวกรวดเรว็ในการตดิต่อพธิกีารดา้นต่างๆ ดว้ย  สาํหรบัเอกสารทีใ่ชใ้นการส่งออกโดยทัว่ไป
จะประกอบดว้ย 

     1)  ใบขนสนิคา้ขาออก 

     2)  บญัชรีาคาสนิคา้  
3)  ใบอนุญาตหรอืหนงัสอืรบัรอง 

4)  แบบธุรกจิต่างประเทศ (Foreign  Transaction  Form) : ธต.1 กรณสีนิคา้ 

ส่งออกมรีาคา F.O.B เกนิ 500,000 บาท 

5)  ใบแนบใบขนสนิคา้ขาออก (กรณเีป็นสนิคา้ทีจ่ะขอคนือากรตามมาตรา 19 ทว)ิ 
6)  ใบขนสนิคา้มมุน้ําเงนิ  (กรณเีป็นสนิคา้ทีข่อชดเชยอากรสนิคา้ส่งออก) 
7)  เอกสารอื่นๆ  (ถา้ม)ี 
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การประกอบธรุกิจน าเข้าและส่งออก 

 

การประกอบธุรกจิใดๆ ทีอ่ยูภ่ายในราชอาณาจกัรประเทศไทยจะตอ้งมกีารดําเนินการ 

ตามขัน้ตอนต่างๆ ให้ครบถ้วนพร้อมทัง้ต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบของหน่วยงานนัน้ๆ ที่
กําหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั  ทัง้นี้กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศได้มกีารจดัทําหนังสอืคู่มอืการ
ส่งออก–นําเขา้ภายใตข้อ้ตกลงการคา้เสรขีึน้มาในปี พ.ศ. 2552 นัน้มวีตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่
ขา่วสารการใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการทําธุรกจิการคา้ขายระหว่างประเทศแก่หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง
ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนรวมทัง้ผูป้ระกอบการและผูส้นใจสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได้       
  ดงันัน้  กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ (2552 : 4) ไดก้ล่าวว่าเพื่อประโยชน์เบือ้งต้น
ของการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่ผู้ประกอบการนําเข้าและส่งออกจะต้อง
ดาํเนินการจงึสรปุขัน้ตอนต่างๆ ไวด้งันี้ 

 

1. จดทะเบียนพาณิชย ์

แจง้ขอ้มลูทัว่ไปสาํหรบัการดาํเนินการประกอบธุรกจิโดยการจดทะเบยีนพาณิชย ์

กบักรมพฒันาธุรกจิการคา้  กระทรวงพาณิชย ์ เพื่อเป็นการบ่งบอกถงึความมตีวัตน  สามารถ
ตรวจสอบได้  ความน่าเชื่อถือ  ความถูกต้องรวมถึงภาพลกัษณ์  สถานะ หน้าที่และความ
รบัผดิชอบภายใตข้อบเขตของกฎหมาย  ซึง่การจดทะเบยีนพาณชิยน์ัน้จะม ี2 รปูแบบดงันี้ 

1.1  การจดทะเบยีนพาณชิยบ์ุคคลธรรมดา  คอืมเีจา้ของเป็นบุคคลเพยีงคนเดยีว 

1.2  การจดทะเบยีนพาณชิยเ์ป็นนิตบิุคคล  ซึง่ผูป้ระกอบการจะไดร้บัการยกเวน้ 

และสทิธต่ิางๆ ในการขอคนืภาษจีาํแนกออกเป็น 3 แบบคอื  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั   บรษิทัจาํกดั 

และบรษิทัมหาชนจาํกดั 

      1.3  สถานทีใ่นการขอจดทะเบยีน 

      สาํหรบัสถานทีใ่นการขอจดทะเบยีนผูป้ระกอบการสามารถดําเนินการไดด้งันี้ 
 1.3.1  สาํนกังานตัง้อยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร  ผูป้ระกอบการสามารถยืน่คาํ 

ขอจดทะเบยีนไดท้ีส่าํนกังานทะเบยีนพาณิชยก์รงุเทพมหานคร 

 1.3.2  สาํนกังานตัง้อยูใ่นต่างจงัหวดั  ผูป้ระกอบการสามารถยืน่คาํขอจด 

ทะเบยีนไดท้ีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทุกจงัหวดัหรอืเมอืงพทัยา 

 1.3.3  กรณปีระกอบพาณชิยกจิทีม่กีารพาณชิยกจิทีร่ฐัมนตรกีําหนดเป็นการ 

เฉพาะรวมอยู่ด้วย  ให้ยื่นคําขอจดทะเบียนทัง้หมดได้ที่สํานักงานทะเบียนพาณิชย์
กรงุเทพมหานคร  เมอืงพทัยา  หรอืองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัแลว้แต่กรณเีพยีงแห่งเดยีว 

 ดงันัน้  การจดทะเบยีนพาณิชย์ผูป้ระกอบการจะต้องระบุถงึวตัถุประสงคข์องธุรกจิให้
ชดัเจนว่าประกอบธุรกจิเกี่ยวกบัอะไร  ลกัษณะหรอืประเภทใด  สําหรบัระยะเวลาทีต่้องจด
ทะเบยีนพาณชิยผ์ูป้ระกอบการตอ้งยื่นขอจดทะเบยีนภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ดเ้ริม่ประกอบ 
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กจิการหากกจิการใดฝา่ฝืนจะตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ 2,000 บาทและปรบัต่อเนื่องอกีวนัละ 

ไมเ่กนิ 100 บาทจนกว่าจะไดจ้ดทะเบยีน  ซึง่การจดทะเบยีนจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 50 บาท        
หากผู้ประกอบการใดมขีอ้สงสยัเกี่ยวกบัการจดทะเบยีนพาณิชย ์ สามารถตดิต่อได้ที่

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ของแต่ละจงัหวดัหรอืสอบถามขอ้มลูไดท้ีเ่วบ็ไซต ์ www.dbd.go.th 

 

2. จดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม 

      ผู้ที่มสีทิธยิื่นจดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่  จะต้องดําเนินการยื่นคําขอจดทะเบยีน
ภาษมีลูค่าเพิม่เพื่อคํานวณภาษทีีต่้องจ่ายชําระจากภาษขีายหกัดว้ยภาษีซือ้ตามแบบ ภ.พ.01  
พรอ้มเอกสารที่เกี่ยวขอ้งภายใน 30 วนันับตัง้แต่วนัที่มรีายรบัเกนิ  ซึ่งผูป้ระกอบการทีม่สีทิธิ
ยืน่คาํขอจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ตามทีก่ฎหมายกําหนดไวป้ระกอบดว้ย 

2.1  ผูป้ระกอบการ  ทีม่รีายรบัจากการขายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารในทางธุรกจิ 

หรอืวชิาชพีเป็นปกติธุระ  ไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา  คณะบุคคลหรอื
หา้งหุน้ส่วนสามญัทีม่ใิช่นิตบิุคคล  หรอืนิตบิุคคลใดๆ เกนิกว่า 1,800,000 บาทต่อปี 

2.2  ผูป้ระกอบการ  เริม่ประกอบกจิการขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารทีอ่ยูใ่นบงัคบัตอ้ง 

เสยีภาษีมูลค่าเพิม่และมแีผนงานเพื่อประกอบกจิการ  หรอือยู่ระหว่างเตรยีมประกอบกจิการ  
เช่น  การก่อสรา้งโรงงาน  การก่อสรา้งอาคารสาํนกังาน  หรอืการตดิตัง้เครือ่งจกัร เป็นตน้ 

2.3  ผูป้ระกอบการ  ซึง่ประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษมีลูค่าเพิม่ตามที่ 
กําหนดในมาตรา 81/3 วรรคหนึ่ งแห่งประมวลรัษฎากร  หรือกิจการที่มีรายรับไม่เกิน 
1,800,000 บาทต่อปีและประสงคข์อจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ 

      2.4  สถานทีย่ ืน่คาํขอจดทะเบยีน 

      สถานทีใ่นการยืน่คาํขอจดทะเบยีนผูป้ระกอบการสามารถดําเนินการไดด้งันี้ 
2.4.1  กรณสีถานประกอบการมหีลายแห่ง  ใหย้ืน่คาํขอจดทะเบยีนภาษมีลูค่า  

เพิม่ ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่  หรอืสํานักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการอนัเป็น
ทีต่ ัง้ของสาํนกังานใหญ่เพยีงแห่งเดยีว 

2.4.2  กรณสีถานประกอบการตัง้อยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร ยืน่ ณ สาํนกังาน 

สรรพากรพืน้ทีห่รอืสาํนกังานสรรพากรพืน้ทีส่าขาในเขตทอ้งทีท่ีส่ถานประกอบการตัง้อยู่ 
2.4.3  กรณสีถานประกอบการตัง้อยูน่อกเขตกรงุเทพมหานครใหย้ืน่ ณ สาํนกั  

งานสรรพากรพืน้ทีส่าขา (อําเภอ) ในบรเิวณเขตพืน้ทีท่ีส่ถานประกอบการตัง้อยู่   
2.4.4  กรณสีถานประกอบการทีอ่ยูใ่นความดแูลของสาํนกับรหิารภาษธีุรกจิ 

ขนาดใหญ่  ใหย้ืน่ ณ สาํนกังานบรหิารภาษธีุรกจิขนาดใหญ่หรอืจะยื่นผ่านสํานักงานสรรพากร
พืน้ทีห่รอืสาํนกังานสรรพากรพืน้ทีส่าขาทีส่ถานประกอบการตัง้อยูก่ไ็ด ้  

หากผูป้ระกอบการใดมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่  สามารถตดิต่อ
ไดท้ีก่รมสรรพากรของแต่ละจงัหวดัหรอืสอบถามขอ้มลูไดท้ีเ่วบ็ไซต ์ www.rd.go.th  



 16 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการประกอบธรุกิจน าเข้าและส่งออก 

3. ท าบตัรประจ าตวัผูส่้งออกและน าเข้าสินค้า 

      บตัรประจําตวัผูส้่งออกและนําเขา้สนิคา้  บตัรประเภทนี้จะทําให้ผูป้ระกอบการได ้
รบัความสะดวกในการตดิต่อราชการกบักรมการค้าต่างประเทศรวมทัง้การขอหนังสอืรบัรอง
และใบอนุญาตในการส่งออกและนําเข้าสินค้า  โดยกรมการค้าต่างประเทศจะออกบัตร
ประจําตวัในนามของนิตบิุคคลใหผู้้มอีํานาจกระทําการแทนนิตบิุคคลตามที่ได้จดทะเบยีนการ
เป็นนิตบิุคคลไวก้บักรมพฒันาธุรกจิการคา้เป็นผูถ้อืบตัรประจาํตวัส่งออกและนําเขา้  ซึง่แบ่งได้
เป็น 2 ประเภทดงันี้ 

3.1  บตัรประจาํตวัผูส้่งออกและนําเขา้สนิคา้ทัว่ไป  เป็นบตัรประจาํตวัทีก่รมการ 
ค้าต่างประเทศออกให้กบัผู้ประกอบการส่งออกและนําเข้าสนิค้าทัว่ไปในนามของนิติบุคคล  
เพื่อใหก้รรมการผูม้อีํานาจกระทําการแทนนิตบิุคคลดงักล่าวตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคล
ไวเ้ป็นผูถ้อื  และใชใ้นการตดิต่อราชการกบักรมการค้าต่างประเทศ  เช่น  การซื้อและรบัแบบ
พมิพใ์บอนุญาต  การยืน่คาํรอ้งขอใบอนุญาตหรอืหนงัสอืรบัรอง เป็นตน้ 

3.2  บตัรประจาํตวัผูส้่งออกและนําเขา้สนิคา้สิง่ทอ  เป็นบตัรประจาํตวัทีก่รมการ 
ค้าต่างประเทศออกให้กับผู้ประกอบการส่งออกและนําเข้าสนิค้าสิ่งทอในนามของนิติบุคคล  
เพื่อให้กรรมการผู้มอีํานาจกระทําการแทนนิตบิุคคลตามที่ได้จดทะเบยีนการเป็นนิตบิุคคลไว้
เป็นผูถ้อืและใชใ้นการตดิต่อราชการกบักรมการคา้ต่างประเทศ  เช่น  การยื่นคําขอรบัใบสัง่ซือ้
แบบพมิพส์ิง่ทอ  การซือ้และรบัแบบพมิพ์คํารอ้งและใบอนุญาตหรอืหนังสอืรบัรองการส่งออก
และนําเขา้สิง่ทอและการตรวจสอบสถานะโควตา  เป็นต้น  บตัรประจาํตวัผูส้่งออกและนําเขา้
สนิคา้สิง่ทอแบ่งเป็น 2 ชนิดคอื 

   3.2.1  บตัรพเิศษ (บตัรสทีอง)  สามารถใชใ้นการตรวจสอบสถานะโควตาสิง่ 

ทอไดใ้นระบบ On-line 

   3.2.2  บตัรธรรมดา (บตัรสเีงนิ) โดยนิตบิุคคล 1 ราย สามารถขอมบีตัร 
พเิศษ (บตัรสทีอง)  ไดจ้าํนวน 1 บตัร  และบตัรธรรมดา (บตัรสเีงนิ) ไดจ้าํนวน 2 บตัร 

ในกรณทีีผู่ม้อีํานาจกระทาํการแทนนิตบิุคคลตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนการเป็นนิตบิุคคลไว ้  
ประสงค์จะมอบอํานาจให้ผู้อื่นกระทําการแทนในการถือและใช้บตัรประจําตัวผู้ส่งออกและ
นําเข้าดงักล่าวสามารถกระทําได้โดยการมอบอํานาจเป็นหนังสอืตามแบบที่กรมการค้าต่าง 
ประเทศกําหนดพรอ้มกบัการยืน่คาํรอ้งขอมบีตัรประจาํตวัผูส้่งออกและนําเขา้ทัว่ไปหรอืการยื่น
คาํรอ้งขอมบีตัรประจาํตวัผูส้่งออกและนําเขา้สนิคา้สิง่ทอได ้

     3.3  ขัน้ตอนในการขอมบีตัรประจาํตวัผูส้่งออกและนําเขา้สนิคา้  ปฏบิตัดิงันี้ 
  3.3.1  ยืน่คาํรอ้งขอมบีตัรประจาํตวัผูส้่งออกและนําเขา้สนิคา้ทัว่ไป  

(แบบ บก.1)  หรอืคาํรอ้งขอการมบีตัรประจาํตวัผูส้่งออกและนําเขา้สนิคา้สิง่ทอ (แบบ บก.2)   
 3.3.2  สาํเนาทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ (ภ.พ.20  หรอื ภ.พ.01 หรอื ภ.พ.09) 
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 3.3.3  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อีํานาจกระทาํการแทนนิตบิุคคล 

ตามที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องแสดงหนังสือเดินทางหรอื
หนงัสอือนุญาตใหท้าํงานในประเทศไทย) 

 3.3.4  หนงัสอืมอบอํานาจใหก้ระทาํการแทนผูส้่งออกและนําเขา้สนิคา้ทัว่ไป   
หรอืหนงัสอืมอบอํานาจใหก้ระทาํการแทนผูส้่งออกและนําเขา้สนิคา้สิง่ทอพรอ้มแนบสําเนาบตัร
ประจาํตวัประชาชนและสาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากรของผูร้บัมอบอํานาจ (ในกรณีทีผู่ม้ ี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลตามที่ได้จดทะเบียนการเป็นนิติบุคคลไว้ประสงค์จะมอบ
อํานาจให้ผูอ้ื่นกระทําการแทนในการถอืและใชบ้ตัรประจาํตวัส่งออกและนําเขา้ดงักล่าวในการ
ตดิต่อราชการกบักรมการคา้ต่างประเทศ) 

หากผู้ประกอบการใดมขี้อสงสยัเกี่ยวกบัการขอมบีตัรประจําตวัผู้ส่งออกและนําเข้า
สามารถตดิต่อไดท้ีก่รมการคา้ต่างประเทศหรอืสอบถามขอ้มลูไดท้ีเ่วบ็ไซต ์ www.dft.go.th 

 

4.  บตัรผา่นศลุกากร (Smart  Card)   

    บตัรผ่านศุลกากรเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งหากผูป้ระกอบการนําเขา้และส่งออกรายใดที่
มคีวามประสงคจ์ะขอมบีตัรผ่านศุลกากรรว่มดว้ยกไ็ด ้ ซึง่บตัรนี้เปรยีบเสมอืนบตัรประชาชนจะ
บันทึกข้อมูลพื้นฐานของผู้ถือบัตรไว้  ทัง้นี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใ นการตรวจสอบ
รายละเอียดในการดําเนินการขัน้ตอนต่างๆ ผ่านพิธีการศุลกากรจะทําให้ผู้ประกอบการ
ประหยดัเวลาและมคีวามรวดเรว็ยิง่ขึน้  สําหรบับตัรผ่านพธิกีารกบัศุลกากรสามารถแบ่งออก
ได ้7 แบบดว้ยกนัดงันี้ 

4.1  บตัรทอง (Gold  Card)  สาํหรบัเจา้ของหรอืผูจ้ดัการ  เป็นบตัรทีอ่อกใหแ้ก่ 

ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการหรอืผู้จดัการซึ่งได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นผู้ประกอบการ
ระดบับตัรทองจากกรมศุลกากร  ผูท้ีจ่ะขอทาํบตัรจะตอ้งยืน่คาํรอ้งตามแบบ กศก.1ก. 

4.2  บตัรสเีหลอืง (Owner of Manager Card) สาํหรบัผูป้ระกอบการทีเ่ป็นเจา้ของ  
หรอืผู้จดัการบรษิทั  ห้างรา้นที่นําเขา้และส่งออก  ผู้ที่จะขอทําบตัรจะต้องยื่นคํารอ้งตามแบบ 
กศก.1ข. 

4.3  บตัรสเีขยีว (Attorney In Fact Card) สาํหรบัผูท้ีไ่ดร้บัมอบอํานาจจากเจา้ของ  
หรอืผูจ้ดัการ  หา้งรา้นผูท้ีจ่ะขอทาํบตัรจะตอ้งยืน่คํารอ้งตามแบบ กศก.1ค. 

4.4  บตัรสเีงนิ (Licensed Customs Broker Card)  สาํหรบัผูป้ระกอบการทีเ่ป็น 

นิตบิุคคลซึง่ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นตวัแทนออกของรบัอนุญาต  ผูท้ีจ่ะขอทาํบตัรจะต้องยื่นคํารอ้ง
ตามแบบ กศก.1ง. 

4.5  บตัรสชีมพ ู(Customs Clearance Card)  สาํหรบับุคคลทีม่คีุณสมบตัติามที ่
กรมศุลกากรกําหนดเพื่อทําหน้าที่เป็นฝ่ายพิธีการศุลกากร ได้แก่ บรษิัทชิปป้ิง (Shipping) 
ต่างๆ ผูท้ีจ่ะขอทาํบตัรจะตอ้งยืน่คาํรอ้งตามแบบ  กศก.1จ. 
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4.6  บตัรสฟ้ีา (Customs Formality Specialist Card)  สาํหรบับุคคลทีม่คีวามรู ้
ความชํานาญดา้นการส่งออกและนําเขา้ที่ผ่านประสบการณ์การเป็น Shipping อย่างน้อย 5 ปี
และผ่านการรบัรองจากกรมศุลกากรและสามารถใชแ้ทนบตัรผ่านพธิกีารศุลกากรได้ดว้ย  ผู้ที่
จะขอทาํบตัรจะตอ้งยืน่คาํรอ้งตามแบบ กศก.1ฉ. 

4.7  บตัรสสีม้ (Customs Clearance Assistant Card)  สาํหรบัผูช้่วยปฏบิตัพิธิ ี

การศุลกากรของผู้ทําบตัรเจ้าของหรอืผู้จดัการระดบับตัรทอง  บตัรผู้รบัมอบอํานาจ  บตัร
ตวัแทนออกของรบัอนุญาต  บตัรผ่านพธิกีารศุลกากรหรอืบตัรผู้ชํานาญการศุลกากร  เพื่อทํา
หน้าที่ปฏบิตัพิธิกีารศุลกากรอื่นๆ  ซึ่งมใิช่การจดัทําและการยื่นใบขนสนิค้าต่อหน่วยพธิกีาร
นําเขา้หรอืส่งออก  อาทเิช่น  การชาํระค่าภาษอีากร  การตรวจปล่อยสนิคา้  เป็นต้น  ผูท้ี่จะขอ
ทาํบตัรจะตอ้งยืน่คาํรอ้งตามแบบ กศก.1ช. 

หากผู้ประกอบการใดมคีวามสนใจติดต่อขอทําบตัรด้วยตนเองได้ที่กรมศุลกากร ณ 
ฝา่ยทะเบยีนผูส้่งออกและนําเขา้ทุกแห่งหรอืสอบถามขอ้มลูไดท้ีเ่วบ็ไซต ์ www.customs.go.th   

 

5.  ลงทะเบียนเป็นผูผ้า่นพิธีการศลุกากรทางอิเลก็ทรอนิกส ์

    ปจัจบุนัเพื่อใหก้ารตดิต่อพธิกีารของผูป้ระกอบการส่งออกและนําเขา้มคีวามทนัสมยั 

ยิง่ขึน้และให้ทนัต่อความก้าวหน้าที่เป็นยุคโลกาภวิฒัน์ที่มกีารเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกดิขึน้อยู่
ตลอดเวลา  กรมศุลกากรจึงได้ทําการปรับปรุงรูปแบบการติดต่อพิธีการจากเดิมให้
ผู้ประกอบการหรือตัวแทนติดต่อโดยตรงที่กรมศุลกากรด้วยตนเองทําให้เกิดความล่ าช้า
เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากโดยรูปแบบใหม่พัฒนาให้เป็นการผ่านพิธีการศุลกากรทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์(E–Customs)  ซึง่ไดร้บัการตอบสนองดว้ยดเีนื่องจากผูป้ระกอบการมคีวามพงึ
พอใจในระบบใหม่นี้เนื่องจากเพิม่ความสะดวก  รวดเรว็  ประหยดัเวลาและลดค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ลงได้ดว้ย  ดงันัน้  หากผู้ประกอบการบุคคลใดทีม่คีวามประสงคจ์ะเป็นผู้ผ่านพธิกีารศุลกากร
หรอืดาํเนินการในกระบวนการทางศุลกากรโดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสแ์บบไรเ้อกสารแลว้ให้
ผ่านพิธีการศุลกากรในการนําของเข้า  การส่งของออก  และการดําเนินการในเรื่องสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษอีากรรวมถงึการชดเชยค่าภาษอีากรไดทุ้กขัน้ตอนโดยไม่ต้องใชบ้ตัรผ่านพธิี
การใดๆ  ผูท้ีต่้องการใชร้ะบบไรเ้อกสารในครัง้แรกจะต้องมกีารลงทะเบยีนที่ฝ่ายทะเบยีนและ
สทิธพิเิศษ  กลุ่มงานมาตรฐานพธิกีารและราคา  หรอืฝ่ายบรหิารงานทัว่ไปสํานักงานศุลกากร
หรอืด่านศุลกากรก่อน  นอกจากนี้ผู้ใช้ระบบจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวขอ้งกบัศุลกากร  
ไดแ้ก่  1)  ผูนํ้าเขา้และผูส้่งออกสนิคา้   2) ตวัแทนผูอ้อกของ   3) ผูร้บัผดิชอบการบรรจุสนิคา้  
4) ตวัแทนผู้รายงานยานพาหนะเขา้และออก  5) ธนาคารที่วางประกนัไว้กบักรมศุลกากร   
และ 6) เคาน์เตอรบ์รกิาร   
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จากทีก่ล่าวถงึความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิสรปุเป็นแผนภูมภิาพแสดงไดด้งันี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 1.1   แผนภมูแิสดงขัน้ตอนการส่งออกและนําเขา้ 

ทีม่า  :  (กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ.  คน้จาก,  http://www.dtn.go.th>Media>FDA>l) 

จดทะเบยีน 

นิตบิุคคล 

จดทะเบยีน 

ภาษมีลูค่าเพิม่ 

ทาํบตัร
ประจาํตวัผู้

นําเขา้-ส่งออก 

ลงทะเบยีนเป็น 

ผูผ้่านพธิกีารศุลกากร
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์

เป็นนิตบิุคคลผูป้ระกอบธุรกจิ 

ต้องการน าเข้า 

1)  ตรวจสอบว่าสนิคา้ไดร้บัสทิธ ิ

    พเิศษดา้นภาษหีรอืไม่ 
2)  ศกึษากฎระเบยีบการนําเขา้ 

     ของไทย 

 

ต้องการส่งออก 

1)  หาตลาด 

2)  ตรวจสอบว่าสนิคา้ไดร้บัสทิธ ิ

     พเิศษดา้นภาษหีรอืไม่ 
3)  ศกึษากฎระเบยีบของสนิคา้ 

 

ทาํสญัญาซือ้ขาย ทาํสญัญาซือ้ขาย 

ขอเปิด  L/C ไดร้บั  L/C 

ไดร้บัเอกสารทางการคา้ จดัเตรยีมสนิคา้และเอกสาร 

ผ่านพธิกีารศุลกากรขาเขา้ ผ่านพธิกีารศุลกากรขาออก 

นําสนิคา้ออกจาก 

อารกัขาของศุลกากร 

ส่งสนิคา้ใหผู้ซ้ือ้ 

ทีอ่ยูใ่นต่างประเทศ 

ชาํระเงนิค่าสนิคา้ ส่งเอกสารใหผู้ซ้ือ้ 

ไดร้บัเงนิค่าสนิคา้ 
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ประเภทของสินค้าท่ีมีระเบยีบในการน าเข้าและส่งออก 

 

 การประกอบธุรกจินําเขา้และส่งออกโดยเฉพาะการส่งออกสนิคา้ไปยงัระหว่างประเทศ
นัน้  ผูป้ระกอบการจะตอ้งทําความเขา้ใจเกี่ยวกบัลกัษณะการส่งออกเนื่องจากว่าทุกวนันี้แต่ละ
ประเทศกําลงัมกีารพฒันาการคา้แบบเสรจีะเหน็ไดว้่ามสีนิคา้บางตวัเป็นสนิคา้ทีส่ําคญัและอาจ
ส่งผลต่อเศรษฐกจิของประเทศ  ผูท้ีจ่ะทาํธุรกจิส่งออกจงึจาํเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องศกึษาเกี่ยวกบั
กฎเกณฑแ์ละระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบัการส่งออก  กฎหมายเกี่ยวกบัศุลกากร  กฎหมายพกิดั
อตัราอากรขาเขา้และขาออกของสนิคา้ทีไ่ดร้บัการยกเวน้อากร  กฎหมายควบคุมสนิคา้ขาออก  
ทัง้นี้จะได้มกีารปฏิบตัิได้อย่างถูกต้องตรงกัน  โดยทัว่ไปแล้วสินค้าที่จําหน่ายไม่ว่าจะเป็น
ภายในประเทศหรอืต่างประเทศรฐับาลไดก้ําหนดกลุ่มของสนิค้าซึง่จําแนกออกเป็น 3 กลุ่มคอื 
(กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ.  คน้จาก,  http://www.dtn.go.th>Media>FDA>l) 

 

1. สินค้ามาตรฐาน   

     สนิคา้มาตรฐาน  คอื  สนิคา้ทีถู่กกําหนดมาตรฐานเพื่อใหม้คีุณภาพถูกตอ้งตามที ่
กฎหมายกําหนดหรอืขอ้ตกลงในการซือ้ขายเพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืแก่ผูนํ้าเขา้ในต่างประเทศ  
และสรา้งศกัยภาพในการแข่งขนัใหก้บัสนิคา้ส่งออกของไทย  สําหรบัสนิค้ามาตรฐานที่รฐับาล
กําหนดไวจ้ะมอียู ่11 ชนิด ไดแ้ก่  ขา้วหอมมะลไิทย  ขา้วโพด  ขา้วฟ่าง  ถัว่เขยีว  ถัว่เขยีวผวิ
ดํา  ผลติภณัฑม์นัสําปะหลงั  แป้งมนัสําปะหลงั  ไมส้กัแปรรปู  ปุยนุ่น  ปลาป่น  และปอฟอก  
ซึ่งผู้ส่งออกสินค้ามาตรฐานต้องจดทะเบยีนเป็นผู้ส่งออกสินค้ามาตรฐานและต้องได้รบัรอง
มาตรฐานสนิค้าจากสํานักงานมาตรฐานสนิค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อนําไป
แสดงต่อกรมศุลกากรจงึจะไดร้บัการตรวจปล่อยสนิคา้ออกไปได้ 
 

2. สินค้าควบคมุหรือสินค้าท่ีมีมาตรการจดัระเบียบการส่งออก   
สนิคา้ควบคุม  คอื สนิคา้ทีม่กีฎเกณฑ/์ระเบยีบ/หลกัเกณฑห์รอืวธิกีารเกีย่วกบัการ 

นําเข้าและส่งออกเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความมัน่คง  ความสงบ  ความเรียบร้อย
ภายในประเทศ  ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ  และสงัคมของประเทศ  ปจัจุบนัสนิค้ามทีัง้หมด 
99 รายการ ซึง่แบ่งออกเป็นสนิคา้ทีม่มีาตรการนําเขา้  61 รายการ  สนิคา้ทีม่มีาตรการส่งออก 
34 รายการ  และสินค้าที่มมีาตรการนําเข้าและส่งออก 4 รายการ  ถ้าต้องการนําเข้าหรือ
ส่งออกสนิค้าเหล่านี้จะต้องขออนุญาตหรอืขอโควตาทีส่ํานักบรหิารการค้าสนิคา้ทัว่ไปกรมการ
คา้ต่างประเทศ  ดงัตารางขา้งล่างนี้ 
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ตารางที ่ 1.1   สนิคา้ควบคมุหรอืทีม่มีาตรการจดัระเบยีบการส่งออก 

กระแต ทุเรยีน ลาํไยสด 

กากถัว่ ทองคาํ สตัวน้ํ์า 258 ชนิด 

กากถัว่เหลอืง น้ํามนัเชือ้เพลงิ สตัวบ์างชนิด 

กาแฟ ปลาทะเลสวยงาม สบัปะรด 

กุง้กุลาดาํ ปลาทนู่า สิง่ทอ 

ขา้ว ปลาหมกึ สนิคา้ปลอม 

ชา้ง ปะการงั สนิคา้ลขิสทิธิ ์
หวาย ปุ๋ ย ซากเต่าบางชนิด 

ซากสตัวบ์างชนิด ผลติภณัฑห์อยมกุ หอยมกุ 

พระพุทธรปู ดอกกลว้ยไม ้ เต่าจกัร 
มา้  ลา  ล่อ ถ่านไม ้ เมลด็ปอ 

ถ่านหนิ ไม ้ ไมแ้ปรรปู 

ทราย แรท่ีม่ทีราย ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั 
สนิคา้ Re-Export   

ทีม่า  :  (ชยัชนะ  ตรีสุกติตมิา,  2558  หน้า 13) 

 

 จะเหน็ว่าก่อนมกีารส่งออกสนิคา้ควบคุมหรอืทีม่มีาตรการจดัระเบยีบการส่งออกเหล่านี้  
ผู้ส่งออกจะต้องปฏบิตัติามขัน้ตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้ให้ถูกต้อง  สมมติว่า  
ถ้าหากว่าผู้ประกอบการจะส่งออกสนิคา้ประเภทกาแฟ  ขา้ว  ทุเรยีน  กุ้ง ปลาหมกึแช่เยน็แช่
แขง็  ปลาทูนาบรรจุภาชนะอดัลม  และผลติภณัฑ์ลําไยสด  สิง่ทอ  ดอกกล้วยไม ้ ผลติภณัฑ์
มนัสําปะหลงั  ผูป้ระกอบการจะต้องดําเนินการจดทะเบยีนเป็นผูส้่งออก  แต่ถ้าผู้ประกอบการ
จะส่งออกสนิค้าประเภทกากถัว่เหลอืง (ในหลกัการไม่อนุญาตให้ส่งออก)  กาแฟ  กุ้งกุลาดํา  
ข้าว  ช้าง  ซากเต่าบางชนิด  ซากสตัว์บางชนิด  ถ่านไม้  ปุ๋ ยสินค้า Re-Export  ถ่านหิน  
ทองคํา  น้ํามนัเชื้อเพลิง  ผลิตภัณฑ์หอยมุก  พระพุทธรูป  ไม้และไม้แปรรูป (เฉพาะไม้
ยางพารา  ไมส้น  และไมยู้คาลปิตสั)  ผลติภณัฑม์นัสําปะหลงั  หอยมุกแร่ที่มทีราย  สตัว์ป่า
บางชนิด  ผูป้ระกอบการตอ้งดาํเนินการจดทะเบยีนเป็นผูส้่งออกและขอใบ อนุญาตส่งออกร่วม
ดว้ย   สําหรบัการส่งสนิค้าออกประเภท  ขา้ว  สิง่ทอ  ผูป้ระกอบการจะต้องขอรบัการจดัสรร
ปรมิาณ (โควตา) เพิม่เตมินอกจากจดทะเบยีนเป็นผูส้่งออกและขอใบอนุญาตส่งออกแลว้  

 

3. สินค้าเสรี (ทัว่ไป)   
     สนิคา้เสร ี คอื  สนิคา้ทีไ่มม่กีฎเกณฑใ์ดเป็นขอ้หา้มจงึส่งออกไดต้ามปกต ิ สนิคา้ 

กลุ่มนี้มมีากมายผูส้่งออกสามารถเลอืกทาํการคา้ไดโ้ดยเสร ี
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หนังสือรบัรองแหล่งก าเนิดสินค้า   
 

 กรมการคา้ต่างประเทศ (2558 : 42) กล่าวถงึเกีย่วกบัหนงัสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้ 
(Certificate of Origins) ว่าเป็นหนังสอืรบัรองที่ได้มกีารออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งของ
ประเทศนัน้ๆ ซึง่สนิคา้ตามทีร่ะบุมแีหล่งกําเนิดหรอืผ่านกระบวนการผลติในประเทศของตนเอง  
โดยส่วนใหญ่หนังสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิค้ามวีตัถุประสงค์เพื่อใช้ลดภาษี  สําหรบัประเทศ
ไทยหน่วยงานที่ทําหน้าที่ออกหนังสือรบัรองแหล่งกําเนิดสินค้า คือ สํานักบริหารการค้า
ต่างประเทศ  กรมการคา้ต่างประเทศ  โดยหนังสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้นี้จาํแนกออกเป็น 

2 ประเภทไดแ้ก่   

 

1. หนังสือรบัรองแหล่งก าเนิดสินค้าท่ีไม่ได้รบัสิทธิพิเศษทางภาษีศลุกากร   

หนงัสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้ทีไ่มไ่ดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษศุีลกากร  คอื   
หนังสือรบัรองแหล่งกําเนิดสินค้าที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อรบัรองว่าสินค้าที่ระบุในหนังสือ
รบัรองมแีหล่งกําเนิดจากประเทศผู้ออกหนังสือรบัรองจรงิและใช้เป็นเอกสารประกอบการ
นําเขา้ตามระเบยีบการนําเขา้ของประเทศปลายทางหรอืตามเงือ่นไขของผูนํ้าเขา้เท่านัน้ซึง่มอียู ่
2 ประเภท ไดแ้ก่  หนังสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้ทัว่ไป (Certificate of Origins : Form C/O 
ทัว่ไป)  และหนังสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิค้าสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มที่ส่งออกไปยงัสหภาพ
ยโุรป (Certificate of Origins Textile Products)  
 

2. หนังสือรบัรองแหล่งก าเนิดสินค้าท่ีได้รบัสิทธิพิเศษทางภาษีศลุกากร   

หนงัสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้ทีไ่ดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษศุีลกากร  คอื  หนงัสอื 

รับรองแหล่งกําเนิดสินค้าที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุหนังสือรับรอง
แหล่งกําเนิดสนิค้าผลติถูกต้องตามกฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสนิคา้และตามเงื่อนไขภายใต้ระบบ
สทิธพิเิศษของประเทศผูใ้หส้ทิธพิเิศษทางภาษศุีลกากร  ซึง่จะไดส้ทิธยิกเวน้หรอืลดหย่อนภาษี
นําเขา้ของประเทศผูใ้หส้ทิธพิเิศษทางภาษศุีลกากร  ไดแ้ก่ 

    2.1  หนังสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้แบบเอ  (Certificate of Origins Form A)  

เป็นหนังสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิค้าที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อใช้ในการขอรบัสทิธพิเิศษทาง
ภาษศุีลกากรเป็นการทัว่ไป (Generalized System of Preferences : GSP) โดยจะไดร้บัสทิธิ
ยกเวน้หรอืลดหยอ่นภาษขีาเขา้สาํหรบัสนิคา้ทีส่่งออกไปยงัประเทศผูใ้หส้ทิธพิเิศษ GSP ไดแ้ก่ 
สหภาพยโุรป  แคนนาดา  ญีปุ่น่  นอรเ์วย ์ สวติเซอรแ์ลนด ์ สหพนัธรญัรสัเซยี  และตุรก ี 

    2.2  หนังสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้แบบด ี (Certificate of Origins Form D)  

เป็นหนังสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้ทีอ่อกใหแ้ก่ผูส้่งออกสําหรบัสนิคา้ทีส่่งไปประเทศสมาชกิ
ในกลุ่มอาเซยีน 10 ประเทศ  ไดแ้ก่  อนิโดนีเซยี  มาเลเซยี  ฟิลปิปินส ์ สงิคโปร ์ ไทย  บรไูน  
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เวยีดนาม  ลาว  พม่า  และกมัพูชา  เพื่อใชใ้นการขอรบัสทิธพิเิศษตามความตกลงว่าดว้ยการ
ใชอ้ตัราภาษศุีลกากรพเิศษทีเ่ท่ากนัสําหรบัเขตการคา้เสรอีาเซยีน (Asean Free Trade Area :  

AFTA) 

    2.3  หนงัสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้แบบอ ี(Certificate of Origins Form E)  เป็น
หนังสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้ที่ออกให้แก่ผูส้่งออกสนิค้าไปจนีและประสงค์ที่จะขอรบัสทิธิ
พเิศษตามความตกลงว่าดว้ยเขตการคา้เสรไีทย–จนี 

    2.4  หนังสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้แบบเอฟทเีอ (Certificate of Origins Form  

FTA)  เป็นหนังสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้ที่ออกให้แก่ผูส้่งออกสนิคา้ทีม่ขีอ้ตกลง FTA กบั
ประเทศไทย  เช่น  ออสเตรเลยี  นิวซแีลนด ์ อนิเดยี  และญี่ปุ่น  เป็นต้น  เพื่อใชใ้นการขอรบั
สทิธพิเิศษตามความตกลงว่าดว้ยเขตการคา้เสร ี

    2.5  หนังสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้แบบจเีอสทพี ี (Certificate of Origins Form  

GSTP)  เป็นหนังสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้ทีอ่อกใหผู้ส้่งออกเพื่อใชใ้นการขอรบัสทิธพิเิศษ
ภายใต้ระบบการแลกเปลี่ยนสทิธพิเิศษทางการค้าสําหรบัสนิค้าที่ส่งออกไปยงัประเทศกําลงั
พฒันา(Global System of Trade Preference : GSTP) ไดแ้ก่  แอลจเีรยี  อารเ์จนตนิา  เบนิน
องัฏกลา  บงักลาเทศ   โบลเิวยี  บราซลิ  แคมเมอรูน  ซลิ ี โคลมัเบยี  ควิบา  เอกวาดอร ์ 
อยีปิต์  กานา  กเีนีย  ไฮต ิ อนิเดยี  กายอานา  อนิโดนีเซยี  อหิร่าน  อริกั  ลเิบยี  มาเลเซยี  
เม็กซิโก  โมร็อคโค  โมซมับิค  นิการากัว  ไนจเีรยี  ปากีสถาน  เปรู  ฟิลิปปินส์  การ์ตา  
สาธารณรฐัเกาหล ี สงิคโปร ์ ศรลีงักา  ซูดาน  แทนซาเนีย  ประเทศไทย  ตรนีิแดด  โตเบโก  
ตูนิเซยี  อุรกุวยั  เวเนซเูอล่า  เวยีดนาม  ยโูกสลาเวยี  ซาอรี ์ และซมิบบัเว 

    2.6  หนังสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้สําหรบัสนิคา้หตัถกรรม  (Certificate in Re 

gard to Certain Handicraft Products) เป็นหนังสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้ทีอ่อกใหแ้ก่ผู้
ส่งออกสนิคา้หตัถกรรมไปยงัสหภาพยโุรปตามรายการทีก่ําหนดไวใ้นระเบยีบการใหส้ทิธพิเิศษ
ซึง่จะไดร้บัการยกเวน้ภาษขีาเขา้ 

    2.7  หนงัสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้ผา้ไหมและผา้ฝ้ายทอดว้ยมอื (Certificate Re 

lating to Silk or Cotton Handloom Products)  เป็นหนังสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้ทีอ่อก
ใหแ้ก่ผูส้่งออกสนิคา้ผา้ไหมและผา้ฝ้ายทอดว้ยมอืไปยงัสหภาพยโุรปทีก่ําหนดไวใ้นระเบยีบการ
ใหส้ทิธพิเิศษซึง่จะไดร้บัการยกเวน้ภาษขีาเขา้ 

     2.8  ขัน้ตอนในการขอหนงัสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้  ใหผู้ป้ระกอบกจิการนําเขา้ 
และส่งออกสนิคา้ดาํเนินการดงันี้ 

     2.8.1  ยืน่ขอรบัการตรวจคุณสมบตัขิองสนิคา้ทางดา้นแหล่งกําเนิดสนิคา้ที ่
สํานักบรหิารการนําเขา้ได้ทางอินเตอรเ์น็ตซึ่งผลการตรวจสอบคุณสมบตัมิอีายุใช้ได้ 2 ปีนับ 
ตัง้แต่วนัทีก่รมการคา้ต่างประเทศรบัรองผลการตรวจสอบโดยสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้
ทีส่าํนกับรหิารการนําเขา้  กรมการคา้ต่างประเทศหรอืสบืคน้ขอ้มลูไดท้ีเ่วบ็ไซต ์www.dft.go.th 
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     2.8.2  ซือ้แบบพมิพค์าํรอ้งขอและแบบพมิพห์นงัสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้ 

ตามแบบฟอรม์ทีต่อ้งการทีส่าํนกับรหิารการคา้ต่างประเทศ 

2.8.3  ยืน่ขอหนงัสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้  ตามขัน้ตอนดงันี้ 
           2.8.3.1  หนงัสอืรบัรองจดทะเบยีนนิตบิุคคล 

           2.8.3.2  ใบรบัรองจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่  (ภ.พ. 20) 
           2.8.3.3  ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานของผูผ้ลติสนิคา้ 

           2.8.3.4  เอกสารประกอบต่างๆ 

จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้  นํามาแสดงภาพประกอบการตรวจสอบเกณฑก์ารไดแ้หล่ง  
กําเนิดสนิคา้ในใบรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่ 1.2   การตรวจสอบเกณฑก์ารไดแ้หล่งกําเนิดสนิคา้ในใบรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้ 

 ทีม่า  :  (กรมการคา้ต่างประเทศ.  คน้จาก,  http://www.dft.go.th) 

ตรวจสอบประเภทพกิดัทีร่ะบุในหนงัสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้    
กบัตารางการลดภาษตีามความตกลงสาํหรบัสนิคา้นัน้  ภายใตพ้กิดั   

ทีร่ะบุในประกาศกระทรวงการคลงัของความตกลง 

ตรวจสอบเกณฑก์ารได้
แหล่งกําเนิดสนิคา้ตามความตกลง

ในประกาศกรมศุลกากร 

สนิคา้นัน้ไมไ่ดร้บัสทิธพิเิศษทาง
ภาษศุีลกากร 

สนิคา้นัน้มคีุณสมบตัติามเกณฑ์
การไดแ้หล่งกําเนิดสนิคา้และไดร้บั

สทิธทิางภาษศุีลกากร 

สนิคา้นัน้ไม่มคีุณสมบตัติามเกณฑ์
การไดแ้หล่งกําเนิดสนิคา้และไมไ่ด้

รบัสทิธทิางภาษศุีลกากร 

อยูใ่นบญัช ี ไมอ่ยูใ่นบญัช ี

สนิคา้ไมเ่ป็นไปตาม
เกณฑแ์หล่งกําเนิด 

สนิคา้เป็นไปตาม
เกณฑแ์หล่งกําเนิด 



 25 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการประกอบธรุกิจน าเข้าและส่งออก 

วิธีด าเนินการส่งออก 

 

 การส่งออกเป็นวธิีที่ง่ายที่สุดในการค้าขายกบัต่างประเทศ  แต่การที่จะทําให้ธุรกิจ
ส่งออกประสบความสาํเรจ็ไดม้ใิช่เรื่องง่ายทเีดยีว  เนื่องจากความสําเรจ็ของการส่งออกมใิช่อยู่
แค่ส่งสนิค้าถูกต้องตามความต้องการให้แก่ลูกค้าของตลาดต่างประเทศเพยีงอย่างเดยีวแต่ยงั
ขึ้นอยู่กับวิธีการส่งออกที่ธุรกิจเลือกใช้ด้วยว่าเหมาะสมเพียงใดซึ่งวิธีการส่งออกมีความ
แตกต่างกนัยอ่มก่อใหเ้กดิค่าใชจ้่ายทีแ่ตกต่างกนัตามไปดว้ยโดยการส่งออก  ถ้าหากพจิารณา
การคา้กบัต่างประเทศแลว้สามารถจาํแนกช่องทางในการส่งสนิคา้ออกไปจาํหน่ายได้ 2 วธิคีอื 
(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.  คน้จาก, http://www.teacher.ssru.ac.th.>Document>Do)   
 

1. การส่งออกทางตรง (Direct  Exporting)   

การส่งออกทางตรงเป็นการส่งออกทีผู่ป้ระกอบการผลติทําการตดิต่อการคา้กบั     
ผูซ้ือ้ต่างประเทศดว้ยตนเองโดยไม่ไดผ้่านพ่อคา้คนกลางหรอืตวัแทนแต่อย่างใด  โดยคํานึงถงึ
ผลประโยชน์ทีธุ่รกจิจะไดร้บัหากมกีารคา้ขายผ่านพ่อคา้คนกลางหรอืตวัแทนแลว้จะทําใหไ้ดผ้ล
ประโยชน์หรอืกําไรลดลงหรอืบางครัง้กจ็ะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้อกีดว้ย  ในการส่งออกโดยตรงจะ
ทําให้ผู้ส่งออกได้รู้จ ักคุ้นเคยกับลูกค้าเป็นอย่างดีและขณะเดียวกันก็ต้องสร้างมิตรภาพ
ความสมัพนัธอ์นัยาวนานในการทาํธุรกจิไดอ้ยา่งต่อเนื่องอกีดว้ย  แต่ในการส่งออกทางตรงกย็งั
มอุีปสรรคในบางครัง้อาจจะติดต่อกบักลุ่มลูกค้าต่างประเทศไม่ได้อย่างสมํ่าเสมอหรอือาจไม่
ทราบความต้องการของลูกค้าในช่วงขณะนัน้ก็เป็นไปได้  สําหรบัรูปแบบการส่งออกทางตรง
สามารถกระทําได้หลายแนวทางปฏบิตัิเพื่อให้สนิค้าได้เขา้ถงึกลุ่มผู้ซื้อหรอืผู้บรโิภคได้อย่าง
ทัว่ถงึซึง่มวีธิกีารดงันี้ 

     1.1  บรษิทัผูผ้ลติมกีารจดัตัง้แผนกส่งออก  หรอืฝ่ายส่งออกภายในประเทศตนเอง 
(Domestic Based Export Department or Division) สําหรบัการส่งออกวธินีี้บรษิทัผูผ้ลติจะ
ดาํเนินการจดัตัง้แผนกส่งออกภายในประเทศโดยมหีน่วยงานขายเพื่อดําเนินการตดิต่อคา้ขาย
กบัผู้ส ัง่เขา้ในต่างประเทศโดยตรง  ในการจดัตัง้แผนกส่งออกจะใช้พนักงานในการตดิต่อกบั
ลูกคา้ต่างประเทศเป็นจาํนวนมากหรอืน้อยนัน้ใหพ้จิารณาจากขนาดของธุรกจิ  หากเป็นธุรกจิ
ขนาดเลก็กค็วรใชพ้นักงานไม่กี่คนก็ไดเ้พื่อทําหน้าทีต่ดิต่อธนาคารและดําเนินการดา้นพธิกีาร  
ศุลกากร  หากเป็นธุรกจิขนาดใหญ่ฝ่ายส่งออกอาจมพีนักงานเป็นจํานวนมากโดยแบ่งหน้าที่
ความรบัผดิชอบกนัอยา่งชดัเจนเพื่อใหก้ารตดิต่อธุรกจิกบัต่างประเทศราบรืน่เป็นไปดว้ยดี 

     1.2  ผูแ้ทนขายสนิคา้ส่งออก (Export Sales Re–Presentatives)  วธินีี้ผูส้่งออกจะ
ว่าจ้างผู้แทนขายสินค้าส่งออกโดยทําเป็นสญัญาชัว่คราวหรือสญัญาระยะยาวให้ทําหน้าที่
แสวงหาคําสัง่ซื้อโดยตรงในตลาดต่างประเทศ  เดมิผู้แทนขายสินค้าส่งออกมบีทบาทมาก
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เน่ืองจากตลาดปิดแต่ในปจัจุบันตลาดมีลักษณะเป็นตลาดเปิดซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายสามารถ
ตดิต่อกนัไดง้า่ยขึน้จงึส่งผลใหต้วัแทนขายสนิคา้ส่งออกมบีทบาทลดน้อยลง 

     1.3  ขายผ่านบรษิทัตวัแทนผูจ้ดัจาํหน่าย (Foreign Based Distributor of Agents)  

สําหรบัการขายแบบน้ีเป็นที่นิยมใช้กนัมากอย่างกวา้งขวางในปจัจุบนั  โดยผู้ผลติสนิคา้มกัจะ
เดนิทางไปยงัประเทศกลุ่มเป้าหมายเพื่อไปบุกเบกิตลาดสนิคา้ที่ตนกําลงัผลติและจาํหน่ายอยู ่ 
ซึง่ผูผ้ลติสนิคา้จะแสวงหาตวัแทนผูจ้ดัจาํหน่ายทีม่ปีระสบการณ์และเป็นทีย่อมรบัน่าเชื่อถอืจาก
หน่วยงานต่างๆ เพื่อจะตดิต่อใหเ้ป็นตวัแทนผูจ้ดัจาํหน่วยของประเทศนัน้ๆ 

     1.4  การขายผ่านบรษิทัตวัแทนของสาขาต่างประเทศ  (Overseas Sales Branch 
or Subsidiaries) เป็นลกัษณะการส่งออกโดยขายผ่านบรษิทัสาขาซึง่ธุรกจิไดบุ้กเบกิดําเนิน 
งานมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรกบัประเทศกลุ่มเป้าหมายโดยมัน่ใจว่าสนิคา้ทีส่่งออกเป็น
สนิคา้ทีก่ลุ่มลูกคา้ต้องการและสามารถขายไดอ้ย่างต่อเนื่อง   ในการลงทุนเปิดสาขาวธินีี้ธุรกจิ
จะต้องคํานึงถึงความพร้อมของปจัจยัด้านต่างๆ ในการจดัตัง้องค์กรในต่างประเทศด้วย
เนื่องจากตอ้งใชต้น้ทุนในการลงทุนสงูและตอ้งไดร้บัผลประโยชน์อยา่งความคุม้ค่าตามมา 

     1.5  การขายผ่านพ่อคา้คนกลางในต่างประเทศ (Foreign Merchant Middlemen)  

วธินีี้ผู้ผลติจะขายสนิค้าให้กบัพ่อค้าคนกลางเพื่อนําไปจําหน่ายเองซึ่งกรรมสทิธิส์นิค้าจะเป็น
ของพ่อคา้คนกลางโดยสิน้เชงิ  โดยผูผ้ลติไมส่ามารถทีจ่ะเขา้ไปบรหิารจดัการสนิคา้แต่อยา่งใด   
 

2. การส่งออกทางอ้อม (Indirect  Exporting)   

การส่งออกทางออ้มเป็นการทาํธุรกจิโดยจดัจาํหน่ายขายผ่านพ่อคา้คนกลางซึง่ 
พ่อคา้คนกลางจะทําหน้าทีเ่ป็นผูส้่งออกสนิคา้ไปยงัผูซ้ือ้ทีต่่างประเทศแทน  วธินีี้เป็นวธิทีีน่ิยม
เลอืกนํามาใชก้นัเน่ืองจากจะเหมาะกบัธุรกจิหรอืบรษิทัทีเ่ริม่เปิดดําเนินการส่งออกใหม่ๆ  ทีย่งั
ขาดประสบการณ์และความชํานาญด้านการค้าระหว่างประเทศ  ขาดความรู้เกี่ยวกบัตลาด
ต่างประเทศ  ในช่วงแรกธุรกจิอาจมคีวามจําเป็นต้องใช้บรกิารจากพ่อค้าคนกลางดําเนินการ
ส่งออกสนิค้าให้ซึง่ผลดขีองวธินีี้จะช่วยใหธุ้รกจิลดความเสี่ยงอกีทัง้ยงัใชเ้งนิลงทุนน้อยเพราะ
การส่งออกทัง้หมดไดก้ระทําผ่านบุคลหรอืบรษิทัคนกลาง  ดงันัน้  ความสําเรจ็ของการส่งออก
ส่วนหนึ่งจึงขึ้นอยู่กับการเลือกคนกลางในประเทศผู้ส่งออก  สําหรบัการส่งออกทางอ้อม
สามารถจาํแนกไดด้งันี้   

     2.1  ตวัแทนจาํหน่ายภายในประเทศ (Domestic Agent Middlemen) เป็นคนกลาง
ที่ตัง้อยู่ในประเทศเดยีวกบัผู้ผลติสนิค้าซึ่งไม่มกีรรมสทิธิบ์รหิารจดัการสนิค้าแต่อย่างใดที่จดั
จาํหน่าย  สาํหรบัตวัแทนจาํหน่ายภายในประเทศส่วนมากธุรกจินิยมใชก้นัไดแ้ก่ 

   2.1.1  บรษิทัจดัการเกีย่วกบัการส่งออกทําหน้าทีเ่ป็นคนกลางที่พรอ้มคอยให ้
บรกิารหลายอย่างกบัธุรกจิหน้าที่หลกัๆ  เช่น  รบัคําสัง่ซื้อจากลูกค้า  เลอืกช่องทางการจดั
จําหน่าย  ส่งเสรมิการขาย  นอกจากนี้ยงัช่วยวเิคราะห์สนิเชื่อและเรยีกเก็บหนี้ตลอดจนให้
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คําแนะนําเกี่ยวกับหนี้ต่างประเทศและเงื่อนไขในการชําระหนี้  ส่วนหน้าที่บรกิารด้านอื่นๆ  
เช่น  การจดัเตรยีมเอกสารการขนส่ง  จดัการดูแลให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับสทิธิบตัรและ
เครื่องหมายการคา้  ใหค้ําปรกึษาช่วยเหลอืในการจดัตัง้ธุรกจิระหว่างประเทศในรปูแบบต่างๆ 
เป็นตน้   โดยไดร้บัค่าตอบแทนในรปูของคอมมชิชัน่จากสนิคา้ทีข่ายไดต้ามขอ้ตกลงของธุรกจิ
ทีว่่าจา้ง   
   2.1.2  ตวัแทนส่งออก  จะมสีํานักงานตัง้อยู่ภายในประเทศผูส้่งออกซึง่หน้าที่
ของตวัแทนส่งออกคอืต้องเดนิทางไปสํารวจตลาดที่จะทําการส่งออกอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ได้
ข้อมูลมาให้คําแนะนํากับผู้ผลิตที่จะนําสินค้าออกไปจําหน่ายยงัต่างประเทศ  โดยตัวแทน
ส่งออกไมม่กีรรมสทิธิใ์นตวัสนิคา้เช่นเดยีวกบับรษิทัจดัการเกี่ยวกบัการส่งออก 

     2.2  พ่อคา้คนกลางในประเทศ (Domestic Chant Middlemen) เป็นคนกลางทีม่ ี
กรรมสทิธิใ์นตวัสนิค้าที่ตนเองจดัจําหน่ายเนื่องจากซื้อมาด้วยวธิผีูกขาดปราศจากอํานาจของ
ผูข้ายแลว้จะต้องรบัผดิชอบต่อความเสีย่งต่างๆ ที่เกดิขึน้เองทัง้หมด  โดยกลุ่มพ่อคา้คนกลาง
ในประเทศ  เช่น 

   2.2.1  พ่อคา้ส่งออก  จะทําหน้าทีซ่ือ้สนิคา้จากผูผ้ลติแลว้นําไปขายต่อใหแ้ก่
ลกูคา้ในต่างประเทศ  มกีรรมสทิธิใ์นสนิคา้ทีข่ายทาํหน้าทีร่บัผดิชอบทุกอย่างและรบัความเสีย่ง
จากการส่งออกเอง  สําหรบัหน้าทีข่องพ่อคา้ส่งออกเริม่ตัง้แต่การเลอืกตลาด  กําหนดช่องทาง
การจดัจําหน่าย  กําหนดราคาขาย  เงื่อนไขในการขาย  การให้เครดติแก่ลูกค้า  การส่งเสรมิ
การจาํหน่าย  ความช่วยเหลอืดา้นการเงนิแก่ผูผ้ลติสนิคา้ส่งออก  แนะนําเกี่ยวกบัรปูแบบของ
สนิค้า  หบีห่อ  อีกทัง้ยงัช่วยแก้ไขปญัหาต่างๆ ก่อนการส่งออกด้วย  การใช้บรกิารพ่อค้า
ส่งออกเหมาะแก่ผู้ผลติสนิค้าส่งออกขนาดเลก็และขนาดกลางที่ยงัไม่มปีระสบการณ์ด้านการ
ส่งออกมาก่อน 

   2.2.2  บรษิทัการคา้ระหว่างประเทศ  มหีน้าทีใ่หบ้รกิารแก่ผูผ้ลติสนิคา้ส่งออก
หลายๆ ด้าน  เช่น  ใหค้ําแนะนําทางดา้นเทคนิค  การตลาด  การเจรจาทางการคา้  ให้ความ
ช่วยเหลอืทางการเงนิ เป็นตน้  โดยไดร้บัค่านายหน้าเป็นค่าตอบแทน  

 ดงันัน้  หากธุรกจิจะเลอืกใชบ้รกิารคนกลางในรปูแบบใด  จะใชว้ธิกีารส่งออกทางตรง
หรอืวธิกีารส่งออกทางอ้อมหรอืจะใชท้ัง้สองวธิไีปพรอ้มกนั  ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของ
แต่ละตลาดสิง่ทีต่อ้งพจิารณาประกอบในการตดัสนิใจเลอืกมดีงันี้ 

1. ค่าใชจ้า่ยหรอืตน้ทุนการจาํหน่าย  ผูป้ระกอบการส่งออกตอ้งพจิารณาว่าการเลอืก  
ใชค้นกลางบางกลุ่มอาจมตีน้ทุนการจดัจาํหน่ายสงู  จงึควรหลกีเลีย่งว่าขอ้เรยีกรอ้งและค่าตอบ
ทนทีจ่ะตอ้งจา่ยใหก้บัคนกลางนัน้คุม้หรอืไม่ 

2. บรกิารทีไ่ดร้บัจากคนกลาง  ผูป้ระกอบการส่งออกจะตอ้งใชดุ้ลยพนิิจคดัเลอืกคน 

กลางทีใ่หบ้รกิารดา้นการตลาดทีผู่ผ้ลติไม่สามารถทําไดห้รอืทําไดด้ไีม่เท่าที่ควร  การใหข้อ้มลู
ขา่วสารการตลาดในประเทศนัน้ๆ  การส่งเสรมิการขาย  เป็นตน้ 
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3. ปรมิาณขายทีส่ามารถจดัจาํหน่ายขายได ้ ผลของการเลอืกใชค้นกลางทีต่่างกนัจะ 

ทําให้ปริมาณการค้าที่เกิดขึ้นมากน้อยแตกต่างกันด้วย  ซึ่งเป็นจุดสําคัญที่ผู้ส่งออกต้อง
พจิารณาว่าช่องทางการจดัจาํหน่ายใดจะสามารถทําใหม้ปีรมิาณการขายไดส้งูสุด 

 

 

การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย   

 

นิคมอุตสาหกรรม  หมายถึง  เขตพื้นที่ที่กฎหมายรองรับให้เป็นพื้นที่ประกอบ
อุตสาหกรรมทัว่ไปหรอืเป็นเขตประกอบการค้าแบบเสร ี(เขตอุตสาหกรรมส่งออกเดมิ)  และ
กิจการอื่นซึ่งต่อเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม  โดยมคีวามพร้อมด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการสามารถให้นักลงทุนจดัตัง้โรงงานได้ทนัที  อีกทัง้เป็นเขตพื้นที่ซึ่งได้รบัสิทธิ
ประโยชน์ตามพระราชบญัญตักิารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย.  คน้จาก,  http://www.ieat.go.th)   
 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  โดยเรยีกยอ่ว่า “กนอ.” เป็นรฐัวสิาหกจิ  สงักดั
กระทรวงอุตสาหกรรมจดัตัง้ขึน้ตามประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัที ่339 ลงวนัที ่13 ธนัวาคม 2515 

และตราเป็นพระราชบญัญตัเิมือ่พ.ศ. 2522 ต่อมาไดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2534 

แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2539 และไดม้กีารแก้ไขล่าสุด (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2550  เพื่อให ้
ขยายขอบเขตของการพัฒนาพื้นที่จากภาคอุตสาหกรรมไปสู่ภาคบริการ  ซึ่งการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมบีทบาทหน้าที่สําคญัในการจดัเตรยีมพื้นที่ดนิสําหรบัโรงงาน
อุตสาหกรรมให้เขา้ไปอยู่รวมกนัอย่างมรีะบบระเบยีบและเป็นกลไกของรฐับาลในการกระจาย
พฒันาเศรษฐกจิด้านอุตสาหกรรมของประเทศ  อกีทัง้ยงัสนับสนุนและส่งเสรมิให้มกีารจดัตัง้
นิคมอุตสาหกรรมกระจายความเจรญิจากส่วนกลางไปยงัส่วนภูมภิาคให้มจีํานวนที่มากขึ้น
พร้อมจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคให้พอเพียงแก่ความต้องการของกลุ่มนักลงทุน
อุตสาหกรรมอนัได้แก่  การจดัให้มถีนน  ไฟฟ้า  น้ําประปา  ท่อระบายน้ํา  โรงบําบดัน้ําเสยี  
ระบบป้องกนัน้ําท่วม  นอกจากนี้ยงัมบีรกิารสนบัสนุนอื่นๆ  เพื่ออํานวยความสะดวก  เช่น  จดั
ให้มธีนาคาร  ที่ทําการไปรษณีย์  ศูนย์การค้า  ที่พกัอาศยัสําหรบัคนงาน  สถานีป ัม๊น้ํามนั  
เป็นต้น  ทัง้นี้เพื่อให้ภารกจิของหน่วยงานมคีวามสอดคล้องบรรลุผลสําเรจ็ตามนโยบายของ
รฐับาลที่มุ่งส่งเสรมิให้ภาคเอกชนได้มกีารผลติสนิค้าแล้วส่งออกไปขายนอกราชอาณาจกัรให้
ได้มากยิง่ขึน้จะได้นําเงนิตราต่างประเทศเขา้มาใช้ในประเทศให้ได้มากที่สุดเพื่อประโยชน์ใน
การเพิม่พนูพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิสงัคมและสิง่แวดลอ้มของประเทศ 

หลกัการกระจายการจดัตัง้โรงงานอุตสาหกรรมจากส่วนกลางมาสู่ระดบัส่วนภูมภิาค  
นัน้  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมวีตัถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานเพิม่ขึ้น  
ลดปญัหาการว่างงานลง  ลดปญัหาชุมชนแออดั  ลดมลภาวะสิง่แวดลอ้ม  ลดต้นทุนค่าใชจ้่าย
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ในการขนส่ง  นอกจากนี้นักลงทุนอุตสาหกรรมยงัมีโอกาสเลือกใช้ทรพัยากรในเขตพื้นที่
ใกล้เคยีงได้สะดวกยิง่ขึ้น  อีกทัง้เป็นการกระจายรายได้รายจ่ายก่อให้เกิดการหมุนเวยีนกนั
อย่างทัว่ถึงตลอดจนช่วยรกัษาสิง่แวดล้อมไม่ให้มารวมอยู่ในส่วนกลางเป็นกระจุกเดยีวมาก
เกนิไป   

  

1.  บทบาทของนิคมอตุสาหกรรม 

     บทบาทของนิคมอุตสาหกรรมมเีป้าหมายในการพฒันาความเจรญิทางเศรษฐกิจ
ของประเทศรวมทัง้เป็นการจงูใจใหน้ักลงทุนอุตสาหกรรมไดใ้ชส้ทิธปิระโยชน์และบรกิารต่างๆ  
จนครบวงจรซึ่งมีหน้าที่หลกัคือจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรมให้มใีนจํานวนที่เพิ่มขึ้นได้กําหนด
บทบาทของหน่วยงานไวห้ลายประการดงันี้ 

1.1 เป็นยทุธฐานการผลติทีพ่รอ้มดว้ยปจัจยัการผลติซึง่ทาํใหผ้ลติภณัฑผ์ลสาํเรจ็ 

ทีไ่ดม้คีุณภาพและสามารถแขง่ขนักบัตลาดโลก 

1.2  เป็นกลไกของรฐัในการกระจายอุตสาหกรรมและความเจรญิไปสู่ภูมภิาค 

1.3  เป็นกลไกของรฐัในการรกัษาและส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้มอนัเกดิการ 

อุตสาหกรรม 

1.4  เป็นกลไกของรฐัในการป้องกนัและบรรเทาอุบตัภิยัอนัเกดิจากอุตสาหกรรม 

1.5  เป็นกลไกของรฐัในการจดัระบบและระเบยีบการใชท้ีด่นิในพืน้ทีเ่ฉพาะและ 
เป็นส่วนหนึ่งของการวางผงัเมอืงตลอดจนการใชท้ีด่นิ 

1.6  เป็นกลไกของรฐัในการส่งเสรมิสนบัสนุนอุตสาหกรรมทัว่ไป  อุตสาหกรรม 

เพื่อการส่งออกและรวมถงึอุตสาหกรรมพืน้ฐาน  
  

2.  การบริการเบด็เสรจ็ครบวงจร   

    การบรกิารเบด็เสรจ็ครบวงจร (One Stop Service Center : OSS) ตามพระราช 
บญัญตักิารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวไวว้่า  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยสามารถใหก้ารอนุญาต  อนุมตัเิกี่ยวกบัการประกอบกจิกรรมโรงงานทัง้หมดแก่โรงงานที่
ตัง้อยู่ในบรเิวณนิคมอุตสาหกรรมได้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือเช่าที่ดิน  การแนะนําพื้นที่ที่
เหมาะสมในการตัง้โรงงาน  ทัง้นี้  เพื่ออํานวยความสะดวกและรวดเรว็แก่ผูป้ระกอบการในการ
ขออนุมตัิใบอนุญาตที่จําเป็นต่างๆ  โดยไม่ต้องเดนิทางไปติดต่อบรกิารจากหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องซึ่งการให้บรกิารต่างๆ  ของหน่วยงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสรุป
ภาพรวมทัว่ๆ ไปมดีงันี้   

    2.1  ใหข้อ้มลูและบรกิารดา้นการลงทุน 

    2.2  ใชร้ะบบสื่อสาร E-mail,  www.ieat.go.th 

    2.3  ใหค้าํปรกึษาดา้นการลงทุนและการตลาด 
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2.4  อนุมตักิารขออนุญาตต่างๆ  เช่น 

 2.4.1  การขออนุมตักิารขอซือ้ทีด่นิในนิคมอุตสาหกรรม 

2.4.2  การขออนุมตัปิลกูสรา้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 

2.4.3  การขออนุมตัปิระกอบกจิการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม 

2.4.4  การขออนุมตัถิอืกรรมสทิธิท์ีด่นิของคนต่างชาต ิ

2.4.5  การขออนุมตันํิาผูเ้ชีย่วชาญ  ช่างเทคนิคต่างชาตเิขา้มาทาํงาน 

2.4.6  การขออนุมตัยิกเวน้ภาษอีากร 
 

 

พืน้ท่ีเขตนิคมอตุสาหกรรม 

 

 ตามพระราชบญัญตักิารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ไดม้กีารจดัตัง้
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขึ้นซึ่งมวีตัถุประสงค์หลายประการ  โดยเริม่จากการ
จดัหาที่ดนิที่เหมาะสมเพื่อจดัตัง้  หรอืขยายนิคมอุตสาหกรรม  หรอืเพื่อดําเนินธุรกิจอื่นที่จะ
เป็นประโยชน์  ดําเนินการปรบัปรุงที่ดนิเพื่อให้บรกิารตลอดจนจดัสิง่อํานวยความสะดวกใน
การดําเนินงานรวมทัง้สาธารณูปโภคต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมในเขตนิคม
อุตสาหกรรม  ดงันัน้พืน้ทีเ่ขตนิคมอุตสาหกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะดงันี้ (กรมศุลกากร.
คน้จาก,  http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/Library+cus501th/InternetTh/7/) 

 

1. พื้นท่ีเขตอตุสาหกรรมทัว่ไป (General Industrial Zone : GIZ)  
     พืน้ทีเ่ขตอุตสาหกรรมทัว่ไป  เป็นเขตพืน้ทีท่ีก่ําหนดไวใ้ชส้าํหรบัในการประกอบ 

อุตสาหกรรมและกจิการอื่นทีเ่ป็นประโยชน์หรอืเกีย่วเนื่องกบัการประกอบอุตสาหกรรม 

 

2. พื้นท่ีเขตประกอบการเสรี (Free Trade Zone : FTZ)  

พืน้ทีเ่ขตประกอบการเสรหีรอืเขตอุตสาหกรรมส่งออกเดมิ   เป็นเขตพืน้ทีท่ีก่ําหนด 

ไว้สําหรบัการประกอบอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอุตสาหกรรม  หรอืพาณิชยกรรมเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ  การรกัษาความ
มัน่คงของรฐั  สวสัดภิาพของประชาชน  การจดัการด้านสิง่แวดล้อม  หรอืความจําเป็นอื่น
ตามที่คณะกรรมการกําหนด  โดยของที่นําเขา้ในเขตดงักล่าวจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี
อากรและค่าธรรมเนียมเพิม่ขึน้ตามที่กฎหมายบญัญตัิ  ปจัจุบนัเขตประกอบการเสรทีีม่สีํานัก 
งานศุลกากรตัง้อยูจ่ะม ี12 แห่งไดแ้ก่ 

     2.1.  นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั  (กรงุเทพฯ) 
     2.2.  นิคมอุตสาหกรรมบางป ู (สมทุรปราการ) 
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     2.3.  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  (ลาํพนู) 
     2.4.  นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั  (ชลบุร)ี 
     2.5.  นิคมอุตสาหกรรมเหมราช  (ชลบุร)ี 
     2.6.  นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้  (อยธุยา) 
     2.7.  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ  (อยธุยา) 
     2.8.  นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซ์ติี ้ (ฉะเชงิเทรา) 
     2.9.  นิคมอุตสาหกรรมส่งออกภาคใต ้ (สงขลา) 
    2.10.  นิคมอุตสาหกรรมพจิติร  (พจิติร) 
    2.11.  นิคมอุตสาหกรรมอญัธานี  (กรงุเทพฯ) 
    2.12.  นิคมอุตสาหกรรมทเีอฟด ี (ฉะเชงิเทรา) 
เพื่อเป็นการสนบัสนุนส่งเสรมิการส่งออกแก่ผูป้ระกอบการทัง้ในเขตอุตสาหกรรมทัว่ไป

และเขตประกอบการเสร ี  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไดใ้หส้ทิธปิระโยชน์ทางดา้น
ภาษอีากรแก่ผูป้ระกอบการในเขตประกอบการเสรแีละเขตอุตสาหกรรมทัว่ไป  กรมศุลกากรจะ
เป็นผูก้ําหนดระเบยีบปฏบิตัสิําหรบัการปฏบิตัใินเขตประกอบการเสรตีามบทบาทหน้าทีใ่นการ
กํากบัดูแลและรบัผดิชอบในเรื่องภาษีอากรของรฐั  โดยคณะกรรมการเขตส่งเสรมิการลงทุน
อุตสาหกรรมส่งออกไดก้ําหนดแบ่งเขตพืน้ที่การลงทุนออกเป็น 3 เขต  ซึง่พจิารณาจากปจัจยั
ทางเศรษฐกจิโดยใชร้ายไดแ้ละสิง่อํานวยความสะดวกพืน้ฐานของแต่ละปจัจยัเป็นเกณฑด์งันี้ 

เขต 1 พื้นท่ีส่วนกลาง  ประกอบด้วย 6 จงัหวดั ได้แก่  กรุงเทพมหานคร  นนทบุร ี 
นครปฐม  ปทุมธานี  สมทุรปราการ  และสมุทรสาคร  สําหรบัในการส่งเสรมิการลงทุนในเขตนี้
ผูป้ระกอบการจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์คอื 

1. ไดร้บัลดหยอ่นอากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัรกึง่หนึ่ง  เฉพาะเครือ่งจกัรทีม่อีากร 
ขาเขา้  ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ  10 

2. ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี สาํหรบัโครงการทีต่ ัง้สถาน  
ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรอืในเขตอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ ทัง้นี้ ผูไ้ดร้บัการ
ส่งเสรมิในโครงการที่มีขนาดการลงทุน ตัง้แต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวยีน)  จะต้องดําเนินการใหไ้ดร้บัใบรบัรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรอื
มาตรฐานสากลอื่นทีเ่ทยีบเท่าภายในระยะเวลา 2 ปีนับตัง้แต่วนัเปิดดําเนินการหากไม่สามารถ
ดาํเนินการไดจ้ะถูกเพกิถอนสทิธแิละประโยชน์การยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 1 ปี 

3. ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัวตัถุดบิหรอืวสัดุจาํเป็นสําหรบัส่วนทีผ่ลติเพื่อการ 
ส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 

เขตท่ี 2 พื้นท่ีใกล้เคียงส่วนกลาง  ประกอบด้วย 12 จงัหวดั ได้แก่  สระบุร ี ชลบุร ี 
สมุทรสงคราม  กาญจนบุร ี  สุพรรณบุร ี ฉะเชงิเทรา  นครนายก  พระนครศรอียุธยา  ภูเก็ต  
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ระยอง  ราชบุร ี และอ่างทอง  สําหรบัในการส่งเสรมิการลงทุนในเขตนี้ผูป้ระกอบการจะไดร้บั
สทิธปิระโยชน์คอื 

1. ไดร้บัลดหยอ่นอากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัรกึง่หนึ่ง  เฉพาะเครือ่งจกัรทีม่อีากร 
ขาเขา้ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 10 

2. ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปีและเพิม่เป็น 5 ปีหากตัง้สถาน  
ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรอืในเขตอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ  ทัง้นี้  ผูไ้ดร้บัการ
ส่งเสริมในโครงการที่มีขนาดการลงทุนตัง้แต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวยีน) จะต้องดําเนินการใหไ้ดร้บัใบรบัรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000  หรอื
มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายในระยะเวลา 2 ปีนับตัง้แต่วันเปิดดําเนินการ  หากไม่
สามารถดาํเนินการไดจ้ะถูกเพกิถอนสทิธแิละประโยชน์การยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 1 ปี 

3. ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัวตัถุดบิหรอืวสัดุจาํเป็นสําหรบัส่วนทีผ่ลติเพื่อการ 
ส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 

เขตท่ี 3  ส่วนภมิูภาค  ซึง่เป็นส่วนจงัหวดัทีไ่ม่ไดร้ะบุไวต้ามเขตที่ 1 และเขตที ่2 ให ้
ทอ้งทีทุ่กจงัหวดัจดัอยู่ในส่วนพืน้ทีเ่ขตส่งเสรมิการลงทุนในเขต 3 ทัง้หมด  สําหรบัเขตพืน้ที่นี้
ผูป้ระกอบการจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์คอื 

1. ไดร้บัลดหยอ่นอากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัรกึง่หนึ่ง  เฉพาะเครือ่งจกัรทีม่อีากร  
ขาเขา้ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 10 

2.  ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี  ทัง้นี้ผูไ้ดร้บัการส่งเสรมิใน
โครงการที่มขีนาดการลงทุนตัง้แต่ 10 ล้านบาทขึน้ไป (ไม่รวมค่าที่ดนิและทุนหมุนเวยีน) จะ 
ต้องดําเนินการใหไ้ดร้บัใบรบัรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรอืมาตรฐานสากล
อื่นทีเ่ทยีบเท่าภายในระยะเวลา 2 ปีนับตัง้แต่วนัเปิดดําเนินการ  หากไม่สามารถดําเนินการได้
จะถูกเพกิถอนสทิธแิละประโยชน์การยกเวน้ ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 1 ปี 

3.  ใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สําหรบัวตัถุดบิหรอืวสัดุทีจ่าํเป็นสําหรบัส่วนที่ผลติเพื่อ
การส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 

 

สิทธิประโยชน์ส าหรบัผูป้ระกอบการ 

 

ตามพระราชบญัญตักิารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้กล่าวไว้ว่าเพื่อให้นิคม
อุตสาหกรรมเป็นฐานการผลิตที่ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผูป้ระกอบการจงึต้องมกีารวางระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน  สิง่อํานวยความสะดวก  ระบบบรหิาร
จดัการรวมถงึสทิธปิระโยชน์ต่างๆ  ทีจ่ะช่วยใหผู้ป้ระกอบการทาํธุรกจิไดค้ล่องตวัมากขึน้  มขีดี
ความสามารถในการเลอืกตลาดการคา้ไดต้ามสภาวะการแข่งขนัปจัจุบนัไม่ว่าจะขายในประเทศ
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หรอืผลิตเพื่อส่งออก ทัง้นี้ได้กําหนดสิทธิประโยชน์สําหรบัผู้ประกอบการในเขตพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมทัว่ไปและเขตประกอบการเสรใีหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทีแ่ตกต่างกนัไปตามสดัส่วน
ของอุตสาหกรรมดงันี้ 

 

1. สิทธิประโยชน์ท่ีเก่ียวกบัภาษีอากร   

สทิธปิระโยชน์ทีเ่กีย่วกบัภาษอีากรสาํหรบัการลงทุนในเขตประกอบการเสร ี เช่น 

     1.1  ไดร้บัยกเวน้สําหรบัค่าธรรมเนียมพเิศษตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิการ
ลงทุนอากรขาเขา้  ภาษมีลูค่าเพิม่  และภาษสีรรพสามติสาํหรบัเครือ่งจกัร  อุปกรณ์  เครื่องมอื  
และเครื่องใชร้วมทัง้ส่วนประกอบของสนิคา้ดงักล่าวทีใ่ชใ้นการสรา้ง  ประกอบ หรอืตดิตัง้เป็น
โรงงานหรอืาอาคาร  

1.2  ไดร้บัการยกเวน้ค่าธรรมเนียมพเิศษตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิการลง  
ทุนรวมทัง้อากรขาเขา้  ภาษมีูลค่าเพิม่  และภาษสีรรพสามติสําหรบัของที่นําเขา้มาเพื่อใช้ ใน
การผลติสนิคา้ หรอืเพื่อพาณิชยกรรมสําหรบัของทีนํ่าเขา้มาในราชอาณาจกัรและนําเขา้ไปใน
เขตประกอบการเสร ี

     1.3  ไดร้บัการยกเวน้ค่าอากรขาออก  ภาษมีูลค่าเพิม่และภาษสีรรพสามติสําหรบั
ของซึ่งได้นําเขา้มาตามมาตรา 48 แห่งพระราชบญัญตักิารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2522 รวมทัง้ผลติภณัฑ ์ สิง่พลอยได ้ และสิง่อื่นทีไ่ดจ้ากการผลติแลว้ส่งออก  

     1.4  ไดร้บัยกเวน้หรอืคนืค่าภาษอีากรสาํหรบัของทีม่บีทบญัญตัแิห่งกฎหมายให้ได ้
รบัยกเวน้หรอืคนืค่าภาษอีากรเมื่อไดส้่งออกไปนอกราชอาณาจกัรหรอืหากผูป้ระกอบการทีไ่ด้ 
รบัยกเว้นอากรสําหรบัวตัถุดบิตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520  หรอืผูป้ระ 
กอบการที่เป็นคลงัสนิค้าทณัฑ์บนประเภทโรงผลติสนิค้าตามมาตรา 8 ทว ิ(2) แห่งพระราช 
บญัญตัิศุลกากร พ.ศ. 2469 หรอืผู้ประกอบการที่ได้รบัสทิธคินือากรตามมาตรา 19 ทว ิแห่ง
พระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2482 ส่งของเขา้ไปในเขตประกอบการเสรจีะไดร้บั
การยกเวน้ค่าภาษอีากรหรอืคนืค่าภาษอีากรเช่นเดยีวกบัการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร 

     1.5  ของทีนํ่าเขา้ไปในเขตประกอบการเสรทีีไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์เช่นเดยีวกบัเขต 
ปลอดอากร 

1.6  ของผลติภณัฑ ์ หรอืสิง่พลอยได ้ และสิง่อื่นทีไ่ดจ้ากการผลติในเขตประกอบ  
การเสรทีีนํ่าออกจากเขตประกอบการเสรแีละต้องเสยีภาษีอากร  ไม่ต้องนําราคาของวตัถุดบิ
ภายในราชอาณาจกัรทีนํ่าเขา้ไปในเขตประกอบการเสรเีพื่อผลติ  ผสม  ประกอบ  บรรจุ  หรอื
ดาํเนินการอื่นใดทีไ่มม่สีทิธไิดร้บัคนืหรอืยกเวน้อากร  มาคาํนวณค่าภาษอีากรตามมาตรา 52/1 
แห่งพระราชบญัญตักิารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2550 
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1.7  การนําของเขา้มาในประเทศ  หรอืวตัถุดบิภายในประเทศและนําเขา้ไปในเขต  
ประกอบการเสรเีพื่อผลติ  ผสม  ประกอบ  บรรจุ  หรอืดําเนินการอื่นใดโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ส่งออก  ให้ยกเวน้ไม่อยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการนําเขา้  การส่งออก
ไปนอกราชอาณาจกัร  การครอบครอง  หรอืการใช้ประโยชน์  การควบคุมมาตรฐานหรอื
คุณภาพ  การประทบัตราหรอืเครื่องหมายใดๆ แก่ของนัน้  แต่ทัง้นี้ไม่รวมถงึกฎหมายว่าดว้ย
ศุลกากร  แต่ถ้าของดงักล่าวก่อให้เกิดหรอือาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมัน่คง  สุขภาพ
อนามยัของประชาชน  สิง่แวดลอ้ม  หรอืมพีนัธกรณีตามขอ้ผูกพนัตามสญัญาหรอืความตกลง
ระหว่างประเทศ  ใหร้ฐัมนตรมีอีํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดชนิด  หรอืประเภทของนัน้มใิห้
ได้ร ับยกเว้นตามกฎหมายดังกล่าวด้วยก็ได้มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศ พ.ศ. 2522  
 

2. สิทธิประโยชน์ท่ีไม่เก่ียวกบัภาษีอากร   
สทิธปิระโยชน์ทีไ่มเ่กีย่วกบัภาษอีากร  สาํหรบัการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมทัว่ไป  

และเขตอุตสาหกรรมส่งออกหรอืเขตประกอบการเสร ี เช่น 

2.1  ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมหรอืพาณชิยกรรมทัง้ทีเ่ป็นคนไทยและคนต่างดา้ว 

อาจไดร้บัอนุญาตให้ถอืกรรมสทิธิใ์นทีด่นินิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกจิการไดต้ามจาํนวน
เนื้อทีท่ีค่ณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเหน็สมควร  แมว้่าจะเกนิกําหนด
ทีจ่ะพงึมไีดต้ามกฎหมายอื่น  

2.2  ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัอนุญาตใหนํ้าคนต่างดา้วซึง่เป็นช่างฝีมอื 

ผูช้าํนาญการ  คู่สมรสและบุคคลซึง่อยู่ในอุปการะเลีย้งดูเขา้มาอยู่ในราชอาณาจกัรตามจาํนวน
ภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเหน็สมควร 

2.3  คนต่างดา้วซึง่เป็นช่างฝีมอืและผูช้าํนาญการทีไ่ดร้บัอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณา  
จกัรตามขอ้ 2.2 ไดร้บัอนุญาตใหท้ํางานเฉพาะตําแหน่งทีค่ณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยใหค้วามเหน็ชอบตลอดระยะเวลาทีไ่ดร้บัอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร  

2.4  ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมหรอืพาณชิยกรรมซึง่มภีูมลิาํเนาอยู่นอกราชอาณา  
จกัรจะไดร้บัอนุญาตให้ส่งเงนิตราต่างประเทศออกไปนอกราชอาณาจกัรไดเ้มื่อเงนินัน้เป็นเงนิ 
ทุนทีนํ่าเขา้มาในราชอาณาจกัร  หรอืผลประโยชน์ทีเ่กดิจากเงนิทุน  เงนิกู้ต่างประเทศทีนํ่ามา
ลงทุน  และเงนิกู้ทีผู่้ประกอบการอุตสาหกรรมหรอืผูป้ระกอบการพาณิชยกรรมมขีอ้ผูกพนักบั
ต่างประเทศตามสญัญาเกีย่วกบัการใชส้ทิธแิละบรกิารต่างๆ 
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จากขอ้มลูทีก่ล่าวมาขา้งตน้สรปุภาพรวมตามตารางขา้งล่างไดด้งันี้ 
 

ตารางที ่ 1.2   สทิธปิระโยชน์ดา้นภาษทีีผู่ป้ระกอบการจะไดร้บัในแต่ละเขตพืน้ที่ 
สทิธปิระโยชน์ดา้นภาษี เขต  1 เขต  2 เขต  3 

1)  ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 

     - เขตอุตสาหกรรมทัว่ไปและ
เขตประกอบการเสร ี

 

ยกเวน้ 3 ปี 

 

ยกเวน้ 5 ปี 

 

ยกเวน้ 8 ปี   
และลดใหอ้กี  
50% อกี 5 ปี 

2)  อากรขาเขา้  เครือ่งจกัร  
อุปกรณ์  เครือ่งมอืและเครือ่งใช้ 
    -  เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป 

    -  เขตประกอบการเสร ี

 

 

จา่ย 50% 

ยกเวน้ 

 

 

จา่ย 50% 

ยกเวน้ 

 

 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

3)  อากรขาเขา้  วตัถุดบิ 

     -  เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป 

 

 

 

    -  เขตประกอบการเสร ี

 

ยกเว้น 1 ปี เมื่อ
ส่งออกอย่างตํ่ า 
30% 

 

ยกเวน้ 

 

ยกเว้น 1 ปี เมื่อ
ส่งออกอย่างตํ่ า 
30% 

 

ยกเวน้ 

 

ยกเว้น 5 ปี เมื่อ
ส่งออกอย่างตํ่ า 
30%  และจ่าย
ภาษ ี25%  
ยกเวน้ 

4)  ภาษมีลูค่าเพิม่  ภาษ ี

สรรพสามติ  และค่าธรรมเนียม 

     -  เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป 

     -  เขตประกอบการเสร ี

 

 

อตัราปกต ิ

ยกเวน้ 

 

 

อตัราปกต ิ

ยกเวน้ 

 

 

อตัราปกต ิ

ยกเวน้ 

5)  การขนส่ง ไฟฟ้าและน้ําประปา  
หกัออก 2 เท่าจากยอดเสยีภาษ ี

เขตอุตสาหกรรมทัว่ไปและ 
เขตประกอบการเสร ี

 

ไมย่กเวน้ 

 

ไมย่กเวน้ 

 

ยกเวน้ 10 ปี 

6)  สาธารณูปโภค   
หกัออกจากยอดเสยีภาษ ี

เขตอุตสาหกรรมทัว่ไปและ 
เขตประกอบการเสร ี

 

ไมย่กเวน้ 

 

ไมย่กเวน้ 

 

ลด 25% 

ทีม่า  :  (สมเดช  โรจน์คุรเีสถยีรและคณะ,  2556 หน้า 22)   
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การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ศลุกากร 

 

 การให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีตามกฎหมายศุลกากรแก่ผู้ประกอบธุรกจิ  สําหรบัการ
คนือากรตามมาตรา 19 ทว ิแห่งพระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2482  นัน้เป็นการ 
คนืค่าภาระภาษีอากรสําหรบัวตัถุดิบที่นําเข้า  ได้แก่  อากรขาเข้า  ค่าธรรมเนียมภาษีอื่น  
ภาษีสรรพสามติ  ภาษีมหาดไทย  ที่ผู้นําของเข้าได้เสียหรอืวางประกันไว้ขณะนําเข้าเมื่อ
สามารถพสิจูน์ไดว้่าไดนํ้าวตัถุดบินัน้ไปผลติผสม  ประกอบหรอืบรรจุเป็นสนิคา้ส่งออกแลว้กจ็ะ
ไดร้บัการคนือากรโดยจะคํานวณค่าภาษีอากรทีค่นืใหต้ามสูตรการผลติ  ทัง้นี้โดยมเีงื่อนไขว่า
ของนัน้จะต้องผลติส่งออกภายใน 1 ปีนับตัง้แต่วนัที่ไดนํ้าเขา้ในราชอาณาจกัรและต้องขอคนื
เงนิอากรภายในระยะเวลา 6 เดอืนนบัแต่วนัทีส่่งของนัน้ออกไป   

วชิยั  มากวฒันาสุข (2554 : 481) กล่าวว่าสําหรบัการคนือากรตามมาตรา 19 ทวนิัน้
ตามหลักเกณฑ์ในการขอคืนอากรของกรมศุลกากรที่กําหนดไว้ผู้ประกอบการสามารถ
ดาํเนินการได ้2 วธิดีงันี้   
 

1. การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ  โดยวิธีระบบบญัชี   
     การคนือากรตามมาตรา 19 ทว ิ ซึง่คุณสมบตัขิองผูนํ้าเขา้ทีจ่ะใชร้ะบบบญัชใีนการ 

ขอคนืเงนิอากรมลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 
1.1  มโีรงงานเป็นของตนเองและเป็นผูนํ้าของเขา้  ผูผ้ลติ  และผูส้่งออกเอง 

1.2  มรีะยะเวลาในการดาํเนินธุรกจิไม่น้อยกว่า 2 ปีนบัแต่วนัเริม่ดาํเนินการผลติ 

     1.3  มผีูส้อบบญัชรีบัอนุญาตรบัรองรายงานทางบญัชทีีจ่ดัทําขึน้ตามหลกัเกณฑท์ี่
กรมศุลกากรกําหนด 

1.4  มกีารจดัทาํบญัชตีามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป  และมงีบการเงนิทีผู่ส้อบ 

บญัชรีบัอนุญาตรบัรองแบบไม่มเีงื่อนไขในรายการที่มผีลกระทบต่อการคนือากรตามมาตรา  
19 ทว ิ

1.5  ไมม่หีนี้สนิคา้งชาํระต่อกรมศุลกากร  หรอืไมม่ปีระวตัทิีก่รมศุลกากรเหน็ว่า 

เคยทุจรติในการขอคนือากรตามมาตรา 19 ทว ิ

     1.6  มคีุณสมบตัอิย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จดทะเบยีนซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วก้บัตลาด 
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  เป็นบรษิัทมหาชนจํากัด  เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย   เป็นสมาชกิสภาหอการคา้ไทย   นําส่งงบการเงนิให้กบักรมพฒันาธุรกจิการค้า
ตามขอ้กําหนดของกระทรวงพาณชิย ์ เป็นตน้ 

 หากผู้นําของเข้าประสงค์จะขอคนือากรตามมาตรา 19 ทว ิให้ยื่นคํารอ้งขอคนือากร
ตามแบบ กศก.111 พรอ้มดว้ยรายงานสรุปการคํานวณวตัถุดบินําเขา้ตามมาตรา 19 ทว ิทีใ่ช้
ผลติสนิคา้ (ตามแบบ กศก.158)  และรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตตามแบบทีห่น่วยงาน
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กรมศุลกากรอนุมตัแินบทา้ยต่อหน่วยงานทีม่กีารคนือากรของแต่ละสาํนักงานศุลกากร  ซึง่กรม
ศุลกากรจะพิจารณาคืนอากรให้ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่ได้ร ับคําร้องขอคืนอากร  
สําหรบัขัน้ตอนการปฏบิตัิของผู้นําของเข้าในการขอใช้ระบบบญัชีเพื่อขอคนืเงนิอากรตาม
มาตรา 19 ทว ิ ใหด้าํเนินการดงันี้ 

1. ใหผู้นํ้าของเขา้ยืน่ขออนุมตัต่ิอหน่วยงานทีพ่จิารณาคนือากรของแต่ละสาํนกังาน 

ศุลกากร  และเมือ่กรมศุลกากรอนุมตแิลว้จะออกหนงัสอืแจง้ใหผู้ข้อคนือากรทราบ 

2. ผูนํ้าของเขา้ยืน่คาํรอ้งขอใชร้ะบบบญัชเีพื่อขอคนืเงนิอากรต่อหน่วยงานทีพ่จิารณา 

คนือากรของแต่ละสาํนกังานศุลกากรพรอ้มหลกัฐาน ดงันี้ 
2.1 หนงัสอือนุมตัผิูส้อบบญัชตีามแบบทีก่ําหนด 

2.2 หนงัสอืแสดงว่าเป็นผูไ้ดร้บัอนุมตัใินหลกัการใหข้อคนือากร 
2.3 ใบอนุญาตจดัตัง้โรงงานและใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน 

2.4 งบการเงนิทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตรบัรองแลว้ไมต่ํ่ากว่า 2 ปีบญัชยีอ้นหลงั 
2.5 หลกัฐานตน้ฉบบัพรอ้มสาํเนาทีร่บัรองถูกตอ้งอยา่งใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

2.5.1  หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนซือ้ขายหลกัทรพัยข์องนิตบิุคคลนัน้ไว้ 
กบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2.5.2  ใบสาํคญัแสดงการจดทะเบยีนเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั 

2.5.3  หนงัสอืรบัรองการเป็นสมาชกิสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรอื 

การเป็นสมาชกิสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  โดยมีคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศหรอืคณะกรรมการของสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยรบัรองว่ามฐีานะการเงนิมัน่คง
เป็นทีน่่าเชื่อถอืตามหลกัเกณฑท์ีส่ภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกําหนดโดยความเหน็ชอบ
ของอธบิดกีรมศุลกากร 

2.5.4  งบการเงนิตามขอ้กําหนดของกระทรวงพาณชิย ์ ซึง่ผูส้อบบญัชรีบั 

อนุญาตไดร้บัรองว่าเป็นกจิการทีม่กีําหรยอ้นหลงัไมต่ํ่ากว่า 2 ปีบญัชตีดิต่อกนั 

 เมื่อกรมศุลกากรหรอืผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายพจิารณาอนุมตัใิห้ผูนํ้าของเขา้ใช้ระบบบญัชี
ในการขอคนือากรแลว้จะออกหนงัสอืแจง้ใหผู้นํ้าของเขา้ทราบและใหใ้ชร้ะบบบญัชใีนการขอคนื
อากรนับแต่วนัที่กรมศุลกากรอนุมตัิ  ทัง้นี้การสําแดงใบขนสนิค้าขาเขา้  ใบขนสนิค้าขาออก  
ใบแนบใบขนสนิคา้ขาออก  ให้ผูส้่งออกสําแดงขอ้ความว่า “ใชร้ะบบบญัช”ี  ดว้ยอกัษรสแีดง
หรอืใชว้ธิปีระทบัตราหรอืเขยีนตวับรรจงไวต้รงมุมบนขวาทัง้ในต้นฉบบัใบขนสนิคา้ขาเขา้และ
สําเนาใบขนสนิค้าขาออก  ใบแนบใบขนสนิค้าขาออกกํากบัไว้ด้วย  และหากผู้นําของเข้าที่
ประสงคจ์ะยกเลกิการใชร้ะบบบญัชกีารขอคนือากรใหแ้จง้ต่อหน่วยงานทีม่กีารคนือากรของแต่
ละสาํนกังานศุลกากรเพื่ออนุมตัแิละมผีลนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัิ 
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2. การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ  โดยวิธีวางประกนัลอย   
     การคนือากรตามมาตรา 19 ทว ิโดยวธิวีางประกนัลอยเป็นมาตรการเพื่อช่วยเหลอื  

ผู้ประกอบการส่งออกเกี่ยวกับการลดภาระค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องไปติดต่อขอหนังสอืคํ้า
ประกันจากธนาคารหรือภายหลงัจากที่ได้ส่งผลิตภณัฑ์ที่ผลิต  ผสม  ประกอบนัน้ออกไป
ต่างประเทศภายใน 1 ปี  รวมทัง้ยงัก่อใหเ้กดิสภาพคล่องมากยิง่ขึน้ในการดําเนินธุรกจิซึ่งวธิี 
การขอคนือากรตามระบบนี้ผู้ประกอบการจะให้ความสนใจมากกว่าการขอคนืวธิรีะบบบญัช ี 
ดงันัน้  กรมศุลกากรจงึได้ขอความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) ให้เข้ามา
ช่วยเหลอืในการคนือากรโดยวธิวีางประกนัลอยในการคํ้าประกนัค่าภาษีอากรสําหรบัของที่
นําเขา้ตามมาตรา 19 ทว ิ สําหรบัหลกัการของระบบการคนือากรโดยวธิวีางประกนัลอยทีผู่นํ้า
ของเขา้ควรทราบมดีงันี้ 

1) ผูนํ้าของเขา้สามารถนําวตัถุดบิเขา้โดยไมต่อ้งไปขอหนงัสอืคํ้าประกนัของ 

ธนาคารตราบใดที่ค่าภาษีอากรของที่นําเขา้ยงัไม่เกนิวงเงนิคํ้าประกนัลอยที่ได้รบัอนุมตัจิาก
ธนาคาร 

2) ธนาคารจะลดวงเงนิคํ้าประกนัลงเท่ากบัค่าภาษอีากรของวตัถุดบิทีนํ่าเขา้แต่ 
ละครัง้ 

3) ธนาคารจะคดิค่าธรรมเนียมเฉพาะวงเงนิคํ้าประกนัทีล่ดลงเนื่องจากการคํ้า 

ประกนั วตัถุดบิที่นําเขา้แต่ละครัง้  ไม่ได้คดิจากยอดรวมของวงเงนิคํ้าประกนัทีป่ล่อยให้ผู้ขอ
คนือากรตามมาตรา 19 ทว ิ

4) ผูข้อคนือากรสามารถขอคนือากรไดทุ้กครัง้ทีส่่งออก  และจะไดร้บัการคนื 

อากรทนัทีที่ยื่นคํ้าร้องขอคืนอากรจะเป็นการเพิ่มวงเงนิที่ได้รบัคืนกลับเข้าไปในวงเงนิคํ้า
ประกนัลอย  ไมไ่ดค้นืหนงัสอืคํ้าประกนัของธนาคารหรอืคนืเป็นเงนิสดแต่อยา่งใด 

 ส่วนขัน้ตอนดําเนินการของระบบการคนือากรโดยวธิวีางประกนัลอย  ผู้นําของเข้า
ปฎบิตัดิงันี้ 

1) ผูป้ระกอบการตดิต่อธนาคารเพื่อขอใหค้ํ้าประกนัค่าภาษอีากรต่อกรมศุลกากร 

ในวงเงนิทีผู่ป้ระกอบการพจิารณาเหน็สมควร 

2) ธนาคารออกเอกสารคํ้าประกนัพรอ้มแจง้ใหก้รมศุลกากรทราบทาง 

คอมพวิเตอรร์ะบบออนไลน์ 

3) ผูป้ระกอบการขอหลกัการคนือากรตามมาตรา 19 ทว ิโดยวธิวีางประกนัลอย 

พรอ้มมอบหนังสอืประกนัของธนาคารใหต่้อหน่วยคนือากรโดยวธิวีางประกนัลอย  สํานักงาน
ศุลกากรส่งออกท่าเรอืกรงุเทพ  กรมศุลกากร 

4) หน่วยคนือากรโดยวธิวีางประกนัลอยลงทะเบยีนรบัหนงัสอืคํ้าประกนั  เกบ็ 

หนงัสอืคํ้าประกนัไวท้ีห่น่วยงานศุลกากรพรอ้มอนุมตัหิลกัการ 
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5) ผูป้ระกอบการนําของเขา้และยืน่ใบขนสนิคา้ตามปกต ิ แต่ก่อนการชาํระภาษ ี

มลูค่า เพิม่ตอ้งนําใบขนสนิคา้ขาเขา้ไปยื่นใหห้น่วยคนือากร  โดยวธิวีางประกนัลอยเพื่อบนัทกึ
วงเงนิประกนัก่อนและลดวงเงนิประกนัตามจาํนวนของค่าภาษอีากรวตัถุดบิทีนํ่าเขา้ 

6) ผูป้ระกอบการทาํการผลติ  ผสม  ประกอบ  หรอืบรรจสุนิคา้ 

7) ยืน่สตูรการผลติและรหสัสนิคา้ต่อหน่วยคนือากรโดยวธิวีางประกนัลอยภายใน 

เวลาอนัสมควรก่อนการยืน่ใบขนสนิคา้ขาออก 

8) ส่งออกสนิคา้โดยยืน่ใบขนสนิคา้ขาออกตามพธิกีารปกต ิ

9) ขอคนือากรโดยสามารถขอคนืไดท้นัทหีลงัวนัเรอืออก  และขอคนืไดทุ้กครัง้ทีม่ ี

การส่งออกไมต่อ้งรอใหส้่งออกครบทัง้จาํนวนทีนํ่าเขา้ 

10)  หน่วยคนือากรโดยวธิวีางประกนัลอย  จะพจิารณาคนือากรใหไ้ดภ้ายในเวลา 

ไมเ่กนิ 15 นาทนีบัแต่การรบัคาํรอ้งขอของผูข้อคนือากร 

11)  ผูป้ระกอบการจดัทาํบญัชวีตัถุดบิทีนํ่าเขา้เพื่อขอคนือากรตามมาตรา 19 ทว ิ 
แสดงการนําเข้า  การส่งออก  ยอดคงเหลอืของวตัถุแยกตามใบขนสิค้าแต่ละฉบบัให้กรม
ศุลกากรทราบเป็นรายเดอืน  
 จากที่กล่าวมาขา้งต้นสรุปเป็นตารางการเปรยีบเทยีบการคนือากรตามมาตรา 19 ทวิ
ทัง้สองวธิไีดด้งันี้ 
  

ตารางที ่ 1.3  เปรยีบเทยีบการคนือากรตามมาตรา 19 ทว ิ 
             ดว้ยวธิรีะบบบญัชแีละวธิวีางประกนัลอย 

วธิรีะบบบญัช ี วธิวีางประกนัลอย 

1. ตอ้งใชห้นงัสอืคํ้าประกนัของธนาคารมาวาง
ประกนัค่าภาษอีากรทุกครัง้ทีนํ่าวตัถุดบิเขา้ 

1. ธนาคารคํ้าประกนัค่าภาษอีากรยอดรวมครัง้
เดยีวแลว้สามารถนําของเขา้ไดห้ลายครัง้ 

2. ขอคนือากรเมือ่ไดส้่งออกหมดทัง้จาํนวนที่
นําเขา้แลว้ 

2. สามารถคนือากรไดท้นัท ี ทุกครัง้ทีไ่ดส้่ง
สนิคา้ออกไมต่อ้งรอใหส้่งออกหมดจาํนวน 

3. การคนือากรมคีวามยุง่ยาก  เนื่องจากตอ้ง
รวบรวมหลกัฐานการส่งออกทุกครัง้ทีส่่งออก
มายืน่ประกอบการขอคนือากร 

3. ขอคนือากรไมยุ่ง่ยาก  เพราะขอคนืในแต่ละ
ครัง้ทีส่่งออก 

4. มคีวามล่าชา้ในการพจิารณาคนือากรของ
กรมศุลกากร  เนื่องจากตอ้งตรวจสอบเอกสาร
มากและเอกสารบางรายการสญูหายหรอืล่าชา้ 

4. คนือากรรวดเรว็ภายใน 5 นาทนีบัแต่ได้
รบัคาํรอ้งขอ 

5. ผูป้ระกอบการไดร้บัเงนิอากรหรอืหนงัสอื
คํ้าประกนัของธนาคารคนื 

5. คนืโดยการเพิม่ยอดวงเงนิคํ้าประกนัไมไ่ดค้นื
เงนิอากรหรอืหนงัสอืคํ้าประกนัของธนาคาร 
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3. หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขสาํหรบัการคนือากรตามมาตรา 19 ทว ิแห่งพระราชบญัญตั ิ

ศุลกากร (ฉบบัที ่9)  พ.ศ. 2482 ทีผู่ป้ระกอบการสามารถขอคนืไดต้อ้งปฏบิตัดิงันี้ 
3.1 ของทีนํ่าเขา้มาตอ้งนํามาผลติ  หรอืผสม  หรอืประกอบ  หรอืบรรจุดาํเนิน  

การแลว้ส่งออกไปต่างประเทศ  หรอืส่งไปเป็นของใชส้ิน้เปลอืงในเรอืเดนิทางไปต่างประเทศ 

3.2 ของทีนํ่าเขา้มาตอ้งมใิช่ของทีก่ฎกระทรวงระบุหา้มคนืเงนิอากร 
3.3 ปรมิาณของทีนํ่าเขา้ซึง่ใชใ้นการผลติ  หรอืผสม  หรอืประกอบ  หรอืบรรจุ 

เป็นของทีส่่งออก  ใหถ้อืตามหลกัเกณฑท์ีอ่ธบิดกีรมศุลกากรเหน็ชอบหรอืประกาศกําหนดไว้ 
3.4 ของนัน้ตอ้งส่งออกไปทางท่า  หรอืทีส่าํหรบัการส่งออกซึง่ของทีข่อคนือากร 

ขาเขา้ 
3.5 ของนัน้ไดส้่งออกไปภายใน 1 ปีนบัแต่วนัทีนํ่าของซึง่ใชใ้นการผลติ  ผสมหรอื 

ประกอบเป็นของทีส่่งออก  หรอืใชบ้รรจุ  ของทีส่่งออกเขา้มาในราชอาณาจกัร  เวน้แต่ในกรณี
มเีหตุสุดวสิยัทาํใหไ้ม่อาจส่งออกภายในกําหนดเวลาดง้กล่าวได ้ อธบิดกีรมศุลกากรอาจขยาย
เวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 6 เดอืน 

     3.6  ผูนํ้าของเขา้ต้องขอคนือากรภายใน 6 เดอืนนับแต่วนัทีส่่งของนัน้ออกไปแต่
อธบิดกีรมศุลกากรจะขยายเวลาออกไปตามทีเ่หน็สมควรได้ 

3.7  ผูนํ้าเขา้จะตอ้งยืน่สตูรการผลติต่อกรมศุลกากรก่อนการส่งออก 

3.8  ผูนํ้าเขา้จะตอ้งชาํระอากรขาเขา้และภาษมีลูค่าเพิม่ก่อน 

 

4. ของท่ีได้รบัคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 

      ผู้ประกอบการธุรกิจนําเข้าจะได้รบัเงินค่าอากรคืนตามมาตรา 19 ทวิจากกรม
ศุลกากรกต่็อเมือ่ของนัน้มลีกัษณะปรากฎหรอืทาํการพสิจูน์ไดด้งันี้ 

4.1  วตัถุดบิทีเ่หน็ไดช้ดัว่ามอียูใ่นของทีผ่ลติเพื่อส่งออก  เช่น  ผา้  กระดุม  ซปิ   
ด้ายที่ใช้ในการผลติเสื้อผ้าสําเรจ็รูป  เมด็พลาสติก  แผ่นพลาสติกในการผลติสนิค้าทําด้วย
พลาสตกิ  เป็นตน้ 

4.2  วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติโดยตรงทีม่อียูใ่นของทีผ่ลติส่งออกแต่ไมป่รากฏให้ 
เหน็อย่างชดัเจน  เช่น  เคมภีณัฑท์ีใ่ชร้กัษาสภาพอาหารในผลติภณัฑป์ระเภทอาหารกระป๋อง  
เคมภีณัฑช์นิดสเปรท์ีฉ่ีดคอเสือ้ใหแ้ขง็ในผลติภณัฑเ์สือ้ผา้สําเรจ็รปู  ตวัทําลายทีใ่ชผ้สมกาวใน
ผลติภณัฑเ์ซลโลเฟน  น้ํายากนัสนิมในผลติภณัฑป์ระเภทวงจรไฟฟ้า  เป็นตน้ 

4.3  วตัถุดบิจาํเป็นทีใ่ชใ้นการผลติ เช่น  กระดาษคารบ์อน  กระดาษทราย  ผลขดั   
น้ํายาขดัเงา  เคมภีณัฑ์ที่ใช้ในการซกัฟอกในผลิตภณัฑ์ประเภทสิ่งทอ  เคมภีณัฑ์ที่ทําให้
เสน้ดา้ยเหนียว  เป็นตน้ 
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ส่วนของทีไ่มไ่ดร้บัคนือากรตามมาตรา 19 ทว ิ ไดแ้ก่ เครือ่งจกัร  เครือ่งมอื  แมพ่มิพ ์ 
(Mould)  เครื่องใชใ้นการผลติชนิดต่างๆ  และเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการผลติ  เช่น  น้ํามนั  ไม ้ ฟืน  
ถ่านหนิ  เป็นตน้ 

 

5. ขัน้ตอนคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 

     ในการขอคนือากรวตัถุดบิทีนํ่าเขา้มาผลติเพื่อการส่งออกตามมาตรา 19 ทว ิแห่ง  
พ.ร.บ. ศุลกากร  ผูป้ระกอบการตอ้งปฏบิตัติามขัน้ตอนต่างๆ  ทีก่รมศุลกากรกําหนดไวม้ดีงันี้ 

     5.1  การขออนุมตัหิลกัการ  ผูนํ้าเขา้ตอ้งยืน่หนงัสอืแสดงความจาํนงขอคนือากร  
ตามมาตรา 19 ทว ิ(แบบ กศก. 29) ต่อส่วนคนืและชดเชยอากรสํานักสทิธปิระโยชน์ทางภาษี  
โดยแจง้ความจาํนงดงันี้ 

 5.1.1  ผูนํ้าของเขา้ตอ้งแจง้ความจาํนงว่าจะนําเขา้วตัถุดบิชนิดใดเพื่อผลติ 

เป็นสนิคา้ชนิดใด 

 5.1.2  ผูนํ้าเขา้ตอ้งแจง้ความจาํนงว่าจะชําระอากรเงนิสดหรอืใช้หนงัสอื 

ธนาคารคํ้าประกนั  ดงันี้ 
5.1.2.1  ชาํระอากรเป็นเงนิสดเตม็จาํนวน  หรอื 

5.1.2.2  ใชห้นงัสอืธนาคารคํ้าประกนัได ้ โดยวางประกนัใหคุ้ม้ค่า 

ภาษอีากร  หรอื 

5.1.2.3  ใชธ้นาคารคํ้าประกนั  โดยใชว้ธิวีางประกนัลอย  

5.1.2.4  ผูนํ้าของเขา้ทีป่ระสงคจ์ะขอลดอตัราอากรเหลอืกึง่หนึ่งของ 

อตัราอากรทีเ่รยีกเกบ็เป็นการทัว่ไป  ตอ้งเป็นนิตบิุคคลไมม่หีนี้สนิคา้งชาํระต่อกรมศุลกากร   
และไมม่ปีระวตัทิีก่รมศุลกากรว่าเคยทุจรติในการขอคนืตามมาตรา 19 ทวแิห่งพระราชบญัญตั ิ

ศุลกากร (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2482  และตอ้งมคีุณสมบตัอิยา่งใดอยา่งหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
                       1)  เป็นบรษิทัที่มหีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

     2)  เป็นบรษิทัจาํกดั (มหาชน) 
     3)  เป็นสมาชกิสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และไดร้บั
การรบัรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ว่ามฐีานะการเงนิมัน่คงเป็นทีน่่าเชื่อถอืได้
ตามหลักเกณฑ์ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกําหนดโดยความเห็นชอบของ
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
                       4)  เป็นสมาชกิของสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยและไดร้บั
การรบัรองจากสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  ว่ามฐีานะการเงนิมัน่คงเป็นทีน่่าเชื่อถอืไดต้าม
หลกัเกณฑ์ที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกําหนดโดยความเห็นชอบของรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงการคลงั 
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                      5)  ได้นําส่งงบการเงนิต่อกระทรวงพาณิชย์ตามข้อกําหนด
ของกระทรวงพาณิชย ์ ซึง่ผูต้รวจสอบบญัชไีดร้บัรองว่าเป็นกจิการทีม่กีําไรยอ้นหลงัไม่ตํ่ากว่า 
2 ปีบญัชตีดิต่อกนั  และไม่เคยไดร้บัการปฏเิสธการรบัรองฐานะการเงนิจากสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยหรอืสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

5.1.2.5  ผูนํ้าของเขา้ทีป่ระสงคจ์ะขอลดอตัราอากรลดลงโดยใหเ้หลอื 

รอ้ยละ 5 ของอตัราอากรทีเ่รยีกเกบ็เป็นการทัว่ไป  ต้องเป็นนิตบิุคคล  ไม่มหีนี้สนิคา้งชําระต่อ
กรมศุลกากรและไม่มปีระวตัทิี่กรมศุลกากรว่าเคยทุจรติในการขอคนือากรตามมาตรา 19 ทว ิ
แห่งพระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที ่9) พุทธศกัราช 2482 และเป็นผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกให้เป็น
ผูนํ้าของเขา้ระดบับตัรทองของกรมศุลกากร  

     5.2  การนําเขา้วตัถุดบิ ผูป้ระกอบการจะมกีารตดิต่อพธิกีารดา้นเอกสารแจง้ความ 
ประสงคนํ์าเขา้วตัถุดบิผ่านขัน้ตอนในการตรวจสอบจากกรมศุลกากรมอียู ่2 วธิคีอื  

           5.2.1  การผ่านพธิกีารศุลกากรระบบแลกเปลีย่นขอ้มลู (EDI) ปฏบิตัดิงันี้ 
          5.2.1.1  ผูนํ้าของเขา้จะตอ้งยืน่ชุดใบขนสนิคา้ขาเขา้  และแนบใบขน 

สนิคา้ขาเขา้โดยสําแดงขอ้ความ “ขอคนือากรตามมาตรา 19 ทว”ิ (กรณีชําระอากรเป็นเงนิสด)  
แต่หากเป็นกรณีใช้หนังสอืธนาคารคํ้าประกนัให้สําแดงข้อความว่า “ขอคนือากรตามมาตรา   
19 ทว ิโดยคํ้าประกนั (หรอืวธิวีางประกนัลอย)”  ที่มุมขวาด้านบนของใบขนสนิค้าขาเขา้และ
แนบใบขนสนิคา้ขาเขา้พรอ้มเอกสารอื่นๆ  ทีเ่กี่ยวขอ้งต่อฝ่ายการนําเขา้  สํานักงานศุลกากร/
ด่านศุลกากรทีนํ่าเขา้ 

            5.2.1.2  ผูนํ้าของเขา้  สามารถขอรบัใบแนบใบขนสนิคา้ขาเขา้ไดจ้าก
หน่วยตรวจปล่อยสินค้าทันที  หลังจากตรวจปล่อยเสร็จสิ้น/หรือขอรับจากห น่วยงานที่
ตรวจสอบตวัอยา่งทนัทเีพื่อนําไปใชเ้ป็นหลกัฐานในการขอคนือากรต่อไป 

  5.2.2  การผ่านพธิกีารศุลกากรทางอเิลก็ทรอนิกสแ์บบไรเ้อกสาร 

(Paperless)  ใหผู้้นําของเขา้ที่ใช้สทิธิข์อคนือากรตามมาตรา 19 ทว ิ จดัทําขอ้มูลใบขนสนิค้า
ขาเข้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกําหนดแล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบ
คอมพวิเตอรข์องศุลกากร  ซึง่วธินีี้ผูนํ้าของเขา้ทีผ่่านพธิกีารศุลกากรทางอเิลก็ทรอนิกสแ์บบไร้
เอกสารไมต่อ้งจดัทาํใบแนบใบขนสนิคา้ขาเขา้ในการขอคนือากรตามมาตรา 19 ทว ิ

     5.3  การยืน่สตูรการผลติในระบบอเิลค็ทรอนิคส ์(e-Formula)  ผูนํ้าของเขา้จะต้อง
ยืน่สตูรการผลติภายในระยะเวลาอนัสมควรก่อนการส่งของออกเพื่อขออนุมตักิรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้ 
    5.3.1  ยืน่สตูรการผลติ (รวมสตูรการผลติทีใ่ชว้ตัถุดบิ 1 หน่วยต่อผลติภณัฑ ์  
1 หน่วยหรอืนบัชิน้ได)้ 
    5.3.2  ขอใชส้ตูรการผลติรว่มกบัสตูรการผลติของผูอ้ื่นโดยจะตอ้งไดร้บัความ
ยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูเ้ป็นเจา้ของสตูรการผลตินัน้ 



 43 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการประกอบธรุกิจน าเข้าและส่งออก 

    5.3.3  ขอแก้ไขเพิม่เตมิวตัถุดบิเขา้ในสูตรการผลติทีก่รมศุลกากรไดอ้นุมตัิ
แลว้ 

    5.3.4  ขอแกไ้ขเพิม่เตมิเกี่ยวกบัชื่อผลติภณัฑใ์นสูตรการผลติทีก่รมศุลกากร
ไดอ้นุมตัแิลว้ 

 สําหรบัสูตรการผลิตที่ยื่นใหม่จะมอีายุการใช้งาน 30 วนัทําการนับตัง้แต่วนัที่ได้รบั
เอกสารครบถว้น  และสูตรการผลติทีไ่ดร้บัอนุมตัแิลว้ในแต่ละคราวจะมอีายุการใชง้าน 5 ปีนับ
แต่วนัที่กําหนดให้ใช้ตดับญัชวีตัถุดบิ (ไม่รวมสูตรมาตรฐาน)  และขอต่ออายุสูตรการผลติได้
คราวละ 5 ปีตามประกาศของกรมศุลกากร 

     5.4  การยืน่ตารางโอนสทิธิ ์  ก่อนส่งขอ้มลูใบขนสนิคา้ขาออกผูส้่งออกทีผ่่านพธิ ี 
การศุลกากรทางอเิลก็ทรอนิกสแ์บบไรเ้อกสารและมกีารโอนสทิธิใ์ชข้อ้มลูการส่งออกสําหรบัตดั
บญัชวีตัถุดบิทีนํ่าเขา้เพื่อขอคนือากรตามมาตรา 19 ทว ิ ต้องจดัทําตารางโอนสทิธิโ์ดยสําแดง
ขอ้มลูในแบบแสดงรายการโอนสทิธิแ์ละบนัทกึลงสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ เช่น  แผ่น  Diskette หรอื
แผ่น CD ROM เป็นตน้  ยืน่ต่อหน่วยงานพจิารณาคนือากรส่วนคนืและชดเชยอากรเพื่อนําเขา้
สู่ระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากร  หากผูส้่งออกพบว่ามคีวามคลาดเคลื่อนของขอ้มลูตารางโอน
สิทธิท์ี่ได้บันทึกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้วจะไม่สามารถกระทําแก้ไข
เปลีย่นแปลงไดแ้ต่อยา่งใด  ผูส้่งออกจะตอ้งดาํเนินการจดัทาํตารางโอนสทิธิใ์หมเ่ท่านัน้ 

     5.5  การส่งออกผลติภณัฑ ์ ผูส้่งออกจะมพีธิกีารปฏบิตัต่ิอศุลกากร 2 วธิคีอื 

 5.5.1  การผ่านพธิกีารศุลกากรระบบแลกเปลีย่นขอ้มลู (EDI) ปฏบิตัดิงันี้ 
5.5.1.1  ผูส้่งของออกจะตอ้งส่งออกผลติภณัฑท์ีผ่ลติไดภ้ายใน 1 ปี 

นบัแต่วนันําวตัถุดบิเขา้ 

5.5.1.2  ผูส้่งของออกจะตอ้งยืน่ชุดใบขนสนิคา้ขาออกและใบแนบใบ  
ขนสนิคา้ขาออกเพื่อขอคนือากรตามมาตรา 19 ทว ิ และเอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งต่อสํานักงาน
ศุลกากรหรอืด่านศุลกากรทีส่่งของออก 

5.5.1.3  ผูส้่งออกสามารถรบัใบแนบใบขนสนิคา้เขาออกจากหน่วย 

ตรวจปล่อยสินค้าทนัที  หลงัจากตรวจปล่อยเสร็จสิ้นหรอืขอรบัจากหน่วยงานที่ตรวจสอบ
ตวัอยา่งไดท้นัทหีลงัการตรวจสอบเสรจ็สิน้เพื่อนําไปใชเ้ป็นหลกัฐานในการคนือากรต่อไป 

5.5.1.4  ในใบขนสนิคา้ขาออกและใบแนบใบขนสนิคา้ขาออกจะตอ้ง 

สาํแดงการขอคนือากรหรอืโอนสทิธกิารคนือากรไวด้ว้ย 

5.5.1.5  กรณสี่งตวัอยา่งผลติภณัฑข์ณะส่งออก  กรมศุลกากรจะตอ้ง 

ดําเนินการตรวจสอบตัวอย่างให้แล้วเสร็จภายใน 7 วนั ซึ่งผู้ส่งของออกจะขอรบัตัวอย่าง
ผลติภณัฑค์นืภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการแจง้จากกรมศุลกากร 
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 5.5.2  การผ่านพธิกีารศุลกากรอเิลก็ทรอนิกสแ์บบไรเ้อกสาร (Paperless)  

การผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออกที่มีการใช้สิทธิขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ทาง
อเิลก็ทรอนิกสแ์บบไรเ้อกสารใหด้าํเนินการเพิม่ดงันี้ 
            5.5.2.1  ใหผู้ส้่งของออกทีใ่ชส้ทิธิข์อคนือากรตามมาตรา19 ทว ิจดัทํา 
ขอ้มลูใบขนสนิคา้ขาขออกตามมาตรฐานทีศุ่ลกากรกําหนดแลว้ส่งขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ขา้สู่
ระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากร 

            5.5.2.2  ผูส้่งของออกทีผ่่านพธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสแ์บบไรเ้อกสาร
ไม่ต้องจดัทําใบแนบใบขนสนิค้าขาออกขอคนือากรตามมาตรา 19 ทวอิีกเนื่องจากได้รบัการ
ผ่อนผนัแลว้ 

     5.6  การขอชาํระอากร  กรณทีีใ่ชห้นังสอืธนาคารคํ้าประกนัหรอืวธิวีางประกนัลอย
แทนการชําระอากรดว้ยเงนิสด  หากวตัถุดบิไม่ไดใ้ชผ้ลติ  หรอืผสม  หรอืประกอบ หรอืบรรจุ
ภายใน 1 ปี  ผู้นําของเข้าจะต้องยื่นใบสรุปยอดเงนิภาษีอากรขาเข้าเพื่อชําระค่าภาษีอากร
พรอ้มทัง้เงนิเพิม่รอ้ยละ 1 ต่อเดอืนภายในเดอืนที ่13 นบัแต่วนันําเขา้ 

 

 

หนังสือค า้ประกนั 

 

ที…่…………………                          (   )  ธนาคาร                     (   )  สถาบนัการเงนิ 

                                                               
 วนัที ่ ……  เดอืน  ………..…….  พ.ศ. .…………. 

 

 ตามที…่…………….(ชื่อประกอบการ)………………………………... สํานักงานตัง้อยู่
เลขที่…………….……หมู่ที่…………..ตรอก / ซอย…………………ถนน……..…………..
ตําบล / แขวง………..……….อําเภอ / เขต …..………………..จังหวัด…….………..……
ได้รบัอนุมตัิจากสํานักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพให้เป็นผู้ประกอบการส่งของออก
เรง่ด่วนนัน้ 

 (  )  ธนาคาร   (   )  สถาบนัการเงนิ……………………………………………...ขอเขา้
คํ้าประกนั………………………..(ชื่อผูป้ระกอบการ)………………………โดยใหส้ญัญาว่า 

 1.  ในกรณทีีพ่นกังานเจา้หน้าทีต่รวจพบว่าผูป้ระกอบการดงักล่าว  หรอืบรษิทั,  หา้ง,  
รา้น  ทีใ่ชบ้รกิารดา้นพธิกีารของผูป้ระกอบการดงักล่าว  ชําระภาษอีากรไว้ไม่ครบถ้วน  หรอื
กระทําความผดิ  ซึ่งต้องชําระภาษีอากรเพิม่  หรอืเงนิเพิม่ตามกฎหมาย  ต้องชําระค่าปรบั  
หรอืชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายให้แก่กรมศุลกากร  หากกรมศุลกากรได้แจ้ง
ผู้ประกอบการดงักล่าวหรอืบรษิัท,  ห้าง,  ร้าน  ที่ใช้บรกิารด้านพิธกีารของผู้ประกอบการ
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ดังกล่าวทราบแล้วแต่มิได้มาดําเนินการชําระให้ครบถ้วนไม่ว่ากรณีใดๆ  ผู้ประกอบการ
ดงักล่าวจะต้องรบัผดิชอบแทน  โดย  (  )  ธนาคาร   (  )  สถาบนัการเงนิ  ยนิยอมชําระเงนิ
ดงักล่าวใหแ้ก่กรมศุลกากรภายใน 15  วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ 

 2.  สญัญานี้เป็นการคํ้าประกนัใบขนสนิคา้ทุกฉบบัของ……(ชื่อผูป้ระกอบการ)………
ที่ยื่นต่อสํานักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ  และให้มผีลบงัคบัใช้ตลอดเวลาไปจนกว่า     
(  )  ธนาคาร   (  )  สถาบนัการเงนิ  จะบอกเลกิสญัญาคํ้าประกนั 

 3.  การบอกเลกิสญัญาคํ้าประกนั  (  )  ธนาคาร   (  )  สถาบนัการเงนิ  จะต้องแจง้ให้
สํานักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั  และให้ถอืว่าการ
บอกเลกิสญัญาคํ้าประกนัไมว่่ากรณีใดมไิดท้าํให ้ (  )  ธนาคาร   (  )  สถาบนัการเงนิ  พน้จาก 
ความรับผิดในใบขนสินค้าที่……………….……(ผู้ประกอบการ)……………….…..ยื่นต่อ
สาํนกังานศุลกากรท่าอากาศยานกรงุเทพไวก่้อนสญัญาคํ้าประกนัสิน้สุดลง 

 4.  จํานวนเงนิที่   (  )  ธนาคาร   (  )  สถาบนัการเงนิ   เข้าผูกพนัตามสญัญาคํ้า
ประกนันี้ให้หมายความรวมถงึชดใชค้่าสนิไหมทดแทน  และค่าเสยีหายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการไม่
ปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัของกรมศุลกากร  หรอืกระทาํการอื่นใดทีเ่ป็นความผดิต่อกฎหมาย
ศุลกากรของบริษัท,  ห้าง,  ร้าน  ที่ใช้บริการด้านพิธีการของผู้ประกอบการดังกล่าวซึ่ง
ผูป้ระกอบการดงักล่าวตอ้งรบัผดิชอบแทนรวมทัง้การกระทาํใดๆ  ทีผู่ป้ระกอบการดงักล่าวเป็น
ผูก้ระทาํเองดว้ย 

 5.  จํานวนเงนิทัง้สิ้น  (  )  ธนาคาร   (  )  สถาบนัการเงนิ    จะต้องรบัผดิชอบตาม
สญัญานี้เป็นเงนิ……………………….บาท  (..……………………………………………….) 
 สญัญาประกนัฉบบันี้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่……..เดอืน………..พ.ศ.……..และตลอดไป
จนกว่ากรมศุลกากรจะได้รบัชําระหนี้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ทัง้นี้โดยไม่คํานึงว่า  สํานักงาน
ศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพจะสัง่เพกิถอนหรอืสัง่ระงบัการเป็นผู้ประกอบการส่งของออก
เรง่ด่วนเป็นการชัว่คราวหรอืไมก่ต็าม 

 เพื่อเป็นหลกัประกนัแห่งหนี้สญัญานี้  (  )  ธนาคาร  (  )  สถาบนัการเงนิ  โดยผู้มี
อํานาจกระทาํการแทนไดล้งลายมอืชื่อและประทบัตราไวเ้ป็นสาํคญัต่อหน้าพยาน 

         
ลงชื่อ……………….……….ผูค้ํ้าประกนั                  ลงชื่อ……………………….ผูค้ํ้าประกนั 

      (…………….……….…)                                     (…………….…………) 
 

                                     
ลงชื่อ…………………………พยาน                     ลงชื่อ…………………………พยาน 

     (…………………………)                                         (...………………………)                                                                                             
ทีม่า : (สมเดช  โรจน์คุรเีสถยีรและคณะ,  2556 หน้า 31) 
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การชดเชยภาษีอากรการส่งออก 

 

สุเมษ  เลศิจรยิพร (2557 : 192) กล่าวถงึการชดเชยค่าภาษอีากรถอืว่าเป็นมาตรการ
อย่างหนึ่งของรฐับาลที่จะช่วยลดต้นทุนใหแ้ก่ผูผ้ลติสนิคา้ส่งออก  เพื่อใหส้ามารถแข่งขนัราคา
ในตลาดต่างประเทศไดโ้ดยการจา่ยเงนิชดเชยค่าภาษอีากรทีแ่ฝงอยู่ในต้นทุนสนิคา้ทีส่่งออกใน
รปูของบตัรภาษ ี ทัง้นี้  การจา่ยเงนิดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขทีบ่ญัญตัไิว้
ในพระราชบญัญตัชิดเชยค่าภาษอีากรสนิคา้ส่งออกทีผ่ลติในราชอาณาจกัร พ.ศ.2524  ซึง่คณะ 
กรรมการพจิารณาชดเชยค่าภาษอีากรสนิคา้ส่งออกทีผ่ลติในราชอาณาจกัรประกอบดว้ย ปลดั
กระทรวงการคลงัทาํหน้าทีเ่ป็นประธาน  อธบิดกีรมศุลกากร  ผูอ้ํานวยการสํานักงานเศรษฐกจิ
การคลัง  ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์  ผู้แทนกระทรวง
อุตสาหกรรม  และผูท้รงคุณวุฒอิกีไมเ่กนิหา้คน  โดยคณะกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เขา้มาจะ
ช่วยกนัพจิารณาในเรื่องต่างๆ   เช่น กําหนดอตัราเงนิชดเชยแก่ชนิดและ/หรอืสนิคา้ทีจ่ะไดร้บั
เงนิชดเชย  ประเภทสนิคา้ทีไ่ม่ไดร้บัชดเชย  หลกัเกณฑ ์ วธิกีารเงื่อนไขและกําหนดเวลาการ
จา่ยเงนิชดเชย  เป็นตน้   

ดงันัน้จงึสรปุไดว้่า  การชดเชยค่าภาษอีากร  หมายถงึ  การทีร่ฐัจ่ายเงนิใหแ้ก่ผูส้่งออก
ในรูปของ “บตัรภาษี”  สําหรบัสนิค้าที่ผลติในราชอาณาจกัร  ซึ่งครอบคลุมถึงการขายสนิค้า
ภายในประเทศให้แก่ส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกิจตามโครงการเงนิกู้หรอืเงนิช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ  และครอบคลุมถงึการขายสนิคา้ใหแ้ก่องคก์ารระหว่างประเทศ  หรอืหน่วยงานทีม่ ี
สทิธนํิาสนิค้าเขา้มา  โดยได้รบัยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพกิดัอตัราศุลกากรเป็นการ
ทดแทนค่าภาษอีากรทีผู่ผ้ลติไดเ้สยีไปในทุกขัน้ตอนของการผลติอนัไดแ้ก่  บรรดาภาษอีากรที่
มอียู่ในมูลค่าของวตัถุดบิ  อุปกรณ์  อะไหล่  เครื่องจกัร  เชื้อเพลงิ  พลงังานอย่างอื่นที่ใช้ใน
การผลติสนิค้า  แต่ไม่รวมถึงภาษีเงนิได้  ค่าภาคหลวง  ภาษีอากรที่ขอคืนตามกฎหมายอื่น
แลว้  ภาษอีากรส่วนทอ้งถิน่  และภาษอีากรตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาชดเชยค่าภาษอีากร
สนิคา้ส่งออกทีผ่ลติในราชอาณาจกัรกําหนด    สาํหรบัขอ้มลูต่างๆ  ในการขอชดเชยภาษอีากร
ส่งออกทีผู่ป้ระกอบการควรทราบมดีงันี้ 

 

1.  คณุสมบติัและเง่ือนไขของผูมี้สิทธิในการขอรบัเงินชดเชยค่าภาษีอากร 

    คุณสมบตัแิละเงือ่นไขสาํหรบัผูท้ีม่สีทิธใินการขอรบัเงนิชดเชยค่าภาษอีากรตามที ่  
คณะกรรมการพจิารณาชดเชยค่าภาษีอากรสนิคา้ส่งออกทีผ่ลติในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2524 
กําหนดไวไ้ดแ้ก่ 

    1.1  เป็นผูส้่งออกสนิคา้  ไมว่่าจะเป็นผูผ้ลติเองหรอืไมก่ต็ามโดยมเีงือ่นไขดงันี้ 
1.1.1  จะตอ้งไมใ่ชส้ทิธคินือากร  หรอืยกเวน้อากร  หรอืลดหยอ่นอากรขาเขา้ 

สาํหรบัวตัถุดบิทีนํ่ามาผลติเป็นสนิคา้ส่งออกตามกฎหมายหนึ่งกฎหมายใด 
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1.1.2  ผูส้่งออกไดป้ฏบิตัคิรบถว้นตามมาตรา 45 และมาตรา 48 แห่งพระราช  
บญัญตัศุิลกากร พ.ศ. 2469  และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.2  เป็นผูข้ายสนิคา้ใหแ้ก่ส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิตามโครงการเงนิกูห้รอืเงนิ 

ช่วยเหลอืจากต่างประเทศ  ทัง้นี้ค่าของสนิค้าดงักล่าวหรอืทัง้หมดหรอืบางส่วนจะต้องชําระ
จากเงนิกูห้รอืเงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ 

1.3  เป็นผูข้ายสนิคา้ทีจ่าํแนกประเภทไวใ้นภาคทีว่่าดว้ยของทีไ่ดร้บัยกเวน้อากร   
ตามกฎหมายว่าด้วยพกิดัอตัราศุลกากรให้แก่องค์การระหว่างประเทศหรอืหน่วยงานใดที่มี
สทิธนํิาสนิคา้นัน้เขา้มาในราชอาณาจกัรได ้

1.4  สนิคา้ทีส่่งออกจะตอ้งเป็นสนิคา้ทีผ่ลติในราชอาณาจกัร  โดยจะตอ้งมคีาํว่า  
“ผลติ” หมายถงึ  การประกอบ  แปรรูป  แปรสภาพ  หรอืทําการอย่างใดอย่างหนึ่งใหม้ขีึน้ซึ่ง
สินค้าไม่ว่าด้วยวิธีใดและไม่เป็นสินค้าต้องห้ามมิให้ได้ร ับเงินชดเชยตามประกาศของ
คณะกรรมการพจิารณาชดเชยค่าภาษีอากรสนิค้าส่งออกที่ผลติในราชอาณาจกัร  ทัง้นี้การ
ส่งออกไปจําหน่ายยงัต่างประเทศต้องปฏบิตัใิหถู้กต้องครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
และไดร้บัเงนิค่าราคาสนิคา้เขา้มาในประเทศดว้ย  ถา้เป็นการส่งออกเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น  เช่น  
เพื่อเป็นตวัอยา่ง  เพื่อวเิคราะห ์ ทีไ่มใ่ช่เพื่อการคา้ยอ่มไมอ่าจขอชดเชยค่าภาษอีากรได้ 

1.5  ตอ้งยืน่ชดเชยค่าอากรภายใน 1 ปีนบัแต่วนัส่งสนิคา้ออก 

1.6  กรณมีกีารส่งสนิคา้คนืและตอ้งคนืเงนิค่าสนิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้จะตอ้งคนืเงนิชดเชย  
เป็นจํานวนตามส่วนสนิค้าที่รบัคนืให้แก่กรมศุลกากรภายใน 60 วนันับแต่วนัที่นําสนิค้าเข้า
หรอืนับแต่วนัได้รบัสนิค้าคนื  สําหรบักรณีที่ขายสนิค้าภายในประเทศมฉิะนัน้ต้องชําระเงนิ
เพิม่อกีรอ้ยละ 2 ต่อเดอืนหรอืเศษของเดอืนของเงนิชดเชยที่ต้องชําระคนืจนกว่าจะชําระคนื
เงนิชดเชยครบถว้น 

 

2.  ชนิดสินค้าส่งออกท่ีไม่มีสิทธิได้รบัเงินชดเชยค่าภาษีอากร 

     ชนิดสนิคา้ส่งออกดงัต่อไปนี้หา้มมใิหม้สีทิธไิดร้บัเงนิชดเชยค่าภาษอีากร  ไดแ้ก่ 

    2.1  สนิคา้ทีส่่งออกเพื่อวตัถุประสงคเ์ป็นตวัอยา่ง  หรอืเพื่อการวเิคราะห์ 
    2.2  สนิคา้ทีไ่มไ่ดผ้ลติในราชอาณาจกัร 
    2.3  แร ่ ตามกฎหมายว่าดว้ยแร่ 
    2.4  สนิคา้ทีต่อ้งเสยีภาษอีากรหรอืค่าธรรมเนียมเมื่อส่งออกอย่างใดอย่างหนึ่งหรอื

ทัง้สองอยา่ง 
    2.5  สนิคา้ตามประกาศคณะกรรมการพจิารณาชดเชยค่าภาษอีากร  สนิคา้ส่งออก

ทีผ่ลติในราชอาณาจกัรกําหนดใหไ้มไ่ดร้บัเงนิชดเชยมดีงันี้ 
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2.5.1  ตามประกาศของคณะกรรมการพจิารณาชดเชยค่าภาษอีากรสนิคา้ส่ง  
ออกที ่3/2527  เรือ่ง  กําหนดชนิดสนิคา้ทีไ่มไ่ดร้บัเงนิชดเชยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่            
7 พฤศจิกายน 2527 เป็นต้นไป  ได้แก่  ผลิตภณัฑ์ที่ทําด้วยไม้สัก  พยุง  ชิงชนั  ประดู่  
มะค่าโมง  ขะเจา๊ะ(สาธร)  มะเกลอื  ซึง่ไมเ่หมาะทีจ่ะนําไปแปรรปูเป็นอยา่งอื่น 

2.5.2  ตามประกาศของคณะกรรมการพจิารณาชดเชยค่าภาษอีากรสนิคา้ส่ง  
ออกทีผ่ลติในราชอาณาจกัรที ่1/2535  ไดแ้ก่ 

2.5.2.1  ขา้วเจา้  ขา้วเหนียวไมว่่าจะเป็นขา้วเปลอืก  ขา้วขาว  ขา้ว 

กลอ้ง  ขา้วนึ่ง  ขา้วอบแหง้  ปลายขา้ว  หรอืราํ 

2.5.2.2  ขา้งฟ่าง  ขา้วสาล ี

2.5.2.3  ขา้วโพด  ไมว่่าเป็นฝกัหรอืเมลด็  อบ  บด  ทาํใหเ้ป็นซกี 

หรอืชิ้น  แต่ไม่รวมถึงแป้งขา้วโพด  หรอืขา้วโพดที่ผ่านกรรมวธิเีพื่อทําเป็นอาหารนอกจาก  
อาหารสตัว ์(ไมร่วมฝกัขา้วโพดอ่อนทีเ่ป็นฝกั) 

2.5.2.4  หนงัสตัวท์ีย่งัไมฟ่อก  รวมทัง้เศษตดั 

2.5.2.5  ยางของตน้ยางตระกูลฮเีวยี  ไมว่่าจะเป็นยาง  แผ่นยางแท่ง   
เศษยาง  ยางก้อน  น้ํายาง  หรอืขีย้างจากต้นยาง  ยางปนดนิหรอืปนเปลอืกต้นยาง  รวมทัง้
ยางในลกัษณะอื่นซึง่ยงัอยูใ่นสภาพวตัถุดบิ 

2.5.2.6  รงัไหม  เสน้ไหมดบิทีย่งัมไิดต้เีกลยีวและเสน้ดา้ยทีท่าํดว้ย 

ไหม  ขีไ้หม  หรอืเศษไหม 

2.5.2.7  ถัว่ทุกชนิด  ไมว่่ากะเทาะเปลอืก  หรอืทัง้เปลอืก  บด  ทาํ 

ให้เป็นซกีหรอืชิน้รวมทัง้กากถัว่แต่ไม่รวมถงึแป้งถัว่หรอืถัว่ที่ผ่านกรรมวธิเีพื่อทําเป็นอาหาร  
นอกจากอาหาสตัว ์ (ไมร่วมถงึถัว่ฝกัยาวทีเ่ป็นฝกั) 

2.5.2.8  เมลด็ละหุ่ง 
2.5.2.9  ปอทุกชนิดและเศษปอ  ไมว่่าดบิหรอืผ่านกรรมวธิใีดๆ รวม  

ทัง้ปอทีเ่ป็นเสน้ใย  แต่ไมร่วมถงึปอทีป่ ัน่เป็นเสน้หรอืวตัถุประดษิฐอ์ื่นจากปอ 

2.5.2.10  ครัง่ดบิ  ครัง่เมด็ 

2.5.2.11  มนัสาํปะหลงัไมว่่าเป็นหวั  หรอืจดัทาํเป็นผง  แหง้ เสน้   
กอ้น  แท่ง  ฝอย  ชิน้  เมด็  หรอืจดัทาํในลกัษณะอื่นรวมทัง้กากมนัสาํปะหลงั 

2.5.2.12   น้ําตาลทราย  หรอืน้ําตาลดบิ 

2.5.2.13   กากน้ําตาล  กากมะพรา้ว 

2.5.2.14   ฝ้าย  นุ่น  งิว้  งา้ว  ไมว่่าทัง้ลกู  กะเทาะเปลอืกหรอืแยก 

ส่วนแลว้  รวมทัง้เมลด็แต่ไมร่วมถงึปยุฝ้ายทีแ่ยกเมลด็ออกแลว้ 

2.5.2.15   สตัวท์ุกชนิดทีไ่มใ่ช่สตัวน้ํ์าและสตัวปี์กรวมทัง้วตัถุพลอย 

ไดจ้ากสตัว ์
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2.5.2.16   สตัวน้ํ์าทีม่ชีวีติ 

2.5.2.17   ทองคาํ  แพลทนิมั  ทองขาว  เงนิ  นาค  โลหะเจอืวตัถุ 

ดงักล่าวรวมถงึวตัถุทีท่าํเทยีมแต่ไมร่วมถงึสนิคา้ทีใ่ชป้ระดบักายหรอืเครือ่งแต่งกาย 

 สําหรบัชนิดสนิค้าที่มสีทิธไิด้รบัเงนิชดเชยค่าภาษีอากรตามประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 ทัง้นี้ 
ผูป้ระกอบการนําเขา้และส่งออกหรอืผู้ทีม่คีวามสนใจสามารถดูรายละเอยีดไดต้ามประกาศใน
เวบ็ไซต ์ http://www.fpo.go.th 

 

 3.  ขัน้ตอนการขอชดเชยค่าภาษีอากร   

      ขัน้ตอนการขอเงนิชดเชยค่าภาษีอากรในส่วนของผูป้ระกอบการที่มสีทิธไิดร้บัเงนิ
ชดเชยค่าภาษีอากรตามที่คณะกรรมการพจิารณาชดเชยค่าภาษีอากรสนิค้าส่งออกที่ผลติใน
ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2524 ไดป้ระกาศไวใ้นราชกจิจานุเบกษา  ใหด้าํเนินการปฏบิตัดิงันี้ 

3.1  ก่อนการส่งออก  ผูป้ระกอบการทีม่คีวามประสงคจ์ะใชส้ทิธขิอรบัเงนิชดเชย 

ค่าภาษอีากรใหท้ําการลงทะเบยีนเป็นผูผ้่านพธิกีารศุลกากรทางอเิลก็ทรอนิกสแ์บบไรเ้อกสาร 
(Paperless) โดยใชแ้บบคําขอลงทะเบยีนแนบทา้ยหมายเลข 1-1 ของประกาศกรมศุลกากรที ่
20/2550 หลงัจากนัน้ใหล้งทะเบยีนเป็นผูป้ระสงคย์ื่นคําขอรบัเงนิชดเชยค่าภาษอีากรตามแบบ
คํารอ้งมอบอํานาจกระทําการแทนในการขอรบัเงนิชดเยค่าภาษีอากรสําหรบัสนิค้าส่งออก ณ 
ฝา่ยทะเบยีนและสทิธพิเิศษ  กลุ่มงานมาตรฐานพธิกีารและราคาศุลกากรหรอืฝ่ายบรหิารทัว่ไป
สาํนกั /สาํนกังานศุลกากรหรอืด่านศุลกากร 

3.2  ผ่านพธิกีารส่งออกสนิคา้ดว้ยระบบ E–Export  เมือ่ผูส้่งออกจดัทาํขอ้มลูใบ 

ขนสนิคา้ขาออกตามมาตรฐานทีศุ่ลกากรกําหนดไวเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้ว  ผูส้่งออกจะต้องส่ง
ขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ขา้สู่ระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากร   

3.3  การยืน่เอกสารขอรบัเงนิชดเชยค่าภาษอีากร  ผูส้่งออกสามารถยืน่ขอรบัเงนิ 

ชดเชยค่าภาษอีากรสนิคา้ส่งออกทีผ่ลติในราชอาณาจกัรภายในระยะเวลา 1 ปีนบัตัง้แต่วนัที ่
รบับรรทุกส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจกัรเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว  ซึ่งเอกสารประกอบการที่
ประกอบใชย้ืน่ขอรบัเงนิชดเชยค่าภาษอีากรประกอบดว้ย 

 3.3.1  คาํขอรบัเงนิชดเชยค่าภาษอีากรสาํหรบัสนิคา้ส่งออกทีผ่ลติในราชอา  
ณาจกัรตามแบบ กศก.20/1 ก 

 3.3.2  กรณทีีม่กีารโอนสทิธติามบตัรภาษจีะตอ้งแสดงความประสงคใ์นแบบ  
กศก.20/1 และมหีนังสอืขอรบัโอนสทิธติามบตัรภาษแีบบ กศก.22/1 โดยลงนามผูโ้อนซึ่งเป็น 
ผูม้สีทิธิไ์ดร้บัเงนิชดเชยอากรและชื่อผูร้บัโอนทีร่บัรองถูกต้องโดยผูม้อีํานาจพรอ้มประทบัตรา
บรษิทั, หา้ง, รา้น (ถา้ม)ี กํากบัไวด้ว้ย 
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 3.3.3  หลกัฐานแสดงการรบัเงนิค่าขายสนิคา้ส่งออก (Credit Note /Credit   

Advice) หรอืหลกัฐานการโอนเงนิอื่นๆ ทีอ่อกโดยธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิทีไ่ดร้บั
รองจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 3.3.4  กรณกีารขอชดเชยค่าภาษอีากรสาํหรบัสนิคา้ทีส่่งออกทางอากาศยาน   
ใหผู้ส้่งออกแนบสําเนาใบตราส่งสนิคา้ทางอากาศยาน (Air Way Bill) โดยผูส้่งของออกและตวั 
แทนบรษิทัสายการบนิลงลายมอืชื่อและประทบัตรารบัรอง   

 3.3.5  เอกสารหลกัฐานอื่นๆ เพื่อประกอบการพจิารณาตามความจาํเป็น 

 

4.  การขอรบัเงินชดเชยค่าภาษีอากร 

    สําหรบัผู้ผลติสนิค้าส่งออกที่ได้รบัอนุมตัิจากอธบิดกีรมศุลกากรหรอืผู้ที่มอีํานาจ
อนุมตัแิล้วจะต้องดําเนินการยื่นขอรบัเงนิชดเชยค่าภาษีอากรตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่
บญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตั ิพ.ศ. 2524  ใหด้าํเนินการปฏบิตัดิงันี้ 

4.1  ผูส้่งออกหรอืผูท้ีต่อ้งการจะยืน่ขอรบัเงนิชดเชยค่าภาษอีากร  จะตอ้งกรอก 

ข้อมูลในแบบคําขอรบัเงนิชดเชยค่าภาษีอากรสําหรบัสนิค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจกัร  
โดยชื่อผู้ยื่นคําขอต้องตรงกบัชื่อผู้ส่งออกเพื่อขออนุมตัิในหลกัการต่อกรมศุลกากรก่อนการ
ส่งออก 

4.2  เมือ่ไดร้บัแจง้ผลการอนุมตัใินหลกัการแลว้จงึจะส่งออกสนิคา้ได ้ โดยยืน่ใบ  
ขนสนิค้าขาออกพรอ้มด้วยใบขนสนิค้าขาออกฉบบัมุมสน้ํีาเงนิและสําเนาใบขนสนิค้าขาออก
ฉบบัมมุสน้ํีาเงนิเพิม่อกี 1 ฉบบัเพื่อผ่านพธิกีารส่งออกตามปกต ิ 

     4.3  เมือ่เจา้หน้าทีศุ่ลกากรไดร้บัรองการตรวจปล่อยและรบับรรทุกสนิคา้ไปพรอ้ม
กบัยานพาหนะที่เดนิทางออกไปนอกราชอาณาจกัร  ให้ผูส้่งของออกขอรบัสําเนาใบขนสนิค้า
ขาออกฉบบัสน้ํีาเงนิจากหน่วยงานทีร่บัรองการบรรทุกเมือ่ไดร้บัรองการบรรทุกเสรจ็สิน้แลว้ 

4.4  ยืน่แบบคาํขอรบัเงนิชดเชยค่าภาษอีากร (แบบ กศก.123)  พรอ้มเอกสาร 
อื่นๆ เช่น ใบขนสนิคา้ขาออกฉบบัมุมสน้ํีาเงนิ  หลกัฐานการรบัเงนิค่าขายสนิคา้ (Credit Note  

หรอื  Credit Advice)  ใบทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ (ภ.พ.20) เป็นตน้ 

4.5  ขอรบับตัรภาษเีมือ่ไดร้บัการพจิารณาอนุมตัเิป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 

5.  การจ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากร 

    กรมศุลกากรจะออกบตัรภาษใีหแ้ก่ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิชดเชยโดยพจิารณาอตัราเงนิ 

ชดเชยที่กําหนดตามประกาศของคณะกรรมการพจิารณาชดเชยค่าภาษีอากรสนิค้าส่งออกที่
ผลติในราชอาณาจกัร  อาจกําหนดเป็นอตัราตามสภาพหรอืตามราคากไ็ด้  ซึง่บตัรภาษีทีก่รม
ศุลกากรไดอ้อกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการนี้สามารถนําไปใชจ้่ายชําระค่าภาษอีากรแทนเงนิสดไดท้ัง้ 
3 หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่  กรมศุลกากร  กรมสรรพากร  และกรมสรรพสามติ  นอกจากนี้
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หากผู้มสีทิธไิด้รบับตัรภาษีแต่ไม่ประสงค์จะใช้เองยงัสามารถโอนสทิธใินการใช้บตัรภาษีไป
ให้แก่บุคคลอื่นได้ตามระเบยีบที่กรมศุลกากรกําหนด  ทัง้นี้  เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่
ผูป้ระกอบการทีจ่ะนําไปใช้จา่ยชาํระภาษกีรมศุลกากรจงึแบ่งบตัรภาษอีอกไดเ้ป็น 2 ชนิดดงันี้      
              5.1  ชนิดบอกราคา  ไดแ้ก่  ราคา 100,000 บาท (บตัรสฟ้ีา)   ราคา 10,000 บาท 
(บตัรสมีว่ง)  ราคา 1,000 บาท  (บตัรสสีม้) 
              5.2  ชนิดไมก่ําหนดราคาซึง่ระบุจาํนวนเงนิทีต่ํ่ากว่า 1,000 บาท (บตัรสชีมพ)ู 
 

6.  การรบับตัรภาษี 

    เมือ่ผูส้่งออกทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิชดเชยค่าภาษอีากรมาตดิต่อขอรบับตัรภาษทีีไ่ดร้บั 

การอนุมตัเิป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้จะตอ้งแสดงหลกัฐานต่างๆ  ดงันี้ 
    6.1  ยืน่ใบรบัคําขอรบัเงนิชดเชยค่าภาษอีากร (กศก.123) ต่อเจา้หน้าทีท่ี่จ่ายบตัร

ภาษ ี

    6.2  แสดงบตัรประจาํตวัประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทางของผูร้บับตัรภาษี 
    6.3  เจา้หน้าทีผู่จ้า่ยบตัรภาษ ี จะตรวจสอบว่าบุคคลผูข้อรบับตัรภาษนีัน้เป็นผูร้บั 

มอบอํานาจกระทําการแทนในการขอรบัเงนิชดเชยค่าภาษีอากรสําหรบัสนิค้าส่งออกจากผู้
ประสงคย์ืน่คาํขอรบัเงนิชดเชยค่าภาษอีากรสําหรบสนิคา้ส่งออกจากผูป้ระสงคย์ื่นคําขอรบัเงนิ
ชดเชยค่าภาษตีามรายชื่อในทะเบยีน  เป็นผูก้ระทาํตดิต่อราชการกบักรมศุลกากรตามทีร่ะบุไว้
ในฐานขอ้มลูระบบทะเบยีนของกรมศุลกากรและบตัรประจาํตวัประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทาง
เป็นของผูม้ารบับตัรภาษจีรงิ 

     6.4  ใหผู้ร้บับตัรภาษี  ลงนามรบับตัรภาษใีนแบบรายงานการจ่ายบตัรภาษีและใบ
รบัคาํขอรบัเงนิชดเชยค่าภาษอีากร กศก. 123 

 ดงันัน้  บตัรภาษจีะมอีายุการใชง้าน 3 ปีนับแต่วนัทีอ่อกบตัรและสามารถต่ออายุบตัร
ภาษไีดอ้กีไมเ่กนิ 1 คราวๆ ละ 3 ปี  ซึง่ผูส้่งออกจะตอ้งนําบตัรภาษทีีจ่ะหมดอายุภายใน 7 วนั
ยืน่คาํรอ้งขอต่ออายบุตัรภาษตีามแบบ  กศก. 24 ทีฝ่า่ยชดเชยอากร  ส่วนคนืและชดเชยอากร  
สาํนกัสทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากรเพื่อใหด้าํเนินการอนุมตัต่ิอไป 

 

 7.  การโอนบตัรภาษี 

     ผู้มีสิทธิได้ร ับเงินชดเชยค่าภาษีอากรจากการส่งสินค้าออกไปขายนอก
ราชอาณาจกัร  สามารถขออนุมตัจิากอธบิดเีพื่อโอนสทิธใินบตัรภาษใีหแ้ก่บุคคลอื่นไดโ้ดยยื่น
คําขอตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการกําหนดแต่ในการโอนสทิธจิะต้องกระทําก่อน
การส่งออกบตัรภาษดีงันี้ 

      7.1  กรณโีอนบตัรภาษก่ีอนพมิพบ์ตัรภาษ ี ใหผู้ท้ ีม่สีทิธไิดร้บัเงนิชดเชยค่าภาษี
อากรซึ่งประสงคจ์ะโอนสทิธติามบตัรภาษไีปใหแ้ก่บุคคลอื่นแสดงความจาํนงในแบบคําขอรบั
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เงนิชดเชยค่าภาษอีากร  โดยระบุชื่อผูร้บัโอนลงในช่องว่างของบรรทดัทีม่ขีอ้ความ “ประสงคจ์ะ
โอนบตัรภาษีให้...................”  หากไม่ประสงค์จะโอนก็ให้ระบุขอ้ความว่า “ไม่โอน”  ยื่นต่อ
ฝา่ยชดเชยอากร  ส่วนคนืและชดเชยอากร  สํานักสทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากรหรอืยื่นคํารอ้ง
เปลี่ยนแปลงการโอนสทิธติามบตัรภาษีภายใน 15 วนันับแต่วนัยื่นชุดคําขอรบัเงนิชดเชยค่า
ภาษีอากร  โดยผู้มสีทิธไิด้รบัเงนิชดเชยค่าภาษีอากรที่ประสงค์จะโอนสทิธดิงักล่าวต้องยื่น
หนังสือแสดงความจํานงขอรบัโอนบตัรภาษีของผู้รบัโอนตามแบบ กศก.22/1  และต้องมี
หนังสอืแสดงความจาํนงขอรบัโอนสทิธติามบตัรภาษีใหย้ื่นมาพรอ้มกบัชุดคําขอรบัเงนิชดเชย
ค่าภาษอีากรแต่ละชุดใหร้ะบุจาํนวนเงนิตรงกบัยอดรวมเงนิชดเชยทีข่อมาในชุดนัน้ๆ พรอ้มลง
นามและประทบัตราบรษิทั,  รา้น (ถา้ม)ี  ของผูร้บัโอนและผูโ้อนรว่มกนั 

     7.2  กรณีโอนบตัรภาษหีลงัพมิพบ์ตัรภาษ ี ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิชดเชยค่าภาษีอากร
จะสามารถโอนใหก้บับุคคลอื่นไดก้ต่็อเมือ่ไดร้บัอนุมตัจิากอธบิดใีนกรณดีงัต่อไปนี้ 
   7.2.1  การโอนใหแ้ก่ทายาทผูร้บัโอนกจิการของผู้ทีม่ชีื่อในบตัรภาษซีึง่ถงึแก่
ความตาย 

   7.2.2 การโอนให้แก่ผู้ซึ่งรบัโอนกจิการของผู้ตนทีม่ชีื่อในบตัรภาษีซึ่งจะมา
ดาํเนินการต่อไป 

   7.2.3  การโอนใหแ้ก่บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลใหม่ทีเ่กดิจากการควบ
เขา้กนัระหว่างนิตบิุคคลผูม้ชีื่อในบตัรภาษแีละนิตบิุคคลอื่น 

   7.2.4  การโอนใหแ้ก่บุคคลอื่นทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบักจิการของผู้ทีม่ชีื่อในบตัร
ภาษี  การโอนในกรณีนี้อธิบดีจะอนุมตัิได้จะต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พจิารณาชดเชยค่าภาษอีากรสนิคา้ส่งออกทีผ่ลติในราชอาณาจกัรก่อน  แต่หากมกีารโอนสทิธิ
ในบตัร  ผูข้อรบัโอนสทิธใินบตัรภาษคีรัง้แรกจะต้องยื่นเอกสารต่างๆ ซึง่รบัรองถูกต้องจาํนวน 
2 ชุดทีฝ่่ายชดเชยอากรส่วนคนืและชดเชยอากร สํานักสทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากร  ได้แก่
ภาพถ่ายบตัรประจําตวัผู้เสยีภาษีอากรของผู้รบัโอนสทิธิตามบตัรภาษี   ภาพถ่ายทะเบยีน
ภาษีมลูค่าเพิม่  (ถ้าม)ี   แผนที่เส้นทางทีจ่ะไปบรษิทัหรอืหน่วยงาน   ภาพถ่ายบตัรตวัอย่าง
ลายมอืชื่อเจา้ของหรอืผูจ้ดัการ   ภาพถ่าย Work Permit / Passport ถา้ผูจ้ดัการเป็นชาว 

ต่างประเทศ  และภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตให้ประกอบ
อุตสาหกรรม 

 หากผูป้ระกอบการใดมคีวามสนใจเกีย่วกบัรายละเอยีดขอ้มลูการชดเชยภาษอีากรการ
ส่งออกเพิม่เพิม่ติดต่อสอบถามได้ที่กรมศุลกากรหรอืดาวน์โหลดข่าวสารการเผยแพร่ข้อมูล
ทางเวบ็ไซตไ์ดท้ี ่ http://www.customs.go.th>InternetTh) 
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ทะเบยีนรบัเลขที.่....................... 
สถานทีร่บั................................. 
วนัเดอืนปีทีร่บั........................... 
เจา้หน้าทีผู่ร้บั............................  

 

ค าร้องขอรบัเงินชดเชยค่าภาษีอากรส าหรบัสินค้าส่งออก 

 

(1) ขา้พเจา้  (ชื่อผูป้ระกอบการภาษาไทย...........................................................................) 
                (ชื่อผูป้ระกอบการภาษาองักฤษ.......................................................................) 
เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร     สาขา   
ตัง้อยูเ่ลขที.่.........................อาคาร....................................ตรอก/ซอย................................. 
หมูท่ี.่............ถนน ......................แขวง/ตําบล........................... เขต/อําเภอ.........................
จงัหวดั...............................  รหสัไปรษณยี.์............................โทรศพัท.์.............................. 
โทรสาร ................................ e-mail ………………….………............................................. 
(2) ขา้พเจา้ประกอบกจิการเป็นผูผ้ลติสนิคา้ทีข่อรบัชดเชยค่าภาษอีากรใบอนุญาตประกอบ
กจิการโรงงานเลขที.่.....................................................  ลงวนัที.่......................................... 
ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานใหใ้ชไ้ดถ้งึวนัที ่.....................................................  (ถา้ม)ี 
(3)  โดยม ี  ชื่อ.................................................. สกุล........................................................ 
บตัรประจาํตวัประชาชนเลขที ่  เป็นผูท้ํา
การแทน 

(4)  โดยมอบหมายให ้ ชื่อ............................... สกุล ......................................................... 
บตัรประจาํตวัประชาชนเลขที ่  เป็นผูม้า
ตดิต่อแทน และเมือ่ไดร้บัการแจง้ใหช้ีแ้จงเพิม่เตมิจะมาตดิต่อภายใน 15 วนั ทาํการนบัตัง้แต่
วนัรบัชุดคําขอ หากไมม่าดาํเนินการขา้พเจา้ยนิยอมใหย้กเลกิชุดคาํขอชดเชยทีย่ ื่นไว้นี้ 
(5) สถานทีต่ดิต่อสาํหรบัการขอคาํชีแ้จงและเอกสาร  เลขที.่............อาคาร............................
ตรอก/ซอย......................... หมูท่ี.่........ถนน....................แขวง/ตําบล..................................
เขต/อําเภอ.......................... จงัหวดั................................ รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัท.์......................โทรสาร ............................. e-mail ……..……..………….............. 
(6) ยืน่ของรบัเงนิชดเชยค่าภาษอีากรสาํหรบัสนิค้า.............................................................. 
ราคา F.O.B. ..................................................บาท เป็นเงนิชดเชย...............................บาท 

(7) ประสงคจ์ะโอนบตัรภาษใีห ้.......................................................................................... 
เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร     สาขา   

อากร
แสตมป์ 

1 บาท 
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ประทบัตรา 

นิติบคุคล 

(8) โดยขอเป็นบตัรภาษตีามชนิดและจาํนวนดงัต่อไปนี้ 
  ชนิดราคา............................................ จาํนวน ...............................................ฉบบั 

  ชนิดราคา............................................ จาํนวน ................................................ฉบบั 

  ชนิดราคา............................................ จาํนวน ................................................ฉบบั 

  ชนิดไม่จาํกดัราคา............................... จาํนวน ................................................ฉบบั 

(9) ในกรณทีีม่กีารส่งคนืสนิคา้ทีส่่งออกไปขายนอกราชอาณาจกัร ซึง่ต้องจ่ายเงนิค่าสนิคา้คนื
ใหแ้ก่ผูซ้ือ้นอกราชอาณาจกัร และผูส้่งสนิคา้จะต้องจ่ายเงนิชดเชยค่าภาษอีากรคนืใหแ้ก่ทาง
ราชการ  ข้าพเจ้ายนิยอมคืนให้ตามระเบียบว่าด้วยการปฏบิตัิเกี่ยวกับเงนิชดเชยค่าภาษี
อากรสาํหรบัสนิคา้ส่งออก 

 ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าข้อความในเอกสารที่ยื่นทัง้หมดถูกต้องตามความเป็นจรงิทุก
ประการ  และไมข่อเปลีย่นอตัราและบตัรภาษทีีแ่สดงความจาํนงยื่นขอไวข้า้งต้นน้ี 

   

 

                                                ลงชื่อ......................................................................  
                                                                                 

(.......................................................................) 
                                                   ยืน่วนัที.่..............................................................   
 

 

สาํหรบัเจา้หน้าที่ 
ความเหน็เจ้าหน้าท่ี 

  คนืชุดคาํขอเนื่องจากเอกสารไมผ่่าน 

  รบัชุดคาํขอชดเชยอากร       

ค าสัง่ 

  อนุมตัติัง้แต่ ...................... เป็นตน้ไป
  ไมอ่นุมตั ิ

 

 

ลงชื่อ......................................... เจา้หน้าที่ 
     (..........................................) 
วนัที.่...................................................... 

 

ลงชื่อ.............................................. ผูอ้นุมตัิ 
       (...........................................) 
วนัที.่.................................................. 
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ทะเบยีนรบัเลขที.่................... 
สถานทีร่บั.............................. 
วนัเดอืนปีทีร่บั....................... 
เจา้หน้าทีผู่ร้บั........................ 

ค าร้องขอรบัโอนสิทธิตามบตัรภาษี 

(1) ขา้พเจา้  (ชื่อผูป้ระกอบการภาษาไทย...........................................................................) 
                (ชื่อผูป้ระกอบการภาษาองักฤษ......................................................................) 
เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร      สาขา   
ตัง้อยูเ่ลขที.่...........อาคาร........................ตรอก/ซอย............................... หมูท่ี.่................. 
ถนน ..........................แขวง/ตําบล........................... เขต/อําเภอ......................................... 
จงัหวดั.................................. รหสัไปรษณีย.์.....................โทรศพัท.์.................................. 
โทรสาร ................................. e-mail ……………..…………………………....................... 
มคีวามประสงคจ์ะรบัโอนบตัรภาษจีาก................................................................................ 
(2) (ชื่อผูย้ ืน่คาํรอ้งขอรบัเงนิชดเชยค่าภาษอีากรสาํหรบัสนิคา้ส่งออก..................................) 
เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร     สาขา  
ซึง่ไดย้ื่นของรบัเงนิชดเชยค่าภาษอีากรสําหรบัสนิคา้ .......................................................... 
ประกาศอตัราเงนิชดเชยที.่...............................ประเภทพกิดัอตัราศุลกากรที.่......................
รอ้ยละ/หน่วยละ .................................... ราคา F.O.B. ................................................บาท 

ปรมิาณ ..............................   เป็นเงนิชดเชย.....................................บาท   และประสงคจ์ะ
โอนบตัรภาษใีหแ้ก่ขา้พเจา้ฯ 

(3) ในกรณทีีม่กีารส่งคนืสนิคา้ทีส่่งออกไปขายนอกราชอาณาจกัร  ซึง่ตอ้งจา่ยเงนิค่าสนิคา้
คนืใหแ้ก่ผูซ้ือ้นอกราชอาณาจกัรและผูส้่งสนิคา้จะตอ้งจ่ายเงนิชดเชยค่าภาษอีากรคนืใหแ้ก่
ทางราชการ  ขา้พเจา้ยนิยอมรบัผดิชอบต่อกรมศุลกากรทุกประการและคนืบตัรภาษโีดยไม่
ขอโตแ้ยง้ใดๆ ทัง้สิน้  ตามนยัมาตรา 29 แห่งพระราชบญัญตัชิดเชยค่าภาษอีากรสนิคา้
ส่งออกทีผ่ลติในราชอาณาจกัรพ.ศ. 2524 

 

ลงชื่อ........................................ผูร้บัโอนสทิธติามบตัรภาษี 
              (.....................................) 

                                         ยืน่วนัที.่...................................... 
กศก. 123 
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ใบรบัค าขอชดเชยค่าภาษีอากร 

 

ส่วนราชการ………………..………………………………………........................................... 
เลขทีค่าํขอรบัเงนิชดเชย……………………….………..ลงวนัที…่…………………………….. 
ชื่อผูย้ ืน่คาํขอชดเชย………………………………………………….…………………….…….. 
ประสงคจ์ะโอนบตัรภาษใีห้……..…………………………………….………………….………. 
ใหนํ้าใบคาํขอฯ  นี้มาแสดงเพื่อบตัรภาษไีดต้ัง้แต่…………………………………….เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)……………………………..  เจา้หน้าทีผู่ร้บัคาํขอ 
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รายละเอียดของสินค้าท่ีได้ส่งออกและขอรบัเงินชดเชยค่าภาษีอากร 

 

(1)  ขา้พเจา้  (ชื่อผูป้ระกอบการภาษาไทย................................. ❶..................................) 
เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร ❷ สาขา  

ยืน่ขอรบัเงนิชดเชยค่าภาษอีากรสําหรบัสนิคา้  เลขทีชุ่ดคาํขอที.่..............❸........................ 
 

(2)  โดยมรีายการของสนิคา้ดงันี้ 
เลขที ่
ใบขน 

สนิคา้ 

ขาออก ❹ 

รายการ 
ทีใ่น 

ใบขน 

สนิคา้ ❺ 

มลูค่า 

 F.O.B. 

ทีส่่ง 
ออกจรงิ ❻ 

ปรมิาณ 

สนิคา้ที ่
ส่งออก

จรงิ ❼ 

ประกาศ 

อตัราเงนิชดเชย 

จาํนวน 

เงนิที ่
ขอ 

ชดเชย ❿ 

วนัที ่
รบัเงนิ ➀ ประเภท

พกิดั ❽ 

รอ้ยละ/
หน่วยละ ❾ 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในเอกสารทีย่ ื่นทัง้หมดถูกตอ้งตามความเป็นจรงิทุกประการ  
 

 

ลงชื่อ....................➁......................... 
                                                                      (.................................................) 

 

หมายเหตุ  :- 
1. ใหแ้สดงรายละเอยีดรายการสนิคา้ไมเ่กนิได ้10 รายการต่อชุดคาํขอชดเชยอากร  

(ยกเวน้กรณใีบขนสนิคา้ 1 ฉบบั  มรีายการมากกว่า 10 รายการ) 
2. สาํเนาเอกสารประกอบอื่นๆ  ตามความจาํเป็นพรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง (ถา้ม)ี 
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จากแบบแสดงรายละเอยีดของสนิคา้ทีไ่ดส้่งออกและขอรบัเงนิชดเชยค่าภาษ ี สําหรบัรายการ
ในแต่ละช่องนํามาอธบิายรายการทีต่อ้งสาํแดงในคํารอ้งไดด้งันี้ 

1. ขา้พเจา้  ใหส้าํแดงชื่อผูส้่งของออกเป็นชื่อภาษาไทย 

2. เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร  ใหส้าํแดงเลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากรทีก่รม 

สรรพากรออกใหต้ามบตัรประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากรของกรมสรรพากร  พรอ้มสาขา 
3. ใหส้าํแดงเลขทีชุ่ดคาํของทีม่คีวามประสงคข์องรบัเงนิชดเชยค่าภาษอีากร 

4. ใหส้าํแดงเลขทีใ่บขนสนิคา้ขาออกทีม่คีวามประสงค์ขอรบัเงนิชดเชยค่าภาษอีากร 
5. ใหส้าํแดงรายการทีใ่นใบขนสนิคา้ทีส่่งออก 

6. ใหส้าํแดงมลูค่า F.O.B ทีส่่งออกจรงิ 
7. ใหส้าํแดงปรมิาณทีส่่งออกจรงิ 

8. ช่องประกาศอตัราเงนิชดเชย  ใหส้าํแดงประเภทพกิดัของสนิคา้ทีไ่ดส้่งออก 

9. ช่องประกาศอตัราเงนิชดเชย  ใหส้าํแดงรอ้ยละ/หน่วยละของสนิคา้ทีส่่งออก 

10.  ใหส้าํแดงจาํนวนเงนิทีข่อชดเชยค่าภาษอีากร 

11.  ใหส้าํแดงวนัทีร่บัเงนิชดเชยค่าภาษอีากร 

12.  ใหส้าํแดงลายมอืชื่อของผูข้อรบัเงนิชดเชยค่าภาษอีากร 
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แบบแสดงขอตรวจรบัสินค้ากลบัคืน/ยกเลิกการส่งออก 

 

แผ่นที.่....❶..... 
 

ขา้พเจา้....................❷........................เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร...........❸.......... 
ทีอ่ยู.่...........................❹............................................................................................. 
ขอรบัรองว่าสนิคา้ตามใบขนสนิคา้ขาออกเลขที.่..................❺............................................. 
บญัชรีาคาสนิคา้เลขที.่.....................❻...........................ลงวนัที.่............❼................... 
ซึง่ไดร้บัการบรรจเุขา้  ❽ 

         คอนเทนเนอร ์ ชนิด...................................หมายเลข...................................... 
             ตามใบกํากบัการขนยา้ยสนิคา้เลขที.่...........................❾....................................  
         รถยนต ์ ประเภท....................เลขทะเบยีน...................... จงัหวดั.......................... 
เพื่อส่งออกทางท่า.........❿.......โดยยานพาหนะ.......➀........เทีย่วเรอื/บนิ.......... ➁........ 
กลบัคนืจาํนวนหบีห่อ.........➂.........รวมเป็นมลูค่าทีข่อรบักลบัคนืราคา F.O.B......➃........
บาท 

โดยมรีายการดงัต่อไปนี้ 
ลาํดบั

ที ่⓯ 

พกิดัอตัรา
ศุลกากร ⓰ 

เครือ่งหมาย
และ

หมายเลข
หบีห่อ ⓱ 

ชนิด
ของ ⓲ 

น้ําหนกั ⓳ 

ปรมิาณ ⓴ 

จาํนวน
หบีห่อ 

21 

 

ราคา 
F.O.B.
เงนิบาท 

22 

        

        

        

        

        

รวม /ยกไป     23       

 

                       (ลายมอืชื่อผูส้่งของออก / ตวัแทนออกของ)................... 24................... 
                                                          วนัทีย่ ื่น................ 25…....................... 
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จากแบบแสดงขอตรวจรบัสนิคา้กลบัคนื/ยกเลกิการส่งออก  สําหรบัรายการในแต่ละช่องนํามา
อธบิายรายการทีต่อ้งสาํแดงในคาํรอ้งไดด้งันี้ 

1. แผ่นที ่ ใหส้าํแดงจาํนวนของคาํรอ้งขอตรวจรบัสนิคา้กลบัคนื/ยกเลกิการส่งออก   
เช่น  ม ี1 แผ่นใหส้าํแดง 1/1  หากม ี2 แผ่นใหส้าํแดง 1/2  ในแผ่นที ่1 และ 2/2 ในแผ่นที ่2 

2. ขา้พเจา้  ใหส้าํแดงชื่อผูส้่งของออกเป็นชื่อภาษาไทย 

3. เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร  ใหส้าํแดงเลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากรทีก่รม  
สรรพากรออกใหต้ามบตัรประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากรของกรมสรรพากร 

4. ทีอ่ยู ่ ใหส้าํแดงสถานทีต่ ัง้ของผูส้่งของออกโดยครบถว้น  รวมทัง้รหสัไปรษณยี์ 
และหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้่งของออก 

5. ใบขนสนิคา้ขาออกเลขที ่ ใหส้าํแดงเลขทีใ่บขนสนิคา้ขาออกทีม่คีวามประสงค ์

ขอรบัสนิคา้กลบัคนื/ยกเลกิการส่งออก 

6. บญัชรีาคาสนิคา้เลขที ่ ใหส้าํแดงเลขทีบ่ญัชรีาคาสนิคา้ทีม่คีวามประสงคข์อรบั 

สนิคา้กลบัคนื/ยกเลกิการส่งออก 

7. ลงวนัที ่ ใหส้าํแดงวนัทีข่องบญัชรีาคาสนิคา้ทีม่คีวามประสงคข์อรบัสนิคา้กลบัคนื/ 
ยกเลกิการส่งออก 

8. บรรจเุขา้  ใหท้าํเครือ่งหมายเลอืกการบรรจหุากเลอืกการบรรจเุขา้คอนเทนเนอร ์
ให้สําแดงชนิดของคอนเทนเนอรแ์ละหมายเลขคอนเทนเนอร ์ หากเลอืกบรรจุเขา้รถยนต์ให้
สาํแดงประเภทของรถยนต ์ เช่น  รถบรรทุกสบิลอ้  รถบรรทุกสบิลอ้มดัลวด  รถบรรทุก  ตู้ทบึ  
รถแวน  รถปิคอพั  เป็นตน้  พรอ้มทัง้สาํแดงเลขทะเบยีนรถและชื่อจงัหวดั 

9. ตามใบกํากบัการขนยา้ยสนิคา้เลขที ่ ใหส้าํแดงทีใ่บกํากบัการขนยา้ยสนิคา้ทีใ่ช้ 
ควบคุมการขนยา้ยสนิคา้ทีม่คีวามประสงคข์อรบัสนิคา้กลบัคนื/ยกเลกิการส่งออก 

         10.  ส่งออกทางท่า  ใหส้าํแดงท่าหรอืทีท่ีร่บับรรทุกพรอ้มรหสัสถานทีใ่หช้ดัเจน 

         11.  โดยยานพาหนะ  ใหส้าํแดงยานพาหนะทีบ่รรทุกสนิคา้ส่งออกถา้ส่งออกทางเรอื 
ใหส้าํแดงชื่อเรอื  ถา้ส่งออกทางอากาศยานใหส้าํแดงคาํว่า “เครือ่งบนิ”  ถา้ส่งออกทางรถไฟให้
สาํแดงคาํว่า “รถไฟ”  ถา้ส่งออกทางรถยนตใ์หส้าํแดงคําว่า “รถยนต ์ ถา้ส่งออกทางไปรษณยี์
ใหส้าํแดงคาํว่า “ไปรษณยี”์ 
         12.  เทีย่วเรอื/บนิ  ถา้ส่งออกทางเรอืใหส้าํแดงเทีย่วเรอื  ถา้ส่งออกทางอากาศยาน 

ใหส้าํแดงเทีย่วบนิ 

         13.  กลบัคนืจาํนวนหบีห่อ  ใหส้าํแดงจาํนวนหบีห่อทัง้หมดทีข่อรบัสนิคา้กลบัคนื / 
ยกเลกิการส่งออกพรอ้มหน่วยของหบีห่อใหค้รบถว้น 

         14.  รวมเป็นมลูค่าทีข่อรบัสนิคา้กลบัคนืราคา F.O.B.  ใหส้าํแดงมลูค่าของสนิคา้ที่ขอ 
รบัสนิคา้กลบัคนื/ยกเลกิการส่งออกทัง้หมดราคา F.O.B. เป็นเงนิบาท 
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         15.  ลาํดบัที ่ ใหส้าํแดงลาํดบัทีข่องรายการในใบขนสนิคา้ทีม่คีวามประสงคข์อรบัสนิคา้
กลบัคนื/ยกเลกิการส่งออก  หากมลีําดบัสําแดงมากกว่าหนึ่งหน้าใหส้ําแดงในคํารอ้งขอตรวจ
รบัสนิคา้รบักลบัคนื/ยกเลกิการส่งออกแผ่นต่อไป 

          16.  พกิดัศุลกากร ใหส้าํแดงรหสัพกิดัศุลกากรพรอ้มรหสัสถติสินิคา้ 

          17.  เครือ่งหมายและเลขหมายหบีห่อ  ใหส้าํแดงเครือ่งหมายและเลขหมายหบีห่อ 

          18.  ชนิดของ  ใหส้าํแดงรายละเอยีดของชนิดของใหค้รบถว้น 

          19.  น้ําหนกั  ใหส้าํแดงน้ําหนกัพรอ้มหน่วยของนําหนกัใหค้รบถว้น 

          20.  ปรมิาณ  ใหส้าํแดงปรมิาณพรอ้มหน่วยของปรมิาณใหค้รบถว้น 

          21.  จาํนวนหบีห่อ  ใหส้าํแดงจาํนวนหบีห่อพรอ้มหน่วยของหบีห่อใหค้รบถว้น 

          22.  ราคา  F.O.B. เงนิบาท  ใหส้าํแดงราคา F.O.B. เป็นเงนิบาท 

          23.  รวม/ยกไป  ใหส้าํแดงยอดรวมของจาํนวนหบีห่อในขอ้ (21)  และยอดรวมราคา 
F.O.B. เงนิบาทในขอ้ (22) ทุกรายการหากมเีกนิกว่าหนึ่งหน้าใหส้าํแดงยอดรวมไวใ้นแผ่นที ่1  
แลว้ยกไปสาํแดงไวใ้นแผ่นถดัไป  ใหก้ระทาํเช่นนี้ไปตลอดจนถงึรายการสุดทา้ยจงึใหส้าํแดง
ยอดรวมทัง้หมดไวใ้นแผ่นสุดทา้ย 

          24.  (ลายมอืชื่อผูป้ระกอบการทําเนียบท่าเรอื)  ใหผู้ป้ระกอบการทําเนียบท่าเรอื   
ผู้ประกอบการสถานที่  หรอืผู้ประกอบการคลงัสนิค้า ณ สนามบนิที่ได้รบัของที่จะส่งออกไว้
แลว้เป็นผูล้งลายมอืชื่อในคาํรอ้งขอเปลีย่นเขตท่าทีจ่ะขนถ่ายสนิคา้พร้อมประทบัตรานิตบิุคคล 
(ถา้ม)ี  ลายมอืชื่อผูส้่งของออก/ตวัแทนออกของ  ใหผู้จ้ดัการหรอืผูร้บัมอบทีม่อีํานาจลงลายมอื
ชื่อเป็นผูล้งลาบมอืชื่อรบัรองในคํารอ้งขอเปลีย่นเขตท่าทีจ่ะขนถ่ายสนิคา้พรอ้มประทบัตรานิติ
บุคคล (ถา้ม)ี 
           25.  วนัทีย่ ืน่  ใหส้าํแดงวนั  เดอืน  ปี  ทีย่ ืน่คาํรอ้งขอตรวจรบัสนิคา้กลบัคนื/ยกเลกิ 
การส่งออก 

 

 

ผูป้ระกอบการส่งออกท่ีดีและผูส่้งออกขึน้ทะเบยีน 

 

 นอกจากผู้ประกอบการจะผลติสนิค้านําออกมาขายภายในประเทศแล้วยงัต้องมกีาร
ขยายตลาดสนิค้าส่งออกไปขายยงัต่างประเทศด้วย  โดยมีวตัถุประสงค์ของการทําธุรกจิคอื
เพิ่มปรมิาณการขายให้ได้ในจํานวนที่มากขึ้นจากเดิมและสินค้าที่ส่งออกไปขายต้องมกีาร
พฒันาใหไ้ดม้าตรฐานเป็นทีย่อมรบัของนานาประเทศ  ซึง่รฐับาลแต่ละยุคแต่ละสมยัมุ่งส่งเสรมิ
ให้ภาคอุตสาหกรรม  หรอืบรกิารได้มกีารส่งสนิคา้ออกนอกราชอาณาจกัรให้ไดม้ากทัง้นี้เพื่อ
เป็นการนําเงนิตราต่างประเทศเขา้มาใชแ้ละเป็นประโยชน์ในการเพิม่พูนทางเศรษฐกจิใหเ้กดิ 
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ความมัง่คัง่ภายในประเทศ  นอกจากนี้การส่งสนิคา้ไปขายยงัต่างประเทศทําใหก้จิการไดร้บั 

สทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีร่ฐับาลส่งเสรมิภาคอุตสาหกรรมส่งออกดว้ย 

 ดงันัน้  ในการส่งออกสนิค้าไปยงัต่างประเทศกจิการจะไดร้บัสทิธเิสยีภาษีมลูค่าเพิม่
ดว้ยอตัรารอ้ยละ 0 เสมอืนว่าภาษขีายไมม่หีรอืเสยีภาษจีาํนวนเงนิ 0 บาท  ส่วนภาษซีือ้ทีเ่กดิ
จากการประกอบกจิการที่ได้จ่ายไปจรงิมสีทิธขิอคนืได้หรอืไม่นัน้  กรมสรรพากรได้กําหนด
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการจดัระดบัผู้ประกอบการส่งออกเพื่อให้มกีารพิจารณาคืนเงนิ
ภาษมีลูค่าเพิม่เป็นไปดว้ยความสุจรติ  สะดวก  และรวดเรว็อนัจะเป็นประโยชน์แก่การส่งออก
ของประเทศดงันี้  (กรมสรรพากร.  คน้จาก,  http://www.rd.go.th/publish/10608.0.html) 

    
 1.  ผูป้ระกอบการส่งออกท่ีดี (สด.1) 
      ผูป้ระกอบการส่งออกทีย่ ื่นคําขอใหจ้ดัระดบัเป็นผูป้ระกอบการส่งออกทีด่นีัน้ต้องมี
คุณสมบตัดิงันี้ 

    1.1  เป็นบรษิทัจาํกดัหรอืบรษิทัมหาชนจาํกดั  ทีเ่ป็นผูป้ระกอบการเขา้สู่ระบบการ
จดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ 

    1.2  มทีุนจดทะเบยีนทีช่ําระแลว้ตัง้แต่ 10 ลา้นบาทขึน้ไปยกเวน้ผูป้ระกอบการที่
เป็นผูส้่งของออกระดบับตัรทองของกรมศุลกากร 

    1.3  มกีารส่งสนิคา้ไปขายยงัต่างประเทศในอตัราส่วนต่อยอดขายรวมสําหรบัระยะ 
เวลา 12 เดอืนก่อนยื่นคําขอตัง้แต่รอ้ยละ 70 ขึน้ไปหรอืรอ้ยละ 50 ขึน้ไป  กรณีเป็นผู้ส่งของ
ออกระดบับตัรทองของกรมศุลกากร   

การส่งสนิคา้ไปขายยงัต่างประเทศตามวรรคหนึ่งใหร้วมถงึการขายสนิคา้ระหว่าง  
ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกด้วยกัน  ไม่ว่าจะอยู่ในเขต
อุตสาหกรรมส่งออกเดยีวกนัหรอืไมก่ต็าม   

3.4  มคีวามมัน่คงต่อเนื่องและน่าเชื่อถอืในการประกอบการและมกีรรมสทิธิใ์น 

อสงัหารมิทรพัย ์ เช่น  ทีด่นิ  อาคาร  โรงงาน เป็นตน้ 

3.5  มทีรพัยส์นิสุทธมิากกว่าหนี้สนิสุทธ ิ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีีสุดทา้ย 

ก่อนยืน่คาํขอ 

3.6  มปีระวตักิารเสยีภาษทีดี ี มกีารเสยีภาษสีอดคลอ้งกบัสภาพเป็นจรงิของ 
กจิการไมม่พีฤตกิารณ์หลกีเลีย่งภาษ ี

3.7   เป็นสมาชกิของสมาคมหรอืองคก์รเอกชน (ในทางการคา้) เช่น สภาหอการ  
คา้แห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เป็นต้น  หรอืเป็นผูป้ระกอบการทีอ่ยู่
ในนิคมอุตสาหกรรมและสมาคม  หรอืองค์กรภาคเอกชน  หรอืการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยแล้วแต่กรณีรบัรองว่ามกีารประกอบกจิการอยู่เป็นปกต ิ ไม่มขี่าวสารที่แสดงถงึ
การขาดความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและมหีนี้สนิลน้พน้ตวัแต่อยา่งใด 
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   2.  ผูส่้งออกขึ้นทะเบียน (สท.1) 
     ผู้ประกอบการส่งออกที่ยื่นคําขอให้จดัระดบัเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียนนัน้ต้องมี
คุณสมบตัดิงันี้ 

2.1  เป็นบรษิทัจาํกดัหรอืหา้งหุน้ส่วนหรอืบุคคลธรรมดาทีจ่ดทะเบยีนภาษมีลูค่า  
เพิม่ 

2.2  มกีารส่งสนิคา้ไปขายยงัต่างประเทศในอตัราส่วนต่อยอดขายรวมสาํหรบั 

ระยะเวลา 12 เดอืนก่อนยืน่คาํขอตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไป   
การส่งสนิคา้ไปขายยงัต่างประเทศตามวรรคหนึ่งใหร้วมถงึการขายสนิคา้ระหว่าง  

ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกด้วยกัน  ไม่ว่าจะอยู่ในเขต
อุตสาหกรรมส่งออกเดยีวกนัหรอืไมก่ต็าม   

2.3  มคีวามมัน่คงต่อเนื่องและน่าเชื่อถอืในการประกอบการและมกีรรมสทิธิใ์น 

อสงัหารมิทรพัย ์ เช่น  ทีด่นิ  อาคาร  โรงงาน เป็นตน้ 

2.4  มทีรพัยส์นิสุทธมิากกว่าหนี้สนิสุทธ ิ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีีสุดทา้ย 

ก่อนยืน่คาํขอ 

2.5  มปีระวตักิารเสยีภาษทีดี ี มกีารเสยีภาษสีอดคลอ้งกบัสภาพเป็นจรงิของ 
กจิการไมม่พีฤตกิารณ์หลกีเลีย่งภาษ ี

2.6  เป็นสมาชกิของสมาคมหรอืองคก์รเอกชน(ในทางการคา้) เช่น สภาหอการคา้  
แห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรอืเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมและสมาคม  หรอืองคก์รภาคเอกชน  หรอืการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แลว้แต่กรณีรบัรองว่ามกีารประกอบกจิการอยู่เป็นปกต ิ ไม่มขี่าวสารทีแ่สดงถงึการขาดความ
น่าเชื่อถอืทางการเงนิและมหีนี้สนิลน้พน้ตวัแต่อยา่งใด 

 

 3.  การยกเว้นคณุสมบติั 

               กรณีที่คุณสมบัติของผู้ประกอบการส่งออกที่ดีหรือผู้ส่งออกขึ้นทะเบียนไม่
ครบถว้น  และเหน็ว่ามเีหตุผลอนัสมควรใหบุ้คคลดงัต่อไปนี้มอีํานาจยกเวน้คุณสมบตัไิด้ 

3.1  อธบิดกีรมสรรพากร  กรณยีืน่คาํขอใหจ้ดัระดบัเป็นผูป้ระกอบการส่งออกทีด่ ี

3.2  สรรพากรพืน้ที ่ กรณยีืน่คาํขอใหจ้ดัระดบัเป็นผูส้่งออกขึน้ทะเบยีน 

 

 4.  เง่ือนไขท่ีต้องปฏิบติั 

     ผู้ประกอบการส่งออกที่จะได้รบัการจดัระดบัเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดหีรอืผู้
ส่งออกขึน้ทะเบยีนจะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขดงัต่อไปนี้ 

4.1  ขอคนืภาษมีลูค่าเพิม่โดยการนําเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคาร  ตามวธิปีฏบิตัใิน 

การขอใหนํ้าเงนิภาษมีลูค่าเพิม่เขา้บญัชเีงนิฝากธนาคาร 
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4.2  กรณมีสีถานประกอบการหลายแห่งตอ้งไดร้บัอนุมตัใิหย้ืน่แบบแสดงรายการ  
และชาํระภาษมีลูค่าเพิม่รวมกนั 

4.3  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตหรอืผูส้อบบญัชภีาษอีากรทีร่บัรองงบการเงนิ  สาํหรบั 

รอบระยะเวลาบญัชทีีย่ ืน่คาํขอตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้จากมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  และต้องเป็นตาม
หลกัเกณฑเ์งือ่นไขตามมาตรา 3 สตัต แห่งประมวลรษัฎากร  โดยใหแ้จง้ชื่อ  เลขทะเบยีนของ
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตหรอืผูส้อบบญัชภีาษอีากรพรอ้มทัง้ชื่อสํานักงานผูส้อบบญัชแีละใหแ้จง้
ชื่อผูท้าํบญัชพีรอ้มทัง้สาํนกังานบญัชดีว้ย 

 

5.  สิทธิประโยชน์ 

    สทิธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการส่งออกที่ดีหรอืผู้ส่งออกขึ้นทะเบยีนจะได้รบัจาก
กรมสรรพากรมดีงันี้ 
               5.1  ผูป้ระกอบการส่งออกทีด่หีรอืผูส้่งออกขึน้ทะเบยีนจะไดร้บัคนืภาษีมลูค่าเพิม่
โดยเรว็จากการยืน่แบบแสดงรายการภาษมีลูค่าเพิม่ (ภ.พ.30) ดงันี้ 

 5.1.1  ยืน่แบบ ภ.พ.30 ผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตกรณผีูป้ระกอบการส่งออก 

ทีด่จีะไดร้บัคนืเงนิภาษมีลูค่าเพิม่ภายใน 15 วนันับแต่วนัที่ยื่นแบบ ภ.พ.30 กรณีผูส้่งออกขึน้
ทะเบยีนจะไดร้บัคนืเงนิภาษมีลูค่าเพิม่ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีย่ ืน่แบบ ภ.พ.30 

 5.1.2  ยืน่แบบ ภ.พ.30 ณ สาํนกังานสรรพากรพืน้ทีส่าขากรณผีูป้ระกอบการ 
ส่งออกที่ดจีะได้รบัคืนเงนิภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 45 วนันับแต่วนัที่ยื่นแบบ ภ.พ.30 กรณีผู้
ส่งออกขึน้ทะเบยีนจะไดร้บัคนืเงนิภาษมีลูค่าเพิม่ภายใน 60 วนันบัแต่วนัทีย่ ืน่แบบ ภ.พ.30 

     สิทธิดังกล่าวมีกําหนดระยะเวลา 2 ปีนับแต่เดือนภาษีที่ได้รบัอนุมัติให้เป็นผู้ 
ประกอบการส่งออกทีด่หีรอืผูส้่งออกขึน้ทะเบยีนโดยต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 ของเดอืนภาษทีีไ่ด้ 
รบัสทิธปิระโยชน์และยื่นแบบ ภ.พ.30 ภายในกําหนดเวลา  และกรณีที่มหีลกัฐานหรอืขอ้มูล
ชัดแจ้งว่าผู้ประกอบการส่งออกที่ดีหรือผู้ส่ งออกขึ้นทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ไม่ถูกต้องและเห็นสมควรตรวจก่อนคืน  กรมสรรพากรจะแจ้งเหตุที่ไม่
สามารถคนืภาษีภายในเวลาที่กําหนดให้ผู้ประกอบการส่งออกที่ดหีรอืผู้ส่งออกขึน้ทะเบยีน
ทราบ 

    5.2  ไดร้บับรกิารทีด่แีละอํานวยความสะดวกในการตดิต่อราชการรวมทัง้ไดร้บัขอ้ 
มลูเกีย่วกบัภาษมีลูค่าเพิม่และภาษอีื่นจากกรมสรรพากร 

 

 6.  การย่ืนค าขอ 

      การยื่นคําขอให้จดัระดบัเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดหีรอืผู้ส่งออกขึ้นทะเบยีน
ดาํเนินการดงันี้ 

6.1  ยืน่คาํขอใหจ้ดัระดบัเป็นผูป้ระกอบการส่งออกทีด่หีรอืผูส้่งออกขึน้ทะเบยีน  
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ใหย้ืน่คาํขอพรอ้มเอกสารหลกัฐานต่อหน่วยงาน ดงันี้ 
      6.1.1  ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไปของสํานักบรหิารภาษธีุรกจิขนาดใหญ่กรณีผูส้่ง 
ออกอยูภ่ายใตค้วามรบัผดิชอบของสาํนกับรหิารภาษธีุรกจิขนาดใหญ่ 

 6.1.2  ฝา่ยบรหิารงานทัว่ไปของสาํนกังานสรรพากรพืน้ทีซ่ึง่เป็นทีต่ ัง้ของ 
สถานประกอบการทีม่หีน้าทีย่ ืน่แบบแสดงรายการภาษมีลูค่าเพิม่ 

    6.2  ก่อนระยะเวลา 4 เดอืนทีส่ทิธปิระโยชน์จะสิน้สุดลง  ถ้าผูป้ระกอบการส่งออก
ที่ดหีรอืผู้ส่งออกขึน้ทะเบยีนยื่นคําขอเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดหีรอืผู้ส่งออกขึ้นทะเบยีน  
ใหส้ามารถดาํเนินการไดโ้ดยมติอ้งแนบเอกสารใดๆ หากเกนิระยะเวลาดงักล่าวต้องดําเนินการ
เช่นเดยีวกบัผูย้ ืน่คาํขอรายใหม่ 
 การยื่นคําขอขา้งต้นให้ดําเนินการได้เพยีงคราวเดยีว  ทัง้นี้จะได้รบัยกเว้นคุณสมบตัิ
เป็นสมาชกิของสมาคม  หรอืองคก์รภาคเอกชน (ในทางการคา้)  เช่น  สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น  หรอืเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมและสมาคม  หรอืองคก์รภาคเอกชน  หรอืการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
และหน่วยงานดงักล่าวรบัรองว่ามกีารประกอบกจิการอยู่เป็นปกติไม่มขี่าวสารที่แสดงถงึการ
ขาดความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและมหีนี้สนิล้นพน้ตวัแต่อย่างใด  และเงื่อนไขผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตหรอืผู้สอบบญัชภีาษีอากรที่รบัรองงบการเงนิสําหรบัระยะเวลาบญัชทีี่ยื่นคําขอต้อง
ไดร้บัการแต่งตัง้จากมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น  และต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์งื่อนไขตามมาตรา 
3 สตัต แห่งประมวลรษัฎากร  โดยให้แจ้งชื่อ  เลขทะเบยีนของผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตหรอื
ผูส้อบบญัชภีาษอีากรพรอ้มทัง้ชื่อสาํนกังานผูส้อบบญัชแีละใหแ้จง้ชื่อผูท้ําบญัชสีํานักงานบญัชี
ดว้ยและได้รบัสทิธปิระโยชน์เป็นระยะเวลา 2 ปี  เมื่อสิน้สุดระยะเวลาทีไ่ดส้ทิธปิระโยชน์แล้ว
หากประสงค์จะไดร้บัการจดัระดบัเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดหีรอืผู้ส่งออกขึน้ทะเบยีนต้อง
ยืน่คาํขอเช่นเดยีวกบัผูย้ ืน่คาํขอรายใหม่ 
 

 7.  ขัน้ตอนการพิจารณาอนุมติั 

    เมื่อกรมสรรพากรได้รบัเอกสารการขอยื่นจากผู้ประกอบการธุรกจิใหจ้ดัระดบัเป็น 
ผู้ประการส่งออกที่ดหีรอืผู้ส่งออกขึ้นทะเบยีน  จะต้องดําเนินการตามขัน้ตอนการพจิารณา
อนุมตัดิงันี้  

    7.1  สํานักบรหิารภาษธีุรกจิขนาดใหญ่หรอืสํานักงานสรรพากรพืน้ที ่ ตรวจความ
น่าเชื่อถอืของผูป้ระกอบการแลว้เสนอความเหน็ไปยงักรมสรรพากร 

    7.2  กรมสรรพากร  โดยคณะกรรมการพจิารณาจดัระดบัผูป้ระกอบการส่งออกทีด่ี
สรปุความเหน็เสนออธบิดกีรมสรรพากรอนุมตั ิ

    7.3  สํานักบรหิารภาษธีุรกจิขนาดใหญ่หรอืสํานักงานสรรพากรพืน้ที ่ แจง้ผลการ
พจิารณาใหผู้ป้ระกอบการส่งออกทราบ 
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สรปุ 

 

ภาคธุรกจิการส่งออกของไทยทีผ่่านมามอีตัราการขยายตวัทีสู่ง  ซึง่เป็นแรงผลกัดนัให้
เศรษฐกจิของประเทศมอีตัราการขยายตวัอยู่ในระดบัสูงขึน้ตามกนัไปดว้ย ดงันัน้ เพื่อใหธุ้รกจิ
การส่งสนิค้าออกของไทยประสบความสําเรจ็ลุล่วงตามเป้าหมายและมมีูลค่าการส่งออกเพิม่
มากขึน้  ผู้ประกอบการจะต้องเรยีนรูแ้ละศกึษาเกี่ยวกบัขัน้ตอนและกระบวนการปฏบิตัต่ิางๆ  
ในการนําเข้าและส่งออกสินค้าให้ดีเสียก่อน  ในการประกอบธุรกิจนําเข้าและส่งออก
ผูป้ระกอบการต้องเตรยีมความพรอ้มหลายประการไดแ้ก่  จดทะเบยีนนิตบิุคคล  จดทะเบยีน
ภาษมีลูค่าเพิม่  ทําบตัรประจําตวัผู้นําเขา้และส่งอออก  ลงทะเบยีนเป็นผูผ้่านพธิกีารศุลกากร
ทางอเิลก็ทรอนิกสร์วมทัง้ศกึษาเกีย่วกบัประเภทของสนิคา้ทีม่รีะเบยีบในการนําเขา้และส่งออก  
วธิดีําเนินการส่งออกไว้ด้วย   สําหรบัเขตพื้นที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะแบ่ง
ออกเป็น 2 เขต  ได้แก่  เขตอุตสาหกรรมทัว่ไปและเขตอุตสาหกรรมประกอบการเสร ี
(อุตสาหกรรมส่งออกเดมิ)  ซึ่งแต่ละเขตจะได้รบัสทิธปิระโยชน์ดา้นการส่งเสรมิการลงทุนหรอื
ไดร้บัการยกเวน้เกี่ยวกบัภาษอีากรที่แตกต่างกนัไปตามพืน้ทีด่นิที่นิคมอุตสาหกรรมจดัสรรไว ้
เช่น  การยกเว้นอากรขาเข้า  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีสรรพสามิต  สําหรบัเครื่องจกัร  
อุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใช้  ของที่นําเขา้มาเพื่อใช้ในการผลติสินค้า  ยกเว้นอากรขาออก
เกีย่วกบัผลติภณัฑ ์ สิง่พลอยได ้ และสิง่อื่นทีไ่ดจ้ากการผลติ  เป็นตน้ 

 สําหรบัการคนือากรตามมาตรา 19 ทว ิแห่งพระราชบญัญตัศุิลกากรนัน้  เป็นการให้
สทิธปิระโยชน์ทางภาษแีก่ผู้ประกอบธุรกจิโดยจะเป็นการคนืค่าภาระภาษีอากรของวตัถุดบิที่
นําเขา้โดยมเีงื่อนไขว่าของนัน้จะต้องผลติแลว้ส่งออกภายในระยะเวลา 1 ปี  ซึง่กําหนดการขอ
คืนผู้ประกอบธุรกิจต้องดําเนินการภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วนัที่ส่งของนัน้ออกไป   
นอกจากนี้กรมสรรพากรยงัไดก้ําหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขในการจดัระดบัของผูป้ระกอบการ
ส่งออกโดยแบ่งออกเป็น  2 กลุ่มไดแ้ก่ 1) ผูป้ระกอบการส่งออกทีด่ ี(สด.1)  และ 2) ผูส้่งออก
ขึน้ทะเบยีน (สท.1)  ในการจดัระดบัน้ีกรมสรรพากรมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหม้กีารพจิารณาคนืเงนิ
ภาษมีลูค่าเพิม่เป็นไปดว้ยความสุจรติ  สะดวก  และรวดเรว็อนัจะเป็นประโยชน์แก่การส่งออก
ของประเทศ 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

ตอนท่ี  1  ค าถามอตันัย  :  ถาม – ตอบจากทฤษฎใีนเนื้อหาเพื่อทดสอบความเขา้ใจของ         
ผูเ้รยีน 

 

ขอ้  1.  ใหบ้อกถงึขัน้ตอนในการนําเขา้สนิคา้ผูป้ระกอบการควรปฏบิตัอิย่างไร  
 

ขอ้  2.  เมือ่ผูซ้ือ้และผูข้ายตกลงสัง่ซือ้สนิคา้กนัเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  ผูข้ายจะดําเนินการส่ง
สนิคา้มาใหต้ามวธิกีารส่งมอบตามท่าหรอืทีท่ีไ่ดต้กลงกนัไวต้ามสญัญาซือ้ขายระหว่างประเทศ  
ผูซ้ือ้จะตอ้งดาํเนินการตดิต่อขอรบัสนิคา้อย่างไร 

 

ขอ้  3.  บทบาททีส่ําคญัของการส่งออกมผีลกระทบต่อเศรษฐกจิภายในประเทศอย่างไรบา้ง 

 

ขอ้  4.  ในการประกอบธุรกจิส่งออก  ผูป้ระกอบการจะตอ้งเตรยีมความพรอ้มในดา้นใดบา้ง  
พรอ้มอธบิายมาพอสงัเขป 

 

ขอ้  5.  ประเภทของสนิคา้ทีม่รีะเบยีบในการนําเขา้และส่งออกตามกฎหมายของกรมศุลกากร
กําหนดไวจ้าํแนกออกไดเ้ป็นกีก่ลุ่ม  พรอ้มอธบิายลกัษณะสนิคา้แต่ละกลุ่มประกอบดว้ย 

 

ขอ้  6.  ใหอ้ธบิายถงึวธิดีาํเนินการส่งออกสนิคา้ไปขายทีต่่างประเทศตามวธิทีางตรงและวธิกีาร
ทางออ้ม 

 

ขอ้  7.  ใหบ้อกถงึจดุแห่งความรบัผดิชอบในการเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ของผูนํ้าเขา้และผูส้่งออก 

 

ขอ้  8.  ปจัจบุนัตามพระราชบญัญตักิารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไดจ้าํแนกเขตพืน้ที่
เพื่อการประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรมแบ่งเป็นกีล่กัษณะ  และแต่ละลกัษณะเป็นอย่างไร 

 

ขอ้  9.  สาํนกับรหิารการคา้ต่างประเทศ  กรมการคา้ต่างประเทศ  ไดจ้ดัทาํหนงัสอืรบัรอง
แหล่งกําเนิดสนิคา้ (Certificate of Origins)  จาํแนกออกไดเ้ป็นกีป่ระเภท  แต่ละประเภทเป็น
อยา่งไร 

 

ขอ้  10.  ใหก้ล่าวถงึอากรตามมาตรา 19 ทว ิแห่ง พ.ร.บ. ศุลกากรเป็นอยา่งไร 
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ตอนท่ี  2  แบบฝึกหดัปรนัย  :  คําสัง่ใหเ้ขยีนเครื่องหมายวงกลม       ลอ้มรอบตวัอกัษรที่
ถูกตอ้งทีสุ่ดเพยีงตวัเลอืกเดยีวสาํหรบัคาํถามแต่ละขอ้ 

 

ขอ้  1.  ขัน้ตอนแรก  ทีผู่ส้่งออกควรศกึษาในการเตรยีมความพรอ้มในการประกอบธุรกจิคอื 
สิง่ใด 

ก. ศกึษาตลาดส่งออกในสนิคา้นัน้ ๆ 

ข. กําหนดตลาดเป้าหมาย 

ค. หากลุ่มผูนํ้าเขา้  ผูซ้ือ้  ผูจ้าํหน่ายสนิคา้ 

ง. จดัหาสนิคา้ทีม่คีวามสามารถจดัหามาไดห้รอืผลติได้ 
จ. ศกึษาสถติสิ่งออกของไทย 

 

ขอ้  2.  ขอ้ใด  มใิช่  วตัถุประสงคข์องการจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรม 

ก. เพื่อก่อใหเ้กดิความเจรญิทางเศรษฐกจิ 

ข. เพื่อกระจายความเจรญิสู่ภูมภิาค 

ค. เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

ง. เพื่อคดักลุ่มผูป้ระกอบการส่งออกทีด่ ี

จ. เพื่อการจงูใจใหก้บันกัลงทุน 

 

ขอ้  3.  ความสาํคญัของภาคการส่งออกมหีลายประการ ยกเวน้ รายการใดทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง 

ก. ก่อใหเ้กดิการใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ข. ช่วยในการนําเขา้เงนิตราต่างประเทศ 

ค. ช่วยสรา้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี

ง. ช่วยใหเ้พิม่สมาชกิกลุ่มคา้ขายระหว่างประเทศมากขึน้ 

จ. ช่วยลดการพึง่พงิสนิคา้จากต่างประเทศ 

 

ขอ้  4.  ขอ้ใดกล่าวถงึพืน้ทีเ่ขตประกอบการคา้เสร ี(เขตนิคมอุตสาหกรรมส่งออก)  ไดถู้กตอ้ง
ทีสุ่ด 

ก. เป็นพืน้ทีส่าํหรบัอุตสาหกรรมทีผ่ลติเพื่อส่งออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศเป็นหลกั 

ข. เป็นพืน้ทีส่าํหรบัอุตสาหกรรมทีผ่ลติสนิคา้เพื่อจาํหน่ายภายในประเทศเป็นหลกั 

ค. เป็นพืน้ทีส่าํหรบัจดัแสดงสนิคา้จากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อทาํการส่งออกเป็น
หลกั 

ง. เป็นเขตพืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นการควบคุมของนิคมอุตสาหกรรมโดยไดร้บัสทิธยิกเวน้ภาษี
ขายจากการส่งออก 
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จ. เป็นเขตพืน้ทีป่ลอดอากรซึง่กําหนดไวส้าํหรบัการประกอบอุตสาหกรรม       
พาณชิยกรรมทีเ่ป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกจิของประเทศ 

 

ขอ้  5.  “ขา้ว  ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั  ถัว่”  จดัเป็นประเภทของสนิคา้ทีม่รีะเบยีบในการนํา
เชา้และส่งออกกลุ่มใด 

ก. สนิคา้มาตรฐาน 

ข. สนิคา้ควบคุม 

ค. สนิคา้เสร ี
ง. สนิคา้อื่น ๆ 

จ. สนิคา้อุตสาหกรรม 

 

ขอ้  6.  ขอ้ใดเป็นบทบาทของนิคมอุตสาหกรรม 

ก. เป็นกลไกของรฐัในการลดปรมิาณอุตสาหกรรมใหม้จีาํนวนโรงงานน้อยลง 

ข. เป็นกลไกในการทําลายคุณภาพสิง่แวดลอ้มอนัเกดิจากอุตสาหกรรม 

ค. เป็นกลไกในการจดัระเบยีบการใชท้ีด่นิในพืน้ทีเ่ฉพาะ 

ง. เป็นกลไกในการยกเวน้การสนบัสนุนส่งเสรมิอุตสาหกรรมทัว่ไป 

จ. เป็นกลไกในการเพิม่อุบตัภิยัอนัเกดิจากอุตสาหกรรม 

 

ขอ้  7.  ถา้ตอ้งการคน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิในการตดิต่อพธิกีารนําสนิคา้เขา้มาหรอืส่งออกสนิคา้
ไปต่างประเทศตอ้งศกึษาจากหน่วยงานใดเป็นหลกั 

ก. www. exim. go.th 

ข. www. customs. go. th 

ค. www. dbd. go. th 

ง. www. rd. go. th 

จ. www. excise. go. th 

 

ขอ้  8.  ขอ้ใด  มใิช่  หน้าทีข่องผูป้ระกอบการทีเ่ป็นผูนํ้าเขา้และส่งออกตอ้งปฏบิตัเิกีย่วกบั
ภาษมีลูค่าเพิม่ 

ก. การจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ 

ข. จดัทําใบกํากบัภาษ ี

ค. ตดิต่อกลุ่มลกูคา้ต่างประเทศ 

ง. การจดัทํารายงานต่าง ๆ 

จ. การยื่นแบบแสดงรายการและชาํระภาษี 
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ขอ้  9.  การขอคนือากรตามมาตรา 19 ทว ิ ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ใด 

ก. ขอคนือากรภายใน  6 เดอืนนบัแต่วนัทีส่่งออก 

ข. ขอคนือากรภายใน  9  เดอืนนบัแต่วนัทีส่่งออก 

ค. ขอคนือากรภายใน  12 เดอืนนบัแต่วนัทีส่่งออก 

ง. ขอคนือากรภายใน  3 ปีนบัแต่วนัทีส่่งออก 

จ. ขอคนือากรภายใน  5 ปีนบัแต่วนัทีส่่งออก 

 

ขอ้  10.  ขอ้ใด มใิช่ คุณสมบตัขิองผูส้่งออกทัว่ไป(สด.1) 
ก. เป็นผูป้ระกอบการบุคคลธรรมดา  แต่จดทะเบยีนเขา้สู่ระบบภาษมีลูค่าเพิม่ 

ข. มทีุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้ตัง้แต่ 10 ลา้นบาทขึน้ไป 

ค. มกีารส่งสนิคา้ไปขายยงัต่างประเทศในอตัราส่วนรอ้ยละ 70 ขึน้ไปของยอดขาย
รวมสาํหรบัระยะเวลา 12 เดอืน 

ง. มทีรพัยส์นิสุทธมิากกว่าหนี้สนิสุทธ ิ

จ. มปีระวตักิารเสยีภาษทีีด่สีอดคลอ้งกบัสภาพเป็นจรงิของกจิการ 
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บทท่ี  2 

เขตปลอดอากร 

 

การคา้ขายระหว่างประเทศทุกวนัน้ีเกดิการแขง่ขนักนัอยา่งคกึคกัมากขึน้เรื่อยๆ  ส่งผล
ให้ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศเกดิการตื่นตวัที่จะสรรหาสนิคา้ทีม่คีวาม
แปลกใหม่น ามาวางขายหรอืส่งออกไปยงักลุ่มลูกคา้ทีต่่างประเทศเพื่อเพิม่ปรมิาณยอดขายให้
มากขึ้นจากการท าธุรกิจ  อีกทัง้ผู้ประกอบการยงัมคีวามต้องการให้หน่วยงานภาครฐัออก
นโยบายใหม่ๆ โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ยกเว้นด้านภาษีอากรประเภทต่างๆ  รวมถึงสทิธิ
พเิศษเกีย่วกบัมาตรการใชพ้ืน้ทีด่นิในการจดัตัง้โรงงานอุตสาหกรรมใหไ้ดร้บัสทิธยิกเวน้ในการ
ลดหย่อนภาษีอากรเพื่อเป็นการบรรเทาหรอืแบ่งเบาภาระค่าภาษีอากรที่เกิดขึน้ซึ่งจะมสี่วน
ช่วยลดต้นทุนการผลติสนิค้าได้ด้วย  ทัง้นี้รฐับาลต้องมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบั
มาตรการส่งเสรมิการลงทุนมุ่งเน้นในการให้สิทธปิระโยชน์ทางภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการ
พรอ้มทัง้สนบัสนุนส่งเสรมิการส่งออกอย่างจรงิจงั  เนื่องจากถอืว่ามคีวามส าคญัอย่างยิง่เพราะ
เป็นการบ่งบอกถงึเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและแสดงถงึความเป็นอยู่ของคนใน
ประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดี  ด้วยเหตุนี้กรมศุลกากรจึงเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้รบัมอบ
ภาระหน้าที่จากรฐับาลให้ท าหน้าที่ควบคุมดูแลบรเิวณพื้นที่ดนิที่ผู้ประกอบการขอใช้สทิธใิน
การจดัตัง้โรงงานอุตสาหกรรมร่วมกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยก าหนด
เกีย่วกบัคุณสมบตัขิองผูป้ระกอบการ  เงือ่นไขในการจดัตัง้  และอื่นๆ ของการจดัตัง้เขตปลอด
อากรขึน้ในประเทศไทยโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อผลติ  ผสม  ประกอบ  บรรจุ  หรอืด าเนินการอื่น
ใดกับสินค้านัน้ๆ ที่เป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนักับประเทศต่างๆ ซึ่ง
รายละเอยีดของเขตปลอดอากรแต่ละประเดน็มดีงันี้  (กรมศุลกากร : เขตปลอดอากร. คน้จาก, 
http://www.internet1.customs.go.th/ext/TaxPrivilege/TaxPrivilege9/TaxPrivilege9.jsp) 

 

 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเขตปลอดอากร 

 

 การเลอืกสทิธปิระโยชน์ทางภาษใีหก้บัธุรกจิเป็นสิง่จ าเป็นทีผู่ป้ระกอบการจะต้องศกึษา
ค้นหาสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  เช่น  การน าธุรกิจขอรบัการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) 
เพื่อให้ธุรกิจได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลหรอืการน าสถานประกอบการไปตัง้อยู่ในเขต
ปลอดอากร (Tax Free Zone) เพื่อใหไ้ดร้บัสทิธยิกเวน้ภาษอีากรหากกจิการเป็นประเภทธุรกจิ 
อุตสาหกรรมผลติสนิคา้ถ้าน าโรงงานไปตัง้อยู่ในบรเิวณในเขตปลอดอากรกจ็ะท าใหไ้ด้รบัสทิธิ
ยกเว้นภาษีอากรหลายประเภทด้วยกนั  สิง่แรกผู้ประกอบการควรศึกษาเกี่ยวกบัเขตปลอด



 76 เขตปลอดอากร 

อากรตามกฎหมายกรมศุลกากรและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึง่ไดใ้หค้วามหมาย
และขอ้ยกเวน้ภาษไีวด้งันี้  
  
 1.  ความหมายของเขตปลอดอากร 

      ความหมายของเขตปลอดอากรตามที่อธิบดีกรมศุลกากรเป็นผู้มีอ านาจตาม
กฎหมายทีจ่ะอนุมตัใิหจ้ดัตัง้เขตพืน้ทีข่ ึน้ตามมาตรา 97 ตร ีแห่งพระราชบญัญตัศุิลกากร พ.ศ. 
2469 ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมตามมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญัติศุลกากร (ฉบบัที่ 18) พ.ศ. 2543  
บญัญตัวิ่า 

      เขตปลอดอากร (Free Zone) หมายถงึ  เขตพืน้ทีก่ าหนดไวใ้ชส้ าหรบัการประกอบ
อุตสาหกรรม  พาณชิยกรรม  หรอืกจิการอื่นทีเ่ป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกจิของประเทศ  โดย
ของทีน่ าเขา้ไปในเขตดงักล่าวจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางอากรตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ  

 

2.  หน้าท่ีของผูป้ระกอบการในเขตปลอดอากร 

     ผูป้ระกอบการทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่ขตปลอดอากรนอกจากจะต้องปฏบิตัติามระเบยีบต่างๆ 
ตามที่อธบิดไีด้ก าหนดมาตราต่างๆ ในหมวดว่าด้วยเขตปลอดอากรแล้ว ตามมาตรา 97 ทศ 
แห่งพระราชบญัญตัศุิลกากร พ.ศ. 2469 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญตั ิ

ศุลกากร (ฉบบัที ่18) พ.ศ. 2543  ยงับญัญตัใิหน้ าบทบญัญตัใินหมวด 10 ว่าดว้ยการเกบ็ของ
ในคลงัสนิค้าและบทลงโทษที่เกี่ยวขอ้งมาใช้บงัคบัในการน าของเขา้  การเก็บรกัษา  การส่ง
ของออก  การควบคุม  การขนย้ายของในเขตปลอดอากรมาใช้บงัคบัในเขตปลอดอากรด้วย  
กล่าวคอื  ผูป้ระกอบการในเขตปลอดอากรหรอืผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ดงักล่าวซึง่โดยสรุป
แลว้มหีน้าทีด่งันี้ 

2.1  ยืน่ใบขนสนิคา้ขาเขา้เพื่อน าของเขา้เกบ็ในเขตปลอดอากรตามระเบยีบที่ 
อธบิดกีรมศุลกากรก าหนด 

2.2  เกบ็ของใหถู้กตอ้งตามใบขนสนิคา้โดยไมซ่่อนเรน้หรอืยา้ยของทีเ่กบ็ในเขต  
ปลอดอากรโดยมชิอบ 

2.3  ตอ้งเกบ็ของใหม้ทีางเขา้ถงึทุกหบีห่อและตอ้งแสดงของทีเ่กบ็ไวใ้นเขตปลอด  
อากรไดเ้มือ่เจา้หน้าทีศุ่ลกากรรอ้งขอ 

2.4  การส่งของออกนอกราชอาณาจกัร  ตอ้งยืน่ใบขนสนิคา้ขาออกและต้องปฏบิตั ิ 
ตามระเบยีบทีอ่ธบิดกีรมศุลกากรก าหนด 
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3.  อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าท่ีในเขตปลอดอากร 

     เขตพื้นที่ปลอดอากรจะอยู่ภายใต้การควบคุมก ากับดูแลของเจ้าหน้าที่ศุลกากร  
ท านองเดยีวกนัคลงัสนิค้าทณัฑบ์นเจ้าหน้าที่ศุลกากรมอี านาจเข้าไปในเขตปลอดอากรเพื่อ
สอบถามข้อเทจ็จรงิ  หรอืตรวจสอบเอกสาร  หรอืของใดๆ รวมทัง้ตรวจค้นโรงงาน  อาคาร  
ยานพาหนะ  และบุคคลซึ่งอยู่ในคลงัสนิค้าทณัฑ์บนนัน้ได้โดยไม่ต้องมหีมายค้น  โดยตาม
มาตรา 97 ทศ ที่กล่าวแล้วในบทบญัญตัใินหมวด 10 เก็บของในคลงัสนิค้าในเรื่องอ านาจของ
พนักงานเจ้าหน้าที่มาใช้บงัคบักบัเขตปลอดอากรด้วย  จงึน าความตามมาตรา 97 ทว ิแห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบบัที ่18) พ.ศ. 2543 มาใชบ้งัคบักบัเขตปลอดอากรดว้ย 

     นอกจากนี้กรณีของทีไ่ด้ยื่นใบขนสนิค้าและน าเขา้เกบ็ไวใ้นเขตปลอดอากรเกดิสูญ
หายหรอืถูกท าลายโดยอุบตัเิหตุอนัมอิาจหลกีเลีย่งได ้ อธบิดกีรมศุลกากรอาจยกเวน้ใหไ้ดแ้ม้
ไมม่กีารส่งออกหรอืโอนไปยงัผูไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์อื่นๆ  
 

 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรท่ีได้รบัการยกเว้น 

  

ส าหรบัผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม  พาณชิยกรรม  หรอืกจิการอื่นทีไ่ดน้ าของเขา้มาใน
ราชอาณาจกัรเพื่อน าเขา้ไปในเขตปลอดอากรจะได้รบัสทิธปิระโยชน์ยกเวน้ภาษีอากรในกรณี
ต่างๆ ไดแ้ก่ 

1. ยกเวน้อากรขาเขา้  ส าหรบัของทีไ่ดน้ าเขา้มาในราชอาณาจกัรเพื่อน าเขา้ในเขต 

ปลอดอากรในกรณดีงัต่อไปนี้ 
    1.1  ของทีเ่ป็นเครื่องจกัร  อุปกรณ์  เครื่องมอืและเครื่องใชร้วมทัง้ส่วนประกอบสิง่ 

ของดงักล่าวที่จ าเป็นต้องใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  หรอืกจิการอื่นใดที่
เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกจิของประเทศตามทีอ่ธบิดอีนุมตั ิ

1.2  ของทีน่ าเขา้มาในราชอาณาจกัรและน าเขา้ไปในเขตปลอดอากร  ส าหรบัใชใ้น  
การประกอบอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  หรอืกจิการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกจิ
ของประเทศ 

1.3  ของทีป่ล่อยแก่การเศรษฐกจิของประเทศ 

2. ยกเวน้อากรขาออก  ส าหรบัของทีป่ล่อยไปจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกนอก 

ราชอาณาจกัร 

3. ยกเวน้ภาษมีลูค่าเพิม่  ส าหรบัการน าสนิคา้จากต่างประเทศเขา้ไปในเขตปลอด 

อากร 
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4. ใชอ้ตัราภาษรีอ้ยละ 0  ในการค านวณภาษมีลูค่าเพิม่ส าหรบัการน าสนิคา้ใน 

ราชอาณาจกัรเข้าไปในเขตปลอดอากรเฉาะสนิค้าที่ต้องเสยีอากรขาออกหรอืที่ได้รบัยกเว้น
อากรขาออกตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร 

5. ยกเวน้ภาษสีรรพสามติ  ส าหรบัการน าเขา้และการผลติของทีก่ระท าในเขตปลอด 

อากร 

6. ยกเวน้ภาษสีุรา  การปิดแสตมป์และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าดว้ยสุรา   
กฎหมายยาสูบและกฎหมายว่าด้วยไพ่  ส าหรบัการน าเขา้และการผลติที่กระท าในเขตปลอด
อากร 

7. การน าของเขา้มาในราชอาณาจกัรหรอืการน าวตัถุดบิภายในราชอาณาจกัรเขา้ไป 

ในเขตปลอดอากร  เพื่อผลติ  ผสม  ประกอบ  บรรจุ  หรอืด าเนินการอื่นใดกบัของนัน้โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร  ให้ของนัน้ได้รบัยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บงัคบั
กฎหมายในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการควบคุมมาตรฐานหรอืคุณภาพการประทบัตราหรอืเครื่องหมาย
ใดๆ แก่ของนัน้ 

8. ของใดทีม่กีฎหมายบญัญตัใิหไ้ดร้บัยกเวน้  หรอืคนืเงนิอากรเมือ่ส่งออกไปนอก 

ราชอาณาจกัร  หากน าของนัน้เขา้ไปในเขตปลอดอากรใหไ้ดร้บัยกเวน้หรอืคนืเงนิอากรโดยให้ 
ถือว่าของนัน้ได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรในเวลาที่น าของเช่นว่านัน้เข้าไปในเขตปลอด
อากร 

9. การน าของออกจากเขตปลอดอากร  เพื่อใชห้รอืจ าหน่ายภายในราชอาณาจกัรหรอื  
เพื่อโอนเขา้ไปในคลงัสนิคา้ทณัฑบ์น  หรอืจ าหน่ายให้แก่ผู้น าของเขา้ตามมาตรา 19 ทว ิแห่ง
พระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที ่9) พ.ศ.2482  หรอืผูม้สีทิธไิดร้บัยกเวน้อากรตามกฎหมายว่า
ดว้ยพกิดัอตัราศุลกากรหรอืกฎหมายอื่นใหถ้อืว่าเป็นการน าเขา้มาในราชอาณาจกัรหรอืน าเขา้
ส าเรจ็ในเวลาทีน่ าของเช่นว่านัน้ออกจากเขตปลอดอากร 

10. การน าของในเขตปลอดอากรไปใชเ้พื่อการบรโิภคหรอืเพื่อประโยชน์อยา่งอื่นนอก  
เหนือจากวตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้เขตปลอดอากร  ใหถ้อืว่าเป็นการน าของออกจากเขตปลอด
อากรเพื่อใช้หรอืจ าหน่ายภายในราชอาณาจกัรดงักล่าวในขอ้ 9. เว้นแต่จะเป็นการก าจดัหรอื
ท าลายเศษวสัดุ  ของที่เสยีหาย  ของที่ใช้ไม่ได้หรอืของที่ไม่ได้ใช้  ซึ่งอยู่ภายในเขตปลอด
อากรโดยไดร้บัอนุญาตจากอธบิด ี

11. ของทีป่ล่อยจากเขตปลอดอากร  เพื่อน าเขา้มาในราชอาณาจกัรใหค้ านวณค่าภาษ ี 
ตามสภาพของราคาของและพกิัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาซึ่งได้ปล่อยของเช่นว่านัน้
ออกไปจากเขตปลอดอากร  แต่ในกรณีทีไ่ดน้ าของทีม่อียู่ในราชอาณาจกัรเขา้ไปในเขตปลอด
อากรโดยของทีน่ าเขา้ไปนัน้ไม่มสีทิธไิดร้บัคนืหรอืยกเว้นอากรไม่ต้องน าราคาของดงักล่าวมา
ค านวณค่าภาษ ี 
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หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการจดัตัง้เขตปลอดอากร 

 

 การที่ผู้ประกอบการจะขออนุญาตใช้สิทธิเ์ขตพื้นที่ที่ก าหนดไว้ใช้ในการประกอบ
อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  หรอืกจิการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกจิของประเทศนัน้  
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรมศุลกากรได้มีข้อตกลงร่วมกันโดยก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการจดัตัง้เขตปลอดอากรทีผู่ป้ระกอบการต้องท าความเขา้ใจและปฏบิตัิ
ไวด้งันี้ 

1. สถานทีท่ีข่อจดัตัง้เขตปลอดอากร  ตอ้งอยูใ่นบรเิวณทีอ่ธบิดกีรมศุลกากรเหน็ว่า 

เหมาะสมและมีพื้นที่ต่อเนื่ องกันและเป็นพื้นที่กรมศุลกากรสามารถควบคุมการใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษอีากรได ้ โดยมขีนาดและสถานทีเ่หมาะสมกบัประเภทกจิการ 

     1.1  กรณีสถานทีจ่ดัตัง้เขตปลอดอากรเฉพาะเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมต้อง
เป็น 

  1.1.1  ผูท้ีไ่ดร้บัอนุมตัจิากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรมใหเ้ป็นผู้ 
ประกอบการเขตประกอบการอุตสาหกรรม  หรอื 

  1.1.2  ผูท้ีไ่ดร้บัอนุมตัจิากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม   
ใหเ้ป็นเขตชุมชนอุตสาหกรรมประเภทอาคารโรงงานเอกเทศ  หรอื 

  1.1.3  ผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาตจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ใหใ้ช้ 
พืน้ทีใ่นเขตอุตสาหกรรมทัว่ไป  หรอื 

  1.1.4  ผูท้ีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนจากส าหนกังานคณะกรรมการส่งเสรมิ 

การลงทุนส าหรบักจิการเขตอุตสาหกรรมหรอืกจิการเขตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรห์รอืกจิการเขต
อุตสาหกรรมอญัมณแีละเครือ่งประดบั  หรอื 

  1.1.5  ผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบอุตสาหกรรมอื่นใดทีเ่ป็นประโยชน์แก่ 

การเศรษฐกจิของประเทศตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

     1.2  กรณกีารจดัตัง้เขตปลอดอากรเพื่อการพณชิยกรรม  ตอ้งเป็นกจิการทีเ่กีย่ว  
ขอ้งกบัการน าเขา้และส่งออกไดแ้ก่ 

  1.2.1  การคา้หรอืการบรกิารหรอืการขนส่งระหว่างประเทศ 

  1.2.2  การกระจายสนิคา้  คลงัสนิคา้  การซือ้มาและขายไป  หรอืศูนย ์

กระจายสนิคา้ระหว่างประเทศ 

  1.2.3  การแสดงสนิคา้หรอืนิทรรศการ  การประชุมระหว่างประเทศ 

  1.2.4  การซ่อมหรอืงานดา้นวศิวกรรม  การตรวจสอบ  วเิคราะห ์ และ 

รบัรองคุณภาพของผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมหรอืผลผลติทางเกษตรกรรม 

  1.2.5  กจิการอื่นทีอ่ธบิดเีหน็ว่าเป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกจิ 
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ทัง้นี้เขตปลอดอากรหน่ึงอาจเป็นเขตปลอดอากรเพื่อการประกอบอุตสาหกรรมหรอืเพื่อ 

การพาณชิยกรรมหรอืเพื่อกจิการอื่นทีเ่ป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกจิของประเทศอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรอืหลายอยา่งในเขตเดยีวกนักไ็ด ้

2. การจดัตัง้เขตปลอดอากร  จะตอ้งไมเ่ป็นการจดัตัง้เพื่อประโยชน์ของผูป้ระกอบ 

กจิการในเขตปลอดอากรเพยีงรายเดยีวหรอืรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ  กล่าวคอื  จะต้องน าผล 
ประโยชน์ส่วนที่คงเหลอื (ก าไรสุทธ)ิ ที่ได้จากการประกอบธุรกจิน าส่งภาษีให้กรมสรรพากร
ถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิและตรงตามเวลาทีก่ าหนดไว้ 

3. เขตปลอดอากรตอ้งมปีระตูเขา้–ออกและรัว้ทีม่ ัน่คงแขง็แรง  เวน้แต่โดยสภาพของ 

กจิการไมจ่ าเป็นตอ้งมรี ัว้  หรอืโดยสภาพแวดลอ้มสามารถใชส้ิง่อื่นทดแทนรัว้ได้ 
4. ผูข้อจดัตัง้เขตปลอดอากรตอ้งจดัใหม้สีาธารณูปโภค  ระบบควบคุมก าจดัมลพษิ 

และรกัษาสิง่แวดลอ้ม  สิง่อ านวยความสะดวกและบรกิารทีจ่ าเป็นและหา้มมิใหจ้ดัตัง้ทีอ่ยู่อาศยั
ในเขตปลอดอากร 

5. ผูข้อจดัตัง้เขตปลอดอากรตอ้งจดัใหม้สีถานทีอ่าคาร  สิง่ก่อสรา้ง  เครือ่งมอื  
เครือ่งใช ้ อุปกรณ์ส านกังาน  ดงันี้ 

     5.1  สถานทีอ่นัควรส าหรบัเป็นทีท่ าการของส านักงานศุลกากรซึง่ตัง้อยู่ในบรเิวณ
ทีเ่หมาะสมโดยมอุีปกรณ์ส านักงานและเครื่องคอมพวิเตอรเ์พื่อเชื่อมโยงกบัระบบคอมพวิเตอร์
ส าหรบัการบรหิารสทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากรและระบบแลกเปลี่ยนขอ้มูลทางอเิลค็ทรอนิกส ์
(Electronic Data Interchange : EDI)  และการจดัวางระบบสายสญัญาณสื่อสารที่ดแีละมี
ประสทิธิภาพเพื่อใช้ในการควบคุมการรบัมอบ–ส่งมอบ  การขนย้าย  การเก็บรกัษา  การ
ควบคุมและตรวจปล่อยสนิคา้ดว้ยระบบแถบเสน้ (Bar Code System)  หรอืระบบควบคุมทีท่นั 
สมยัอย่างอื่นตามที่กรมศุลกากรก าหนดและเครื่องคอมพวิเตอร์ที่มรีะบบควบคุมสนิค้าของ     
ผู้ประกอบกิจการภายในเขตปลอดอากร  ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนดและอุปกรณ์
เครือ่งใชใ้นส านกังานเท่าทีจ่ าเป็น 

     5.2  สถานทีต่รวจของเขา้–ออกอยู่ในบรเิวณเดยีวกนั  หรอือยู่บรเิวณใกลเ้คยีงกบั
ส านกังานศุลกากรทีม่พีืน้ทีก่วา้งขวางเพยีงพอกบัการปฏบิตังิานพรอ้มทัง้ต้องจดัใหม้เีครื่องมอื
เครือ่งใชส้ าหรบัการตรวจสนิคา้ของเจา้หน้าทีต่ามทีก่รมศุลกากรก าหนด 

     5.3  สถานีตรวจสอบ (Checking  Post) ตัง้อยูใ่นบรเิวณทีเ่หมาะสมแยกช่องทาง  
เขา้และออกซึง่แต่ละช่องทางเขา้–ออกความกวา้งไมน้่อยกว่าช่องทางละ 3 เมตรและมเีครื่องชัง่ 
น ้าหนกัอเิลคโทรนิคสป์ระจ าบรเิวณช่องทางเขา้–ออกทีเ่ชื่อมโยงกบัระบบคอมพวิเตอรไ์ด ้ และ
มบีรเิวณสถานทีจ่อดรถยนต์เพื่อตรวจยานพาหนะและสนิคา้ชัว่คราว  และเครื่องอ านวยความ
สะดวกเครื่องมอืเครื่องใช้ที่ทนัสมยัและจ าเป็นเพื่อใช้ในการปฏบิตังิานและการควบคุม  เช่น  
โทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ที่มคีวามสามารถในการบนัทกึภาพเหตุการณ์  บุคคล  หมายเลข
ทะเบียนยานพาหนะ  หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์  และ/หรอืสิ่งของที่ผ่านเข้า–ออกและเปิด
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ตรวจสอบข้อมูลภาพย้อนหลงัได้ไม่น้อยกว่า 60 วนั  และเครื่องคอมพวิเตอร์ที่เชื่อมโยงกบั
ระบบแลกเปลีย่นขอ้มลูทางอเิลค็ทรอนิกส ์(Electronic Data Interchange : EDI) ของศุลกากร 
เป็นตน้  ทัง้นี้ตามความจ าเป็นตามทีก่รมศุลกากรก าหนด 

     5.4  สถานทีอ่นัควรส าหรบัใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัของเจา้หน้าทีศุ่ลกากรซึง่อยู่นอกเขต
ปลอดอากร  โดยอาจอยูใ่นบรเิวณหรอืใกลเ้คยีงกบัส านกังานศุลกากรตามความเหมาะสม 

6.  ผูท้ีไ่ดร้บัอนุมตัจิดัตัง้เขตปลอดอากร  จะต้องดูแลรกัษาสถานที่ระบบโปรแกรมและ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้จดัให้มไีว้ใช้ดงักล่าวข้างต้น  และจะต้องดูแลขอ้มูลคอมพวิเตอรใ์ห้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบได้ตลอดเวลารวมถึงการแก้ไข
ปรบัปรงุ  การพฒันาระบบและจดัหาเพิม่เตมิตามทีก่รมศุลกากรก าหนด 

7.  ผูไ้ดร้บัอนุมตัจิดัตัง้เขตปลอดอากรต้องไม่น าทีด่นิ  อสงัหารมิทรพัย ์ ส่วนควบและ
อุปกรณ์  ซึ่งใช้เป็นระบบสาธารณูปโภคหรือที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะและเครื่องมือ  
เครื่องใช้  อุปกรณ์ส านักงานและสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ไปใช้เป็นหลกัประกนัหนี้หรอื
ก่อใหเ้กดิภาระผกูพนัไมว่่าโดยทางตรงหรอืโดยทางออ้ม 

8.  ผูท้ีไ่ดร้บัอนุมตัจิดัตัง้เขตปลอดอากร  ตอ้งด าเนินการจดัท าสญัญาประกนัและทณัฑ ์
บนภายใน 15 วนันับแต่วนัทีอ่นุมตัิเพื่อประกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้แก่กรมศุลกากรและ
เพื่อผูกพนัให้ปฏบิตัิตามระเบยีบขอ้บงัคบัที่กรมศุลกากรก าหนดและต้องช าระค่าธรรมเนียม
ส าหรบัเขตปลอดอากรตามที่รฐัมนตรกี าหนดในกฎกระทรวงโดยค่าธรรมเนียมประจ าปีจะสิ้น 
สุดในวนัที่ 31 ธนัวาคมของทุกๆ ปี  และจะต้องช าระค่าธรรมเนียมประจ าปีของปีถดัไปก่อน
วนัที ่31 ธนัวาคมของปีปจัจบุนั 

9.  ผูท้ีไ่ดร้บัอนุมตัจิดัตัง้เขตปลอดอากรต้องปฏบิตัติามกฎหมาย  ระเบยีบ  ค าสัง่และ 
ประกาศกรมศุลกากร  ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย  ระเบยีบ  ค าสัง่และประกาศกรมศุลกากรที่ใช้
บงัคบัอยูแ่ลว้หรอืทีจ่ะออกใชบ้งัคบัต่อไปในภายหน้า 

 

 

คณุสมบติัของผูข้อจดัตัง้เขตปลอดอากร 

 

 ผูป้ระสงคข์อจดัตัง้เขตปลอดอากรจะต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการจดัตัง้
เขตปลอดอากรทีก่ าหนดไวใ้นประกาศกรมศุลกากรที ่87/2546 ลงวนัที ่25 ธนัวาคม 2546  ซึง่
ก าหนดเกีย่วกบัคุณสมบตัขิองผูข้อจดัตัง้เขตปลอดอากรไวด้งันี้ 

1. เป็นรฐัวสิาหกจิหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั  ซึง่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตับิรษิทั 

มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  หรอืบรษิัทจ ากดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เฉพาะ
กรณีทีเ่ป็นบรษิทัจ ากดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ และประสงค์ทีจ่ะขอจดัตัง้เขต
ปลอดอากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานี  นครปฐม  สมุทรปราการ  
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สมุทรสาครและฉะเชงิเทรา  จะต้องมทีุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ไม่ต ่ากว่า 20 ล้านบาท ในเขต 
พืน้ทีอ่ื่นจะตอ้งมทีุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ไมต่ ่ากว่า 10 ลา้นบาท  หรอืมทีุนจดทะเบยีนทีช่ าระ
แลว้ในจ านวนทีอ่ธบิดเีหน็ควรว่าเหมาะสมกบัประเภทของกจิการ  กรณีทีไ่ม่เป็นนิตบิุคคลตาม
กฎหมายให้ยื่นค าร้องขอผ่อนผันพร้อมค าร้องขอประกอบกิจการซึ่งอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมายจะพจิารณาอนุมตัผิ่อนผนัใหต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม 

2. เป็นกจิการทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง  คอื  มสีนิทรพัยส์ุทธมิากกว่าหนี้สนิสุทธ ิ  
เนื่องจากเป็นการแสดงถงึการใชท้รพัยากรในองคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลและก่อใหเ้กดิความมี
ประสทิธภิาพตามมาซึง่เป็นไปตามนโยบายของผูป้ระกอบการก าหนดไว ้

3. เป็นผูม้กีรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง  หรอืเป็นผูม้สีทิธบิรหิารจดัการในทีด่นิหรอื  
พืน้ทีท่ีข่อจดัตัง้ 

4. ตอ้งไมเ่คยมปีระวตักิารกระท าความผดิอย่างรา้ยแรงตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร  
และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศุลกากรยอ้นหลงั 3 ปีนบัแต่วนัยืน่ค าขอ 

ส่วนเอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค าขอจดัตัง้เขตปลอดอากร  ผูข้อจดัตัง้เขตปลอดอากร
จะต้องยื่นแบบค าขอจดัตัง้เขตปลอดอากรที่ฝ่ายจดัตัง้เขตปลอดอากร  ส่วนหลกัเกณฑ์และ
ทะเบยีนสทิธปิระโยชน์  ส านกัสทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากรพรอ้มเอกสารประกอบดงันี้ 

     1)  ค าขอจดัตัง้เขตปลอดอากร 

     2)  ส าเนาใบส าคญัแสดงการจดทะเบยีนนิตบิุคคล 

3)  ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน  และบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ทีอ่อกใหไ้ม่ 
เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัยืน่ค าขอ 

4)  ส าเนาใบทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ (ภ.พ.20) 
5)  งบการเงนิทีไ่ดร้บัการรบัรองจากผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนุญาตยอ้นหลงั 3 ปี 

6)  ส าเนาโฉนดทีด่นิ  หรอืส าเนาหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ  หรอืหนงัสอือนุญาต 

ใหม้สีทิธใินการบรหิารจดัการในทีด่นิหรอืพืน้ทีท่ีข่อจดัตัง้ 

7)  แผนทีโ่ดยสงัเขป  แบบแปลนแผนผงัของสถานทีท่ีข่อจดัตัง้  และสิง่ปลกูสรา้ง 

ขนาดไมต่ ่ากว่า 40 X 60 ซ.ม. 
8)  หนงัสอืรบัรองการก่อสรา้ง  และการจดัหาเครือ่งมอื  เครือ่งใช ้ อุปกรณ์ 

ส านักงานสิง่อ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคที่จ าเป็น  เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และเงือ่นไขรวมทัง้ก าหนดขัน้ตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงการตัง้แต่เริม่ต้นจนพรอ้มที่
จะเปิดด าเนินการ  

9)  กรณทีีผู่ข้อจดัตัง้เขตปลอดอากรเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมใหย้ื่น 

         9.1)  ส าเนาหนงัสอือนุญาตใหเ้ป็นเขตประกอบอุตสาหกรรมหรอืใหเ้ป็นเขต 

อุตสาหกรรมประเภทอาคารโรงงานเอกเทศจากกระทรวงอุตสาหกรรม  หรอื 
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         9.2)  ส าเนาหนงัสอืส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนใหไ้ว้
ส าหรบักิจการเขตอุตสาหกรรม  หรอืกิจการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  หรอืกิจการเขต
อุตสาหกรรมอญัมณแีละเครือ่งประดบั  หรอื 

         9.3)  ส าเนาหนงัสอือนุญาต  หรอืหนงัสอืรบัรองส าหรบัอุตสาหกรรมอื่นใดๆ  ที่
เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกจิของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

         9.4)  ในกรณทีีพ่ืน้ทีข่อจดัตัง้มผีูป้ระกอบการอุตสาหกรรม  พาณชิยกรรม หรอื 

กจิการอื่นใดทีเ่ป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกจิของประเทศอยู่ก่อนแลว้  ใหแ้สดงหนังสอือนุญาต
หรอืหนงัสอืรบัรองใหป้ระกอบการตามทีไ่ดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

   10)  รายละเอยีดโครงการจดัตัง้เขตปลอดอากรอยา่งละ 2 ชุด 

         10.1)  โครงการด าเนินงาน  การก าหนดตัง้วตัถุประสงค ์  ประเภทของกจิการ  
หรอืประเภทอุตสาหกรรมทีจ่ะเขา้มาด าเนินการในเขตปลอดอากร 

         10.2)  แผนงาน  แผนการบรหิารจดัการ  ระยะเวลาทีใ่ชด้ าเนินการจดัสรา้งสิง่
ปลูกสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ และก าหนดระยะเวลาการพฒันา
โครงการตัง้แต่เริม่ตน้จนแลว้เสรจ็ 

         10.3)  แผนการเงนิ  แหล่งเงนิทุน  และขนาดของการลงทุน 

         10.4)  แผนการขาย  แผนการใหเ้ช่า  แผนการใหเ้ช่าซือ้  หรอืการใชส้ทิธคิรอบ 
ครองอสงัหารมิทรพัย ์ หรอืสงัหารมิทรพัยเ์พื่อใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากร 

         10.5)  แผนการดแูลรกัษาสาธารณูปโภคและบรกิารสาธารณะหรอืขอ้เสนอ 

เกี่ยวกบัการจดัตัง้กองทุนเพื่อบ ารุงรกัษา  ซ่อมแซม  และเสรมิสรา้งระบบสาธารณูปโภคและ
สิง่อ านวยความสะดวก 

         10.6)  โครงการทีจ่ะขยายไดใ้นอนาคต (ถา้ม)ี 
         10.7)  เอกสารอื่นๆ เช่น  ผลทีจ่ะเกดิจากการด าเนินการทีเ่ป็นประโยชน์แก่การ 

เศรษฐกจิของประเทศ  มาตรการป้องกนัความปลอดภยัในชวีติ  ทรพัยส์นิ  สิง่แวดลอ้ม  และ
มาตรการก าจดัมลภาวะและรกัษาสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

 ส าหรบัเอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยื่นค าขอจดัตัง้เขตปลอดอากรตามขอ้ 1)–-ขอ้ 10) ให้
จดัท าส าเนา 1 ชุด  ยกเวน้เอกสารตามขอ้ 7) ใหจ้ดัท าส าเนา 2 ชุด  เอกสารตน้ฉบบัและส าเนา
ทุกแผ่นใหผู้ม้อี านาจลงนามและประทบัตราบรษิทั  ดงันัน้  จงึน าตวัอยา่งแบบพมิพข์องเอกสาร
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูป้ระกอบการในเขตปลอดอากรมาใหศ้กึษารายละเอยีดดงันี้ 
 

 

 

 

 



 84 เขตปลอดอากร 

แบบแนบทา้ยประมวลฯ  ขอ้ 5 03 01 03 

 

ค าขอจดัตัง้เขตปลอดอากร 

 

เขยีนที.่.......................... 
วนัที.่........เดอืน................พ.ศ............... 

 

เรือ่ง    ขอจดัตัง้เขตปลอดอากร 

เรยีน   ผอ.ส่วนหลกัเกณฑส์ทิธปิระโยชน์ 

 

          ดว้ยขา้พเจา้  (ชื่อนิตบิุคคล) ......................................................................................
โดย...........................................................ต าแหน่ง...............................................ส านกังาน
ตัง้อยูเ่ลขที.่.............ถนน.............................ต าบล/แขวง.....................อ าเภอ/เขต..................
จงัหวดั........................โทรศพัท.์.............................มคีวามประสงคจ์ะขอตัง้เขตปลอดอากรชื่อ
....................................................เพือ่ประกอบกจิการ...........................................................
สถานทีท่ีข่อจดัตัง้อยูเ่ลขที.่............ถนน...........ต าบล/แขวง......................อ าเภอ/เขต..............
จงัหวดั......................ขอแจง้รายละเอยีดเพื่อประกอบการพจิารณาจดัตัง้เป็นเขตปลอดอากร
ดงันี้ 

1. (ชื่อนิตบิุคคล)..................................................................................ก่อตัง้เมือ่ 

วนัที.่..........เดอืน.....................พ.ศ. ....................  ประกอบกจิการ.......................................
ตามหลกัฐานการจดทะเบยีน.................................................................................................. 

2. ปจัจบุนั (ชื่อนิตบุิคคล) ........................................................................................ 
มเีงนิทุนจดทะเบยีน...........................................ล้านบาท  ได้ช าระมูลค่าหุ้นแล้วจ านวน
...............................ลา้นบาท 

3. สถานทีท่ีข่อจดัตัง้เขตปลอดอากรมเีนื้อที.่..........ไร.่........งาน............ตารางวา  
ปจัจบุนัมสีิง่ปลกูสรา้งบนทีด่นิดงัน้ี..................................................................................... 

4. สทิธใินสถานทีท่ีข่อจดัตัง้ 

□  เป็นผูถ้อืกรรมสทิธิใ์นทีด่นิโฉนดเลขที.่.......................................................... 
□  เป็นผูม้สีทิธคิรอบครองตามสญัญาเช่าเลขที.่.............ลงวนัที.่......................... 
□  เป็นผูม้สีทิธบิรหิารจดัการในทีด่นิหรอืพืน้ทีท่ีข่อจดัตัง้ตามหนงัสอืเลขที.่..........  
     ลงวนัที.่.................................... 
□  อื่นๆ  (ระบุ) ................................................................................................. 
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5. กรณขีอจดัตัง้เขตปลอดอากรเพื่อการประกอบอุตสาหกรรม 

□  ไดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรอืใหเ้ป็นเขตชุมชน 

     อุตสาหกรรมประเภทอาคารโรงงานเอกเทศเลขที.่........................................ 
     ลงวนัที.่................................................................................................ 
□  ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชพ้ืน้ทีใ่นเขตอุตสาหกรรมทัว่ไปของการนิคมอุตสาหกรรม 

     แห่งประเทศไทยเลขที.่.......................ลงวนัที.่............................................... 
□  ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนตามบตัรเลขที.่.................หมดอายวุนัที.่............... 
□  อื่นๆ  (ระบุ) ................................................................................................. 

6. เมือ่ไดร้บัอนุมตัจิดัตัง้เขตปลอดอากรแลว้  ขา้พเจา้จะด าเนินการจดัตัง้เขตปลอด 

อากรตามแบบแปลนแผนผงัทีก่รมศุลกากรไดร้บัรองแลว้  ทัง้นี้  จะสามารถเปิดด าเนินการได้
ภายใน................วนันับแต่วนัทีไ่ด้รบัอนุมตั ิ และจะปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง  ระเบยีบ  ค าสัง่  และประกาศกรมศุลกากรทัง้ที่ใช้บงัคบัอยู่หรอืที่จะ
ออกใชต่้อไปภายหน้า  ทัง้นี้  ขา้พเจา้ยนิยอมใหก้รมศุลกากรยกเลกิค าขอจดัตัง้เขตปลอดอากร
หรอืพจิารณาด าเนินการอื่นใดตามทีเ่หน็สมควรและยนิยอมสละสทิธใินการเรยีกรอ้งค่าสนิไหม
ทดแทนตามสญัญาและละเมดิ  พรอ้มนี้ไดจ้ดัส่งรายละเอยีดโครงการและเอกสารประกอบการ
พจิารณาลงลายมอืชื่อผูม้อี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลพรอ้มประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล 

จ านวนอยา่งละ 2 ชุด  ยกเวน้ขอ้ (6.2.6)  จ านวน 3 ชุด  มาเพื่อประกอบการพจิารณาดว้ยแลว้  
ดงันี้ 

6.1 รายละเอยีดโครงการจดัตัง้เขตปลอดอากร 

6.1.1 โครงการด าเนินงาน  วตัถุประสงค ์ ประเภทของกจิการหรอืประเภท 

อุตสาหกรรมทีจ่ะเขา้มาด าเนินการในเขตปลอดอากร 

6.1.2 แผนงาน  แผนการบรหิารจดัการ  ระยะเวลาทีใ่ชด้ าเนินการจดัสรา้ง 

สิง่ปลูกสร้างสาธารณูปโภค  และสิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ  และก าหนดระยะเวลาพฒันา
โครงการตัง้แต่เริม่ตน้จนแลว้เสรจ็ 

6.1.3 แผนการเงนิ  แหล่งเงนิทุน  และขนาดของการลงทุน 

6.1.4 แผนการขาย  ใหเ้ช่า  ใหเ้ช่าซือ้  หรอืการใชส้ทิธคิรอบครอง 

อสงัหารมิทรพัย ์ หรอืสงัหารมิทรพัย ์ เพื่อใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากร 

6.1.5 แผนการดแูลรกัษาสาธารณูปโภคและบรกิารสาธารณะหรอืขอ้เสนอ 

เกี่ยวกบัการจดัตัง้กองทุนเพื่อบ ารุงรกัษา  ซ่อมแซม  และเสรมิสรา้งระบบสาธารณูปโภคและ
สิง่อ านวยความสะดวก 

6.1.6 โครงการทีจ่ะขยายไดใ้นอนาคต  (ถา้ม)ี 
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6.1.7 อื่นๆ  เช่น  ผลทีเ่กดิจากการด าเนินการทีเ่ป็นประโยชน์แก่การ 

เศรษฐกจิของประเทศมาตรการป้องกนัความปลอดภยัในชวีติ  ทรพัยส์นิ  สิง่แวดล้อม  และ
มาตรการก าจดัมลภาวะและรกัษาสิง่แวดลอ้ม  เป็นตน้ 

6.2 เอกสารประกอบการพจิารณา 

6.2.1 ส าเนาใบส าคญัแสดงการจดทะเบยีนนิตบิุคคล 

6.2.2 ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน  และบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ทีอ่อก 

ใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืนก่อนวนัยืน่ค าขอ 

6.2.3 ส าเนาใบทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่  (ภพ.20) 

6.2.4 งบการเงนิทีไ่ดร้บัการรบัรองจากผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนุญาต  ยอ้น  
หลงั 3 ปี 

6.2.5 ส าเนาโฉนดทีด่นิ  หรอืส าเนาหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิหรอืหนงัสอื 

อนุญาตใหม้สีทิธใินการบรหิารจดัการในทีด่นิหรอืพืน้ทีท่ีข่อจดัตัง้ 

6.2.6 แผนทีโ่ดยสงัเขป   แบบแปลนแผนผงัของสถานทีท่ีข่อจดัตัง้และสิง่ 

ปลกูสรา้งขนาดไมต่ ่ากว่า 40 X 60 ซม. 
6.2.7 หนงัสอืรบัรองการก่อสรา้งและการจดัหาเครือ่งมอื  เครือ่งใช ้ อุปกรณ์ 

ส านกังาน  สิง่อ านวยความสะดวก  และสาธารณูปโภคทีจ่ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
และเงือ่นไข  รวมทัง้ก าหนดขัน้ตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงการตัง้แต่เริม่ต้นจนพรอ้ม
ทีจ่ะเปิดด าเนินการ 

6.2.8 กรณทีีผู่ข้อจดัตัง้เขตปลอดอากรเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมใหย้ืน่ 

□  ส าเนาหนงัสอือนุญาตใหเ้ป็นเขตประกอบอุตสาหกรรมหรอืใหเ้ป็น 

เขตอุตสาหกรรมประเภทอาคารโรงงานเอกเทศจากกระทรวงอุตสาหกรรม 

□  ส าเนาหนงัสอือนุญาตจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ใหใ้ชพ้ืน้ทีใ่นเขตอุตสาหกรรมทัว่ไป 

□  ส าเนาหนงัสอืส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการ 

ลงทุนส าหรบักจิการเขตอุตสาหกรรม  หรอืกจิการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ หรอืกจิการเขต
อุตสาหกรรมอญัมณแีละเครือ่งประดบั 

□  ส าเนาหนงัสอือนุญาตหรอืหนงัสอืรบัรองส าหรบัอุตสาหกรรมอื่น 

ใดทีเ่ป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกจิของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

□  อื่นๆ  ......................................................................................... 
............................................................................................................................................. 
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               ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า  ขอ้ความในค าขอจดัตัง้  รายละเอยีดโครงการ  และเอกสาร
ประกอบการพจิารณาดงักล่าวเป็นความจรงิทุกประการ 

 

 

 

                                                                    ขอแสดงความนับถอื 

 

 

                                                             ลงชื่อ ................................. 
                                                                    (................................) 
                                                                     ประทบัตรานิตบิุคคล 
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แบบแนบทา้ยประมวลฯ  ขอ้ 5 03 01 03 

กศก. 184 

 

 

 

 

 

ใบอนุญาตเป็นผูจ้ดัตัง้เขตปลอดอากร 

ตามพระราชบญัญติัศลุกากร (ฉบบัท่ี 18)  พ.ศ. 2543 

 

ที.่............................. 
 

ใบอนุญาตฉบบัน้ีใหไ้วเ้พื่อแสดงว่า 

 

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

 

            เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากรเลขที.่..........................................................................
เป็นผูไ้ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้เขตปลอดอากรชื่อ...........................................................................
สถานทีต่ ัง้.....................................หมูท่ี.่..................ถนน.......................ต าบล.......................
อ าเภอ................................จงัหวดั........................................รหสัไปรษณยี.์...........................
โทรศพัท.์.......................................................  โทรสาร......................................................... 
 

 

 

                                              ใหไ้ว ้ณ วนัที.่.........เดอืน......................พ.ศ. ............... 
 

 

 

                                                                 (..................................) 
                                                                    อธบิดกีรมศุลกากร 
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แบบแนบทา้ยประมวลฯ  ขอ้ 5 03 01 03 

 

ค าขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 

 

เขยีนที.่..................................... 
วนัที.่.........เดอืน...................พ.ศ. ................. 

 

เรือ่ง    ขอประกอบกจิการในเขตปลอดอากร 

เรยีน   ผอ.ส่วนหลกัเกณฑส์ทิธปิระโยชน์ 

 

1. ดว้ยขา้พเจา้  (ชื่อนิตบิุคคล) ................................................................................ 
โดย...............................................................................ต าแหน่ง...........................................
ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที.่...................ถนน...........................ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/
เขต........................จงัหวดั............................โทรศพัท.์...............................มคีวามประสงคข์อ
ประกอบกจิการในเขตปลอดอากรชื่อ...................................................................เพื่อประกอบ
กจิการ.............................................................แปลงทีด่นิเลขที.่..........................จ านวนเน้ือที่
........................ไร.่............................งาน..........................ตารางวา  และไดย้ืน่เอกสารจ านวน
อยา่งละ  2 ชุด  เวน้แต่เอกสาร (1.2.7)  3 ชุด  เพื่อประกอบการพจิารณา  ดงันี้ 

1.1 รายละเอยีดการขอประกอบการในเขตปลอดอากร 

1.1.1 วตัถุประสงค ์

1.1.2 ประเภทของกจิการ 

1.1.3 แผนงาน  และกระบวนการผลติ 

1.1.4 แหล่งเงนิทุน 

1.2 เอกสาประกอบการพจิารณา 

1.2.1 ส าเนาใบส าคญัแสดงการจดทะเบยีนนิตบิุคคล 

1.2.2 ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนและบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ทีอ่อกให้ 
ไมเ่กนิ 6 เดอืนก่อนวนัยืน่ค าขอ 

1.2.3 ส าเนาใบทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่  (ภพ.20) 

1.2.4 ส าเนาหนงัสอืแสดงกรรมสทิธิ ์ หรอืสทิธคิรอบครองในทีด่นิทีข่อ 

ประกอบกจิการ 

1.2.5 หนงัสอืใหค้วามยนิยอมจากผูไ้ดร้บัอนุมตัจิดัตัง้เขตปลอดอากรให้ 
ประกอบกจิการในเขตปลอดอากร 
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1.2.6 งบการเงนิทีไ่ดร้บัการรบัรองจากผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนุญาตยอ้นหลงั  
3 ปี  หรอืผลการด าเนินงานอยา่งอื่น 

1.2.7 แบบแปลนแผนผงัสถานทีต่ ัง้สถานประกอบกจิการในเขตปลอดอากร 

2. เมือ่ไดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นผูป้ระกอบกจิการในเขตปลอดอากรแลว้  ขา้พเจา้จะด าเนิน  
การก่อสรา้งและจดัหาเครื่องมอื  เครื่องใช ้ และสิง่อ านวยความสะดวกที่จ าเป็นใหเ้ป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขและแบบแปลนแผนผังที่กรมศุลกากรรบัรองแล้วและสามารถเปิด
ด าเนินการไดภ้ายใน................วนันับตัง้แต่วนัทีร่บัอนุมตั ิ โดยขา้พเจา้จะปฏบิตัติามกฎหมาย
ว่าดว้ยศุลกากรและกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวกบั  ระเบยีบ  ค าสัง่  และประกาศกรมศุลกากรทัง้ทีใ่ช้
บงัคบัอยู่หรอืทีจ่ะออกไปใชต่้อไปภายหน้า  ทัง้นี้ขา้พเจา้ยนิยอมให้กรมศุลกากรยกเลกิค าขอ
ประกอบกจิการในเขตปลอดอากร  หรอืพจิารณาด าเนินการอื่นใดตามทีเ่หน็สมควรและยนิยอม
สละสทิธใินการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนตามสญัญาและละเมดิ 

 

          ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในค าขอรายละเอยีดการขอประกอบกจิการในเขตปลอด
อากร  และเอกสารประกอบการพจิารณาดงักล่าวเป็นความจรงิทุกประการ 

 

 

 

                                                                    ขอแสดงความนับถอื 

 

         
                                                         ลงชื่อ ......................................... 
                                                                (........................................) 
                                                                     ประทบัตรานิตบิุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบแนบทา้ยประมวลฯ  ขอ้ 5 03 01 03 



 91 เขตปลอดอากร 

กศก. 185 

 

 

 

 

 

ใบรบัรองเป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 

 

ที.่............................. 
 

 

ใบรบัรองฉบบัน้ีใหไ้วเ้พื่อแสดงว่า 

 

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

 

            เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากรเลขที.่..........................................................................
เป็นผูป้ระกอบกจิการในเขตปลอดอากรชื่อ....................(ชื่อเขตปลอดอากร)...........................
ตัง้อยูเ่ลขที.่.........................หมูท่ี.่..................ถนน.......................ต าบล.................................
อ าเภอ................................จงัหวดั........................................รหสัไปรษณยี.์...........................
โทรศพัท.์.......................................................  โทรสาร......................................................... 
ประกอบกจิการประเภท........................................................................................................ 
 

 

 

                                              ใหไ้ว ้ณ วนัที.่.........เดอืน......................พ.ศ. ............... 
 

 

 

                                                                 (..................................) 
                                                                    อธบิดกีรมศุลกากร 
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บรษิทั ........................................................... 
 

รายงานการน าของเขา้เขตปลอดอากร     □  บญัชวีตัถุดบิ     □  บญัชเีครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 

 

 

□  จากต่างประเทศ  (ใบขนฯ ขาเขา้)                      □  จากในประเทศ  (ใบขนฯ  ขาออก) 
□  การรบัโอนของเขา้                                        □  จากในประเทศ  (ตามค ารอ้ง) 
 

งวดระหว่างเดอืน.........................พ.ศ. ..................ถงึเดอืน.......................พ.ศ. .................... 
 

ล าดบัที ่ เลขทีใ่บขน/ค ารอ้ง/ใบโอน ชนิดของ ปรมิาณ/หน่วย มลูค่า 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   1.  การรายงานใหแ้ยกระหว่างบญัชวีตัถุดบิและบญัชเีครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 

               2.  ในรายงานบญัชเีครือ่งจกัรและอุปกรณ์ในช่องชนิดของใหร้ะบุชนิดของ  Model,    

                   Type,  Serial  No.  (ถา้ม)ี  ใหช้ดัเจนดว้ย 
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บรษิทั ........................................................... 
 

รายงานการน าของออกจากเขตปลอดอากร    
□  บญัชวีตัถุดบิ                                     □  บญัชเีครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 

 

 

□  ส่งออกไปต่างประเทศ (ใบขนฯ ขาออก)     □  ส่งออกไปภายในประเทศ (ใบขนฯ ขาเขา้) 
□  การโอนของออก            □  การท าลาย/การบรจิาค            □  การช าระภาษ ี

 

งวดระหว่างเดอืน.........................พ.ศ. ..................ถงึเดอืน.......................พ.ศ. .................... 
 

ล าดบัที ่ เลขทีใ่บขน/ค ารอ้ง/ใบโอน ชนิดของ ปรมิาณ/หน่วย มลูค่า 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   1.  การรายงานใหแ้ยกระหว่างบญัชวีตัถุดบิและบญัชเีครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 

               2.  ในรายงานบญัชเีครือ่งจกัรและอุปกรณ์ในช่องชนิดของใหร้ะบุชนิดของ  Model,    

                   Type,  Serial  No.  (ถา้ม)ี  ใหช้ดัเจนดว้ย 

แบบแนบทา้ยประมวลฯ  ขอ้ 5 03 01 03 
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บรษิทั ............................................... 
 

รายละเอยีด                □  วตัถุดบิ                    □  เครือ่งจกัรและอุปกรณ์  ของคงเหลอื 

 

ณ วนัที ่.......................................... 
ล าดบั

ที ่
ชนิดของ วตัถุดบิ งานระหว่างท า ส าเรจ็รปู 

ปรมิาณ หน่วย ปรมิาณ หน่วย ปรมิาณ หน่วย 
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สญัญาประกนัและทณัฑบ์นส าหรบัผูป้ระกอบกิจการในเขตปลอดอากร 

 

เขยีนที.่........................................ 
วนัที.่........เดอืน...................พ.ศ. ................. 

 

          ขา้พเจา้  (ชื่อนิตบิุคคล) ............................................................................................
โดย.............................................................................ต าแหน่ง...................................... ....
ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที.่............ถนน...............ต าบล/แขวง....................อ าเภอ/เขต...................
จงัหวดั.........................รหสัไปรษณีย์.............................  ซึ่งต่อไปนี้ในสญัญาจะเรยีกว่า  
“ผู้ให้สญัญา”  ขอท าสญัญาประกนัและทณัฑบ์นไว้ต่อกรมศุลกากรเพื่อผูกพนัความรบัผดิใน
การที ่ “ผูใ้หส้ญัญา”  ไดร้บัอนุมตัจิากกรมศุลกากรให้เป็นผูป้ระกอบกจิการในเขตปลอดอากร 
(ชื่อเขตปลอดอากร)............................................................ซึ่งสถานประกอบกจิการตัง้อยู่
เลขที.่...............ถนน.......................ต าบล/แขวง....................อ าเภอ/เขต...................จงัหวดั
.........................รหสัไปรษณยี.์............................  ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูใ้หส้ญัญาตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย  ระเบยีบ  ค าสัง่  และประกาศกรมศุลกากร   
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย  ระเบยีบ  ค าสัง่  และประกาศกรมศุลกากรที่ ใช้บงัคบัอยู่แล้วหรอืที่จะ
ออกใชบ้งัคบัต่อไปในภายหน้า 

2. ผูใ้หส้ญัญาตอ้งจดัใหม้เีครือ่งมอืเครือ่งใช ้ อุปกรณ์ส านกังาน  เครือ่งคอมพวิเตอร ์ 
ทีม่รีะบบควบคุมบญัชแีบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Inventory  Control)  เกี่ยวกบัการน าเขา้ – ส่งออก  
ของคงเหลือในสถานประกอบกิจการในเขตปลอดอากรที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ
คอมพวิเตอรส์ าหรบัการบรหิารสทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากรและระบบแลกเปลี่ยนขอ้มูลทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์ (Electronic  Data  Interchange : EDI)  อุปกรณ์ระบบรหสัแถบเสน้  (Bar  

Code  System)  หรอืระบบควบคุมทีท่นัสมยัอย่างอื่นตามทีก่รมศุลกากรก าหนดและต้องดูแล
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่เรยีบร้อยพร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 
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3. ผูใ้หส้ญัญาทีป่ระกอบกจิการในเขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิหรอื  
ณ ท่าเรอื  ตอ้งจดัใหม้อุีปกรณ์ดงันี้ 

3.1 เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละระบบบรหิารจดัการในสถานประกอบกจิการในเขต 

ปลอดอากรพรอ้มระบบบรหิารความเสี่ยง (Risk Management) ด้วยระบบเทคโนโลยสีารสน 
เทศรวมตลอดถงึการจดัวางระบบสาวสญัญาณสื่อสารทีด่แีละมปีระสทิธภิาพเพื่อใชใ้นการควบ 
คุมการรบัมอบ – ส่งมอบ  การขนยา้ย  การเกบ็รกัษา  การควบคุมและตรวจปล่อยสนิคา้ดว้ย
ระบบรหสัแถบเสน้ (Bar  Code  System) และระบบควบคุมบญัช ี สนิคา้น าเขา้ – ส่งออกโดย
อตัโนมตัทิี่สามารถเชื่อมโยงกบัระบบคอมพวิเตอรข์องผู้ได้รบัอนุมตัใิห้จดัตัง้เขตปลอดอากร  
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้ใช้ในการตรวจสอบ  ควบคุม  และการค้นหาข้อมูลของสนิค้าที่
น าเขา้มาในสถานประกอบกจิการในเขตปลอดอากรหรอืปล่อยไปจากสถานประกอบกจิการใน
เขตปลอดอากร  ซึ่งระบบทัง้หมดดังกล่าวจะต้องสามารถเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์
ส าหรบัการบรหิารสทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากรและระบบแลกเปลี่ยนขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 
(Electronic  Data  Interchange : EDI)  หรอืระบบคอมพวิเตอรอ์ื่นตามทีก่รมศุลกากรก าหนด 

3.2 เครือ่งมอืเครือ่งใชแ้ละอุปกรณ์ทีท่นัสมยัอื่นๆ  เพื่อใหเ้จา้หน้าทีศุ่ลกากรใช้ 
สนบัสนุนการปฏบิตังิานและเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการในสถานประกอบกจิการในเขต
ปลอดอากร  เช่น  หอ้งควบคุมระบบ  ระบบกลอ้งวงจรปิดทีม่ปีระสทิธภิาพ  เครื่องชัง่น ้าหนัก  
เป็นตน้  ตามความจ าเป็นทีก่รมศุลกากรก าหนด 

4. ผูใ้หส้ญัญาตอ้งท าการดแูลรกัษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ  ทีไ่ดจ้ดัใหม้ไีวใ้ช้ 
ดงักล่าวขา้งต้น  รวมตลอดถึงการแก้ไขปรบัปรุงการพฒันาระบบ  และจดัหาเพิม่เตมิตามที่
กรมศุลกากรก าหนด 

5. ผูใ้หส้ญัญาตอ้งรบัผดิทีจ่ะชดใชค้่าสนิไหมทดแทนและค่าเสยีหายทัง้ปวง  ส าหรบั 

ของที่สูญหายหรอืถูกท าลายในระหว่างการเคลื่อนยา้ยเขา้ไปในหรอืออกจากเขตปลอดอากร  
หรือในขณะที่อยู่ในเขตปลอดอากรจนกว่าจะผ่านการตรวจปล่อยพ้นไปจากอารกัขาของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเกิดจากการกระท าของบุคคลใด  ทัง้ที่ได้กระท าโดยจงใจหรือ
ประมาทเลนิเล่อและไม่ว่าจะเกดิขึน้เพราะเหตุใดที่ได้ปฏบิตัฝิ่าฝืนหรอืละเมดิกฎหมาย  หรอื
ระเบียบข้อบงัคบักรมศุลกากร  หรือเพราะปฏิบตัิผิดเงื่อนไขในสญัญาหรอือุบตัิเหตุ  เช่น  
อคัคภียั  โจรกรรม  ทัง้นี้  อธบิดกีรมศุลกากรจะเป็นผู้ก าหนดจ านวนเงนิค่าสนิไหมทดแทน
และ/หรอืค่าเสยีหายและแจง้ใหท้ราบ  โดยผูป้ระกอบกจิการในเขตปลอดอากรจะต้องน าเงนิไป
ช าระแก่กรมศุลกากรภายใน 15 วนันับแต่วันที่ได้รบัแจ้งจากกรมศุลกากร  การบงัคบัค่า
สนิไหมทดแทนและ/หรอืค่าเสียหายดงักล่าว  ไม่เป็นเหตุให้ผู้กระท าผิดหลุดพ้นจากการที่
จะตอ้งถูกฟ้องรอ้งด าเนินคดตีามกฎหมาย   
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          กรณผีูป้ระกอบกจิการในเขตปลอดอากรมไิดช้ าระเงนิตามจ านวนทีอ่ธบิดหีรอืผูท้ีอ่ธบิดี
มอบหมายก าหนด  ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรยนิยอมช าระดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อ
เดอืนหรอืเศษของเดอืน  ส าหรบัเงนิจ านวนดงักล่าวนบัแต่วนัทีผ่ดินดั           

6. ผูใ้หส้ญัญาจะตอ้งอ านวยความสะดวกใหแ้ก่เจา้หน้าทีศุ่ลกากรทีม่หีน้าทีก่ ากบัการ   
เพื่อปฏบิตักิารตามหน้าที่และในกรณีที่มเีหตุอนัควรสงสยัว่ามขีองที่ยงัมไิด้เสยีค่าภาษีอากร
หรอืของที่หลกีเลีย่งค่าภาษอีากรหรอืของต้องก ากดัหรอืต้องหา้ม  หรอืของทีไ่ม่ได้รบัอนุญาต
ให้น าเข้าไปในเขตปลอดอากร  ผู้ประกอบกิจการในเขตปลดอากรต้องยนิยอมให้พนักงาน
เจา้หน้าที่เขา้ไปในสถานประกอบกจิการ  เพื่อสอบถามขอ้เทจ็จรงิหรอืเพื่อตรวจสอบเอกสาร
หรอืของใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

7. ผูใ้หส้ญัญาตอ้งจดัท ารายงานการน าเขา้  การส่งออก  การรบัโอนของ  การโอน 

ของออกการช าระภาษีอากร  การขอท าลายหรอืการบรจิาค  และรายละเอียดของคงเหลือ  
รวมทัง้การด าเนินการอื่นใดทีม่ผีลกระทบต่อปรมิาณของของทีน่ าเขา้ไปในเขตปลอดอากรตาม
แบบแนบท้ายประกาศฯ  นี้  พรอ้มแผ่นบนัทกึข้อมูลต่อหน่วยงานศุลกากรประจ าเขตปลอด
อากรภายใน 15 วนันับแต่วนัสิ้นงวด  โดยก าหนดปีละ 2 งวด  ทัง้นี้ใหถ้อืวนัที่ 30 มถุินายน  
และ 31 ธนัวาคมของแต่ละปีเป็นวนัสิ้นงวด  รวมทัง้ให้จดัเตรยีมของคงเหลือให้เจ้าหน้าที่
ศุลกากรประจ าเขตปลอดอากรตรวจนับใหถู้กต้องตรงกนักบัรายงาน  ในกรณีมเีหตุอนัสมควร
สงสยัเจา้หน้าทีอ่าจเพิม่ความถีใ่นการตรวจสอบตามเหตุผลและความจ าเป็น 

8. ผูใ้หส้ญัญาตอ้งเกบ็รกัษาเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าของเขา้  การส่ง 

ของออก  การรบัโอนของ  การโอนของออก  การช าระภาษีอากร  การขอท าลายหรอืบรจิาค  
รายละเอยีดของของคงเหลอืและการด าเนินการอื่นใดทีม่ผีลต่อปรมิาณของของที่น าเขา้ไปใน
เขตปลอดอากร  รวมทัง้ต้องบนัทึกหลกัฐานทัง้หมดไวใ้นระบบคอมพวิเตอร ์ โดยเกบ็รกัษาไว้
ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วนัที่น าของเข้าหรอืส่งของออก  ซึ่งเจา้หน้าที่ศุลกากรสามารถเข้าไป
ตรวจสอบได้ตลอดเวลาตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดให้มกีารตรวจสอบหรอืเมื่อมเีหตุอนัควร
สงสยัว่ามกีารกระท าผดิเงือ่นไข  ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  หรอืกฎหมาย 

9. ในกรณดีงัต่อไปนี้ 
9.1 ผูใ้หส้ญัญาถูกควบหรอืซือ้กจิการ  หรอืเปลีย่นแปลงอ านาจการควบคุม 

กจิการ  เวน้แต่กรมศุลกากรจะเหน็ชอบกบัการควบหรอืซือ้กจิการหรอืการเปลีย่นแปลงอ านาจ
การควบคุมกจิการดงักล่าว  หรอื 

9.2 ผูใ้หส้ญัญามหีนี้สนิพน้ตวั  และไมส่ามารถช าระหนี้กลบัฟ้ืนตวัไดใ้นเวลาอนั 

ควร  หรอื 

9.3 ผูใ้หส้ญัญาถูกเจา้หน้าทีฟ้่องลม้ละลายหรอืถูกศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัยไ์มว่่า 

ชัว่คราวหรอืเดด็ขาด  หรอื 
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9.4 ผูใ้หส้ญัญากระท าผดิรา้ยแรงตามกฎหมายศุลกากรหรอืกฎหมายอื่นที่ 
เกีย่วขอ้งและเกดิความเสยีหายรา้ยแรงต่อกรมศุลกากรหรอืต่อประเทศ 

          กรมศุลกากรมสีทิธทิี่จะเรยีกหลกัประกนัเป็นเงนิหรอืหนังสอืค ้าประกนัของธนาคาร
หรอืบงัคบัสญัญาประกนัเพื่อชดใช้ค่าภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  และค่าเสยีหายในจ านวนที่
เหมาะสม 

          ในกรณผีูใ้หส้ญัญาไมป่ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ วธิกีาร  เงื่อนไขในการขอเป็นผู้
ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรข้อใดข้อหนึ่ง  และเมื่อกรมศุลกากรแจ้งข้อบกพร่องเป็น
หนังสอืแล้ว  ผู้ให้สญัญามไิด้แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กรมศุลกากรบอก
กล่าว  ถา้กรมศุลกากรเหน็ว่าหลกัเกณฑ ์ วธิกีาร  และเงือ่นไขนัน้เป็นขอ้ทีเ่ป็นสาระส าคญัของ
การขอเป็นผูป้ระกอบกจิการในเขตปลอดอากร  กรมศุลกากรมสีทิธบิอกเลกิสญัญาประกนัและ
ทณัฑบ์นการขอประกอบกจิการในเขตปลอดอากร  และเรยีกค่าเสยีหายได้  โดยผู้ให้สญัญา
ต้องชดใช้เงนิค่าเสยีภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  และค่าเสยีหายอื่นใดภายใน 15 วนันับตัง้แต่
วนัที่ได้รบัแจ้งจากกรมศุลกากร  หากไม่ช าระภายในก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดผู้ให้สญัญา
ยนิยอมช าระดอกเบีย้รอ้ยละ 1 ต่อเดอืนส าหรบัเงนิจ านวนดงักล่าว  ซึง่การบอกเลกิสญัญาใหม้ี
ผลตัง้แต่วนัทีผู่ใ้หส้ญัญาไดร้บัแจง้การบอกเลกิจากกรมศุลกากร 

10. ผูใ้หส้ญัญามสีทิธบิอกเลกิสญัญาฉบบัน้ีไดโ้ดยแจง้การบอกเลกิสญัญาเป็นลาย 

ลกัษณ์อกัษรไปยงัอธบิดกีรมศุลกากร  การบอกเลกิสญัญาจะมผีลต่อเมื่ออธบิดกีรมศุลกากร
ยนิยอมและแจง้ใหผู้ใ้หส้ญัญาทราบดว้ยแลว้ 

11. กรมศุลกากรสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ตกลงของสญัญาฉบบัน้ี  โดยไมต่อ้ง 

บอกกล่าวล่วงหน้า  และผูใ้หส้ญัญายนิยอมทีจ่ะปฏบิตัติามทุกประการ 

12. สญัญาฉบบัน้ีก าหนดใหม้รีะยะเวลา 3 ปี  นบัแต่วนัที.่...........เดอืน................... 
พ.ศ. ...............  เป็นต้นไป  เมื่อครบก าหนดอายุสญัญาหากผูใ้หส้ญัญาต้องการด าเนินกจิการ
ต่อต้องด าเนินการท าสญัญาใหม่  หากไม่อาจจดัท าได้ทนัโดยมเีหตุที่สมควร  ในระยะเวลาที่
ไมไ่ดท้ าสญัญาใหมน่ัน้ผูใ้หส้ญัญายนิยอมใหม้คีวามผกูพนัความรบัผดิตามสญัญาฉบบันี้จนกว่า
จะไดม้กีารท าสญัญาขึน้ใหม่ 
          ผูใ้หส้ญัญาไดอ่้านสญัญาประกนัและทณัฑบ์นฉบบันี้แลว้  เหน็เป็นการถูกต้องตรงตาม
ความประสงคแ์ละยนิยอมผูกพนัตามสญัญานี้ทุกประการ  จงึได้ลงลายมอืชื่อและประทบัตรา
เครือ่งหมายของผูใ้หส้ญัญาไวต่้อหน้าพยาน  เพื่อเป็นหลกัฐานแห่งสญัญานี้ดว้ยแลว้ 
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ลงชื่อ ........................................ผูใ้หส้ญัญาประกนัและทณัฑบ์น 

                                            (.....................................) 
 

 

ลงชื่อ ........................................ผูใ้หส้ญัญาประกนัและทณัฑบ์น 

                                            (.....................................) 
 

 

                                    ลงชื่อ ........................................พยาน 

                                            (.....................................) 
 

 

                                    ลงชื่อ ........................................พยาน 

                                            (.....................................) 
 

 

 

 

 

 

 

..................................... 
(...................................) 
   อธบิดกีรมศุลกากร 

 

 

 

 

 

 

แบบแนบทา้ยประมวลฯ  ขอ้ 5 03 01 03 
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การด าเนินการขอจดัตัง้เขตปลอดอากร 

  

 ในการด าเนินการขอจดัตัง้เขตปลอดอากร  ผูป้ระกอบการตอ้งปฏบิตัดิงันี้ 
1. ผูข้อจดัตัง้เขตปลอดอากร  จะตอ้งยืน่ค าขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรพรอ้มเอกสาร 

ประกอบตามที่กรมศุลกากรก าหนด ณ ส่วนหลกัเกณฑส์ทิธปิระโยชน์  ส านักสิทธปิระโยชน์  
ทางภาษอีากรกรมศุลกากร  โดยตอ้งก าหนดวตัถุประสงคแ์ละประเภทกจิการทีจ่ะด าเนินการใน
เขตปลอดอากร  พรอ้มทัง้แผนงานและระยะเวลาของโครงการรวมทัง้แหล่งเงนิทุน 

2. กรมศุลกากรจะตรวจสอบค าขอจดัตัง้เขตปลอดอากรและเอกสารประกอบเบือ้งตน้   
หากเห็นว่าค าขอจดัตัง้เขตปลอดอากร  รายละเอียดโครงการและเอกสารประกอบถูกต้อง
ครบถว้น  กรมศุลกากรจะรบัค าขอจดัตัง้เขตปลอดอากรไวพ้จิารณาและนัดหมายใหผู้ย้ ื่นค าขอ
จดัตัง้เขตปลอดอากรน าเจา้หน้าทีศุ่ลกากรไปตรวจสอบสถานทีท่ีข่อจดัตัง้ภายในก าหนด 7 วนั
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค าขอจดัตัง้เขตปลอดอากร 

3. กรมศุลกากรจะพจิารณาค าขอจดัตัง้เขตปลอดอากร  รายละเอยีดโครงการและ 

เอกสารประกอบรวมถงึผลการตรวจสอบสถานทีแ่ละความเหมาะสมดา้นอื่นๆ ในกรณีทีเ่อกสาร
และรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน  กรมศุลกากรจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนด
ระยะเวลา 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดต้รวจสอบสถานที ่ หากพน้ก าหนดและกรมศุลกากรไม่มหีนังสอื
แจง้ผลการพจิารณาหรอืแจง้เหตุขดัขอ้งประการใด  ใหพ้งึถอืว่ากรมศุลกากรไดอ้นุมตัใิหจ้ดัตัง้
เขตปลอดอากรโดยปรยิาย 

4. ในกรณทีีก่รมศุลกากรไมเ่หน็ชอบหรอืไมอ่นุญาตใหจ้ดัตัง้เขตปลอดอากร  ผูข้อจดั  
ตัง้เขตปลอดอากรมสีทิธอุิทธรณ์ต่อกรมศุลกากร  โดยท าเป็นหนังสอืระบุขอ้โต้แยง้ขอ้เทจ็จรงิ  
และขอ้กฎหมายอ้างองิยื่นต่อส านักงานเลขานุการกรมภายในก าหนดระยะเวลา 15 วนันับแต่
วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่กรมศุลกากรซึง่กรมศุลกากรจะได้วนิิจฉัยใหแ้ลว้เสรจ็ภายในก าหนด 30 วนันับ
แต่วนัทีไ่ดร้บัอุทธรณ์  หากกรมศุลกากรมไิดว้นิิจฉัยใหแ้ลว้เสรจ็ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวให้
ถอืว่ากรมศุลกากรไดเ้หน็ชอบหรอืไดอ้นุมตัใิหจ้ดัตัง้เขตปลอดอากรและค าวนิิจฉัยอุทธรณ์ของ
กรมศุลกากรใหถ้อืเป็นทีสุ่ด  กรณีมผีูป้ระกอบการในสถานทีท่ีข่อจดัตัง้เขตปลอดอากรอยู่ก่อน
แลว้จะพจิารณาตรวจสอบค าขอของผูป้ระกอบกจิการในเขตปลอดอากรไปในคราวเดยีวกนักไ็ด ้

5. เมือ่กรมศุลกากรไดอ้นุมตัใิหจ้ดัตัง้เขตปลอดอากรแลว้  ใหผู้ป้ระกอบการด าเนิน 

ตามขัน้ตอนดงันี้ 
5.1 ผูไ้ดร้บัอนุมตัจิดัตัง้เขตปลอดอากรจะตอ้งท าสญัญาประกนัและทณัฑบ์นเพื่อ 

ประกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้แก่กรมศุลกากรและเพื่อผูกพนัให้ปฏบิตัติามระเบยีบทีก่รม
ศุลกากรก าหนดตามแบบแนบทา้ยประกาศนี้ภายในก าหนด 15 วนันับแต่วนัทีอ่นุมตัพิรอ้มทัง้
ช าระค่าธรรมเนียมส าหรบัเขตปลอดอากรตามทีร่ฐัมนตรกี าหนดโดยกฎกระทรวง 
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5.2 ผูท้ีไ่ดร้บัอนุมตัจิดัตัง้เขตปลอดอากรจะตอ้งวางหนงัสอืค ้าประกนัของธนาคาร 

เพื่อค ้าประกนัความรบัผดิในค่าภาษีอากร  ภาระตดิพนั  ค่าเสยีหายอื่นใดตามสญัญาประกนั
และทณัฑ์บน  โดยกรณีพื้นที่ที่ขอจดัตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพฯ  นนทบุร ี ปทุมธานี  นครปฐม  
สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  และฉะเชิงเทรา  จะต้องวางหนังสือค ้าประกันของธนาคารใน
วงเงนิจ านวน 5 ล้านบาท  ส่วนในเขตพื้นที่อื่นจะต้องวางหนังสอืค ้าประกนัของธนาคารใน
วงเงนิจ านวน 2 ลา้นบาท 

5.3 เมือ่ผูไ้ดร้บัอนุมตัจิดัตัง้เขตปลอดอากรไดด้ าเนินการจดัท าสญัญาประกนัและ 

ทณัฑบ์น  และช าระค่าธรรมเนียมประจ าปีซึ่งวางหลกัประกนัเรยีบรอ้ยแล้ว  กรมศุลกากรจะ
ออกใบอนุญาตเป็นผู้จดัตัง้เขตปลอดอากร  เพื่อให้ผู้จดัตัง้เขตปลอดอากรใช้เป็นหลกัฐานใน
การด าเนินการต่อไป   

6. เมือ่ผูไ้ดร้บัอนุมตัจิดัตัง้เขตปลอดอากรด าเนินการก่อสรา้งอาคาร  สถานที่  สิง่ปลกู 

สรา้งต่างๆ  จดัหาอุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใช้  สิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ รวมทัง้จดัการ
ด้านสาธารณูปโภคที่จ าเป็นในการประกอบกิจการเขตปลอดอากรแล้วเสรจ็ตามหลกัเกณฑ์
เงื่อนไขทีก่รมศุลกากรก าหนด  และตามค าขอจดัตัง้เขตปลอดอากร  รวมทัง้เอกสารประกอบ
และพร้อมที่จะเปิดด าเนินการให้มหีนังสอืแจ้งให้ส่วนหลกัเกณฑ์สทิธิประโยชน์  ส านักสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากรกรมศุลกากร  เพื่อนัดหมายเจา้หน้าทีไ่ปท าการตรวจสอบความพรอ้ม
ของสถานที่ที่ขอเปิดด าเนินการ  หากพบว่าเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ให้ไว้  กรม
ศุลกากรจะอนุมตัใิหเ้ปิดด าเนินการและออกประกาศกรมศุลกากรเรื่อง  การเปิดด าเนินการเขต
ปลอดอากรให้ทราบทัว่กนัพร้อมคนืหนังสอืค ้าประกันของธนาคารที่ผู้ได้รบัอนุมตัิจดัตัง้เขต
ปลอดอากรไดว้างค ้าประกนัไว ้

7. หากผูจ้ดัตัง้ไมส่ามารถด าเนินการตามหนงัสอืรบัรองการก่อสรา้งเขตปลอดอากร 

ให้พร้อมที่จะเปิดด าเนินการแล้วเสรจ็ภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือรบัรองการ
ก่อสรา้ง  กรมศุลกากรจะเรยีกหลกัประกนัเพิ่มเตมิให้คุ้มค่าภาษีอากรทีอ่าจพงึต้องช าระและ/
หรอืบงัคบัเรยีกค่าเสยีหายตามสญัญาประกนัและทณัฑบ์น  แต่หากผูข้อจดัตัง้ไดย้ื่นค ารอ้งขอ
ขยายเวลาออกไปโดยมเีหตุผลอนัสมควร  กรมศุลกากรอาจพจิารณาขยายเวลาออกไปกไ็ดแ้ต่
ตอ้งไมเ่กนิ 1 ปีนบัจากวนัทีค่รบก าหนด 

ดงันัน้  กรมศุลกากรไดก้ าหนดใหผู้ป้ระกอบกจิการทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ไปใชพ้ืน้ทีด่นิ
ประกอบการจดัตัง้กจิการในเขตปลอดอากรจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเขตปลอดอากรแห่งละ 
300,000 บาทต่อปี  เงือ่นไขจะเกบ็ปีต่อปีตามปีปฏทินิ 
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การตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร 

 

 การตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร ผู้ประกอบกิจการ
จะตอ้งปฏบิตัดิงันี้ (กรมศุลกากร.  คน้จาก, http://www/customs.go.th>connect>InternetTH) 

 

1. การจัดส่งรายงานประจ างวดของผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร  
ผูป้ระกอบการกจิการในเขตปลอดอากรตอ้งจดัส่งรายงานประจ างวดเวลา 6 เดอืน 

ในรูปแบบเอกสารและแผ่นบนัทกึขอ้มูลให้แก่หน่วยงานศุลกากรที่ก ากบัดูแลเขตปลอดอากร
ตามรปูแบบรายงานทีก่รมศุลกากรก าหนดไวโ้ดยงวดที ่1 เป็นขอ้มลูการด าเนินธุรกรรมในเขต
ปลอดอากรตัง้แต่เดอืนมกราคม – มถุินายนน าส่งรายงานภายในวนัที ่15 กรกฎาคม  และงวด
ที ่2 เป็นขอ้มูลการด าเนินธุรกรรมในเขตปลอดอากรตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม  น าส่ง
รายงานภายในวนัที่ 15 มกราคมของปีถดัไป  หากผูป้ระกอบกจิการในเขตปลอดอากรรายใด
ไมม่ธีุรกรรมน าเขา้และส่งออกในงวดนัน้ๆ ใหท้ าหนังสอืแจง้ใหท้ราบดว้ยว่าไม่มกีารน าเขา้และ
ส่งออกแต่ผูป้ระกอบกจิการในเขตปลอดอากรกต็อ้งรายงานของคงเหลอืประจ างวดนัน้ๆ 

 

 2.  การตรวจนับของคงเหลือและการตรวจสอบระบบการควบคมุสินค้าคงคลงั   
    ส่วนตรวจสอบเขตปลอดอากรส านักสทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากร  จะมหีนังสอืแจง้

ไปถงึผูป้ระกอบกจิการในเขตปลอดอากรใหท้ราบล่วงหน้าเพื่อเขา้สุ่มตรวจนับของคงเหลอืที่มี
อยู่จรงิและการบนัทกึการเคลื่อนไหวสนิค้าน าเข้า–น าออกในระบบควบคุมสนิค้าคงคลงัของ    
ผูป้ระกอบกจิการในเขตปลอดอากร  กรณปีรมิารของคงเหลอืทีต่รวจนับจรงิหรอืการบนัทึกการ
เคลื่อนไหวสนิค้าของผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรไม่ตรงกบัข้อมูลของกรมศุลกากร  
ส่วนตรวจสอบเขตปลอดอากรจะแจง้ให้ผู้ประกอบกจิการในเขตปลอดอากรน าหลกัฐานชี้แจง
สาเหตุทีท่ าใหป้รมิาณของคงเหลอืไม่ตรงกนั  หากไม่สามารถชีแ้จงหรอืการชีแ้จงไม่อาจรบัฟงั
ไดผู้ป้ระกอบกจิการในเขตปลอดอากรจะตอ้งช าระภาษสี าหรบัของคงเหลอืดงักล่าว 

 

 

คลงัสินค้าทณัฑบ์นประเภทร้านค้าปลอดอากร 

  

วชิยั  มากวฒันาสุข (2554 : 508) ไดก้ล่าวถงึคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นประเภทรา้นคา้ปลอด
อากรว่าเป็นคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 8 ทว ิ(1) แห่ง
พระราชบญัญตัศุิลกากร พ.ศ. 2469  ซึง่มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบั
ที ่18) พ.ศ. 2543 ส าหรบัผูท้ี่ได้รบัอนุมตัใิห้แสดงและขายของที่จดัเกบ็ในคลงัสนิค้าทณัฑบ์น
นัน้แก่ผู้เดนิทางเข้ามาและน าออกไปนอกราชอาณาจกัรเมื่อมกีารปฏบิตัิตามระเบยีบตามที่
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อธบิดกี าหนดจะได้รบัสทิธปิระโยชน์คลงัสนิค้าทณัฑบ์นประเภทรา้ค้าปลอดอากรส าหรบัการ
ยกเวน้อากรทัง้ขาเขา้และขาออกของเป็นระยะเวลา 2 ปีนับแต่วนัน าเขา้  และของที่ขายให้ผู้
เดนิทางออกนอกราชอาณาจกัรตอ้งน าออกภายใน 60 วนั   

หากผู้ประกอบการมคีวามสนใจรายละเอยีดคลงัสนิค้าทณัฑบ์นประเภทรา้นคา้ปลอด
อากรหรอืมขีอ้สงสยัประการใดๆ  สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องกรมศุลกากร  
http://www.internet1.customs.go.th/ext/TaxPrivilege/TaxPrivilege1/TaxPrivilege1-3.jsp 

คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นประเภทรา้นคา้ปลอดอากร  จ าแนกออกไดเ้ป็น  2 ประเภท ไดแ้ก่  
คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นกลางและคลงัสนิคา้ทณัฑเ์พื่อขาย  ซึง่แต่ละประเภทมรีายละเอยีดดงันี้ 

ประเภทที ่1  คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นกลาง  หมายความรวมถงึ  คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นทีใ่ห้ 
บรกิารสาธารณะส าหรบัเกบ็ของเพื่อน าไปแสดงและขายในคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นเพื่อขาย  

ประเภทที่ 2  คลงัสนิค้าทณัฑ์บนเพื่อขาย  หมายความรวมถงึ  คลงัสนิค้าทณัฑ์บน
ประเภทรา้นคา้ปลอดอากรที่จดัตัง้ขึน้ ณ ท่าอากาศยานนานาชาตหิรอืในเมอืง  ส าหรบัแสดง
และขายของเพื่อน าออกไปนอกราชอา ณาจักรหรือขายแก่ผู้ซื้อที่ เดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจกัรไม่เกนิปรมิาณที่กฎหมายก าหนดให้ได้รบัยกเว้นอากร  ซึ่งคลงัสนิค้าทณัฑบ์น
เพื่อขายนี้จะม ี3 ประเภทคอื 

1.  คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นส าหรบัผูโ้ดยสารขาเขา้  หมายถงึ  คลงัสนิคา้ทณัฑ์บนเพื่อขาย
ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ ณ ท่าอากาศยานนานาชาตภิายในหอ้งผูโ้ดยสารขาเขา้หรอืสถานทีอ่ื่นที่ 
อธบิดกีรมศุลกากรเหน็สมควร  เพื่อขายเฉพาะสุรา  ซกิาแรตส์  ซกิาร ์ และยาเส้นแก่ผู้ซื้อที่
เดนิทางเขา้มาในราชอาณาจกัรและไมเ่กนิปรมิาณทีก่ฎหมายก าหนดใหไ้ดร้บัยกเวน้อากร 

2.  คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นส าหรบัผูโ้ดยสารขาออก หมายถงึ  คลงัสนิคา้ทณัฑ์บนเพื่อขาย 
ทีไ่ด้รบัอนุมตัใิห้จดัตัง้ ณ ท่าอากาศยานนานาชาตภิายในห้องผู้โดยสารขาออก  หรอืสถานที่
อื่นที่กรมศุลกากรเหน็สมควร  เพื่อขายของน าเขา้จากต่างประเทศและของภายในประเทศที่
อธบิดกีรมศุลกากรใหค้วามเหน็ชอบแก่ผูซ้ือ้ทีเ่ดนิทางออกไปนอกราชอาณาจกัร 

3.  คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นในเมอืง  หมายถงึ  คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นเพื่อขายทีไ่ด้รบัอนุมตัใิห้
จดัตัง้ในเมืองหรือสถานที่อื่นที่อธิบดีกรมศุลกากรเห็นสมควร  เพื่อขายของน าเข้าจาก         
ต่างประเทศและของภายในประเทศที่อธบิดกีรมศุลกากรให้ความเหน็ชอบแก่ผู้ซื้อที่มหีนังสอื
เดินทางและหลกัฐานที่แสดงว่าจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจกัรโดยวิธีสัง่ซื้อล่วงหน้า    
(Pre Order) ซึง่ผู้ซื้อจะได้รบัมอบของที่ส ัง่ซื้อ ณ จุดส่งมอบสนิค้าที่ก าหนดไว้ ณ ท่าอากาศ
ยานนานาชาตภิายในห้องผู้โดยสารขาออกหรอืจดัส่งไปนอกราชอาณาจกัรโดยทางไปรษณีย์
หรอืวธิอีื่นทีอ่ธบิดกีรมศุลกากรก าหนด 

ส าหรบัหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการจดัตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นประเภทรา้นคา้ปลอดอากร
ในการขอจดัตัง้คลงัสนิค้าทณัฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรนัน้  ผู้ประกอบการจะต้องท า
ความเขา้ใจรบัทราบเกีย่วกบัแนวปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั  โดยตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑเ์งือ่นไข 
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และวธิกีารทีอ่ธบิดกีรมศุลกากรก าหนดดงันี้ 
1.  สถานทีข่อจดัตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นประเภทรา้นคา้ปลอดอากรจะต้องอยู่ในจงัหวดั

ทีร่ฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิการท่องเทีย่วและกรมศุลกากรพจิารณาเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมและ
สามารถควบคุมดแูลไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 

2.  หากเป็นคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นกลาง   ตอ้งปฏบิตัดิงันี้ 
     2.1  ผูข้อจดัตัง้จะต้องจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลตามทีก่ฎหมายก าหนดซึง่มทีุนจด

ทะเบยีนทีช่ าระแลว้ไมต่ ่ากว่า 40 ลา้นบาท  ส าหรบัสถานทีข่อจดัตัง้ต้องอยู่ในเขตบรเิวณพืน้ที่
รบัผิดชอบของส านักงานศุลกากรกรุงเทพ  ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพและ
ส านกังานศุลกากรภาค 1และไมต่ ่ากว่า 20 ลา้นบาทส าหรบัสถานทีข่อจดัตัง้ทีอ่ยู่ในเขตบรเิวณ
พืน้ทีร่บัผดิชอบของส านกังานศุลกากรภาคที ่2–5  ซึง่มผีูถ้อืหุน้สญัชาตไิทยไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
51 ของทุนจดทะเบียนและไม่มขี้อจ ากัดในการออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น  ทัง้นี้ต้องไม่มี
ประวตักิระท าความผดิอยา่งรา้ยแรงตามกฎหมายศุลกากรและ/หรอืไม่มหีนี้สนิคา้งช าระต่อกรม
ศุลกากร 

     2.2  ตอ้งมสีถานทีเ่กบ็และตรวจของ  โดยสถานทีเ่กบ็ของต้องมีบรเิวณพืน้ทีไ่ม่ต ่า
กว่า 500 ตารางเมตร  และมทีี่ท างานส าหรบัเจ้าหน้าที่ศุลกากรพร้อมอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกในการปฏบิตังิานตามสมควร  

     2.3  ตอ้งจดัใหม้สีถานทีจุ่ดส่งมอบสนิคา้ ณ ท่าอากาศยานนานาชาตภิายในหอ้งผู ้
โดยสารขาออกส าหรบัใหบ้รกิารคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นในเมอืง 

     2.4  ผูข้อจดัตัง้ตอ้งมปีระสทิธภิาพในการควบคุมภายในทีด่ ีเช่น มรีะบบบญัชแีละ 
การควบคุมการรบั–จา่ยสนิคา้และสนิคา้คงเหลอืดว้ยระบบคอมพวิเตอรต์ามแบบทีก่รมศุลกากร
ก าหนดและสามารถเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่างคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นกลางกบัคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นเพื่อ
ขายและจดัส่งมอบสนิคา้ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ  รวมทัง้มรีะบบการรกัษาความปลอดภยั
ทีด่ ี

     2.5  ตอ้งเป็นคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นสาธารณะและอนุญาตใหเ้กบ็ของส าหรบัแสดงและ
ขายในคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นประเภทรา้นคา้ปลอดอากร 

3.  หากเป็นคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นเพื่อขาย  ตอ้งปฏบิตัดิงันี้ 
     3.1 ผูข้อจดัตัง้จะต้องจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลตามที่กฎหมายก าหนดซึง่มทีุนจด

ทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้ต้องไม่ต ่ากว่า 2 ล้านบาท  ส าหรบัสถานที่ขอจดัตัง้ทีอ่ยู่ในบรเิวณ
พืน้ทีร่บัผดิชอบของส านักงานศุลกากรกรุงเทพ  ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพและ
ส านักงานศุลกากรภาคที ่1 และไม่ต ่ากว่า 1 ลา้นบาท  ส าหรบัสถานทีข่อจดัตัง้ทีอ่ยู่ในบรเิวณ
เขตพื้นที่รบัผดิชอบของส านักงานศุลกากรภาคที่ 2–5  ซึ่งมผีู้ถือหุ้นสญัชาตไิทยไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบยีนและไม่มขีอ้จ ากดัในการออกเสยีงลงมตขิองผูถ้อืหุน้  ทัง้นี้  ต้อง
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ไมม่ปีระวตักิระท าความผดิอยา่งรา้ยแรงตามกฎหมายศุลกากรและ/หรอืไม่มหีนี้สนิคา้งช าระต่อ
กรมศุลกากร 

     3.2  ผูข้อจดัตัง้ต้องมหีลกัฐานรบัรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ขอจดัตัง้หรอืผูไ้ด ้
รบัอนุมตัใิห้จดัตัง้คลงัสนิค้าทณัฑบ์นกลาง  ในการใหฝ้ากเก็บของและ/หรอืใหน้ าของออกมา
ขาย  กรณีที่ผู้ขอจดัตัง้ประสงค์จะฝากเก็บของในคลงัสินค้าทณัฑ์บนกลางหรอืน าของจาก
คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นกลางมาขาย 

     3.3  กรณทีีผู่ข้อจดัจะตัง้เป็นผูน้ าของเขา้มาเองและไมป่ระสงคจ์ะเกบ็ของไว้ในคลงั 
สนิค้าทณัฑบ์นกลาง  ต้องมสีถานที่ส าหรบัเก็บของและสถานทีส่ าหรบัแสดงและขายของแยก
เป็นสดัส่วนชดัเจน  โดยสถานที่เกบ็ของต้องมพีื้นทีไ่ม่ต ่ากว่า 90 ตารางเมตรหรอืเป็นตู้นิรภยั 
(Strong Room)  ขนาดใหญ่ส าหรบัเก็บของมคี่าในสถานที่เก็บของดงักล่าวต้องแบ่งเป็นพื้นที่
ส าหรบัเก็บของน าเขา้และของภายในประเทศแต่ละกลุ่มแยกเป็นสดัส่วนใหช้ดัเจนและต้องจดั
ใหม้ทีีท่ างานส าหรบัเจา้หน้าทีศุ่ลกากรพรอ้มอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการปฏบิตังิานตาม
สมควร 

     3.4  ผูข้อจดัตัง้จะต้องจดัใหม้เีครื่องบนัทกึการรบัเงนิ (Cast Register)  ตามหลกั 
เกณฑท์ีก่รมสรรพากรก าหนด 

     3.5  ชนิดของทีข่ายหรอืแสดงเพื่อขายในคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นเพื่อขาย  จะต้องไดร้บั
ความเห็นชอบจากอธบิดกีรมศุลกากรก่อนด าเนินการ  คุณภาพของจะต้องเหมาะสมรวมทั ้ง
ราคาตอ้งเป็นมาตรฐานเดยีวกนักบัประเทศใกลเ้คยีง  หากตรวจพบว่าคุณภาพและราคาของที่
ขายไม่เหมาะสม  อธิบดีกรมศุลกากรมอี านาจที่จะก าหนดราคาของที่ขายใหม่ตามที่เห็น 
สมควรและถา้ผูไ้ดร้บัอนุมตัไิมป่ฏบิตัติามถอืว่าปฏบิตัผิดิเงื่อนไขในสญัญาประกนัและทณัฑบ์น  
อธบิดมีอี านาจทีจ่ะบอกเลกิสญัญาประกนัและทณัฑบ์นได้ 

     3.6  สถานทีข่อจดัตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นส าหรบัผูโ้ดยสารขาเขา้ใหจ้ดัตัง้ได้เฉพาะ
ในเขตท่าอากาศยานนานาชาติ  ภายในห้องผู้โดยสารขาเข้าหรอืสถานที่อื่นที่อธิบดีกรม
ศุลกากรเหน็สมควร 

     3.7  สถานทีข่อจดัตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นส าหรบัเขตผูโ้ดยสารขาออก  ใหจ้ดัตัง้ได้
เฉพาะในเขตท่าอากาศยานนานาชาต ิ ภายในหอ้งผูโ้ดยสารขาออกหรอืสถานทีอ่ื่นทีอ่ธบิดกีรม
ศุลกากรเหน็สมควรและต้องแบ่งบรเิวณเขตพื้นที่ไว้ส าหรบัแสดงและขายของภายในประเทศ
โดยแยกออกเป็นสดัส่วนอยา่งชดัเจนจากพืน้ทีส่ าหรบัแสดงขายของน าเขา้ 

     3.8  สถานทีข่อจดัตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นในเมอืง  สามารถจดัตัง้ไดเ้ฉพาะในเมอืง
หรอืสถานที่อื่นที่อธบิดกีรมศุลกากรเหน็สมควรและขายของภายในประเทศแยกเป็นสดัส่วน
อยา่งชดัเจนออกจากพืน้ทีส่ าหรบัแสดงขายของน าเขา้ 

     3.9  ผูข้อจดัตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นในเมอืงต้องระบุว่าจะส่งมอบของทีข่ายณ จุดส่ง
มอบสนิคา้แห่งใด 
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จดุแห่งความรบัผิดในการเสียภาษีมลูค่าเพ่ิมในเขตปลอดอากร  

 

ส าหรบัจุดแห่งความรบัผดิในการเสยีภาษีมูลค่าเพิม่ผู้ประกอบการที่ส่งออกสนิค้าไป
นอกราชอาณาจักรมีสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 การส่งสินค้าออกนอก
ราชอาณาจกัรเพื่อส่งไปต่างประเทศถอืเป็นการส่งออกสนิคา้และยงัหมายความรวมถงึ 

1. การน าสนิคา้ในราชอาณาจกัรเขา้ไปในเขตปลอดอากรเฉพาะสนิคา้ทีต่อ้งเสยีอากร  
ขาออกหรอืที่ได้รบัยกเว้นอากรขาออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  ทัง้นี้ตามหลกัเกณฑ ์ 
วธิกีาร  และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกี าหนด 

2. การขายสนิคา้ของคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นประเภทรา้นคา้ปลอดอากร  ตามกฎหมายว่า 

ดว้ยศุลกากรทีข่ายใหแ้ก่ผูท้ี่เดนิทางออกไปนอกราชอาณาจกัร  ทัง้นี้ตามหลกัเกณฑ ์ วธิกีาร  
และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกี าหนด 

 ส าหรบัผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตปลอดอากรและคลังสินค้าทณัฑ์บนต้องเสียภาษี 
มลูค่าเพิม่  โดยความรบัผดิในการเสยีภาษมีลูค่าเพิม่จะเกดิขึน้เมือ่ 

1. การส่งออกในกรณทีีน่ าสนิคา้เขา้เขตปลอดอากร  ใหค้วามรบัผดิเกดิขึน้ในวนัทีน่ า 

สนิคา้ในราชอาณาจกัรเขา้ไปในเขตดงักล่าว 

2. การส่งออกสนิคา้ทีอ่ยูใ่นคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร ใหค้วาม  
รบัผดิเกดิขึน้พรอ้มกบัความรบัผดิตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร 

 ส่วนฐานภาษขีองผูป้ระกอบการเขตปลอดอากร  ในการเสยีภาษมีลูค่าเพิม่จะค านวณ
จากมูลค่าของฐานภาษีซึ่งเป็นมูลค่าทัง้หมดที่ผู้ประกอบการได้รบัหรอืพงึได้รบัจากการขาย
สนิคา้หรอืการใหบ้รกิาร  รวมทัง้ภาษสีรรพสามติ (ถ้าม)ี  ส าหรบัการขายสนิคา้โดยการส่งออก
หมายถงึ  มูลค่าของสนิค้าส่งออกโดยให้ใชร้าคา F.O.B. ของสนิค้าบวกด้วยภาษีสรรพสามติ  
และภาษแีละค่าธรรมเนียมอื่นตามทีจ่ะไดก้ าหนดโดยพระราชกฤษฎกีา  แต่ทัง้นี้ไม่ใหร้วมอากร
ขาออก (ราคา F.O.B. หมายถงึ  ราคาสนิคา้ ณ ด่านศุลกากรส่งออกโดยไม่รวมค่าประกนัภยั
และค่าขนส่งจากด่านศุลกากรส่งออกไปต่างประเทศ) 
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การน าเข้าสินค้าในเขตปลอดอากรและคลงัสินค้าทณัฑบ์น 

 

 สมเดช  โรจน์คุรเีสถยีรและคณะ (2556 : 855)ไดก้ล่าวถงึการน าเขา้สนิคา้ในเขตปลอด 
อากรและคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นไวด้งันี้ 

1.  ในกรณีการน าเขา้สนิคา้ไปในเขตปลอดอากรและคลงัสนิคา้ทณัฑบ์น  ผูน้ าเขา้ทีม่ ี
หน้าทีเ่สยีภาษีมลูค่าเพิม่ต้องยื่นเอกสารใบขนสนิคา้ตามแบบที่อธบิดกีรมศุลกากรก าหนดต่อ
เจา้หน้าที่พนักงานศุลกากร ณ ด่านศุลกากรตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  และ
จา่ยช าระภาษมีลูค่าเพิม่พรอ้มอากรขาเขา้ต่อเจา้พนกังานศุลกากร 

 2.  ในกรณีน าเข้าสินค้าเข้าไปในคลงัสินค้าทณัฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  
หรอืในกรณีน าเขา้เครื่องจกัร  หรอืวตัถุดิบเพื่อใช้ในการผลติเพื่อการส่งออกของผู้ได้รบัการ
ส่งเสรมิตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการลงทุน  ผู้น าเขา้จะวางเงนิประกนั  หลกัประกนั  
หรอืจดัใหม้ผีูค้ ้าประกนัเพื่อเป็นการประกนัภาษมีลูค่าเพิม่แทนการช าระภาษกีไ็ด ้ หากผูน้ าเขา้
มคีวามประสงค์จะถอนประกันให้กระท าตามหลกัเกณฑ์  วธิีการที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมตัิ
รฐัมนตร ี

3.  ในการน าเขา้สนิคา้ทีจ่ าแนกประเภทไวใ้นภาคว่าดว้ยของทีไ่ดร้บัยกเวน้อากรตาม
กฎหมายว่าด้วยพกิดัอตัราศุลกากรซึ่งได้รบัยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่  ถ้าภายหลงัสนิคา้นัน้ต้อง
เสยีอากรตามกฎหมายว่าด้วยพกิดัอตัราศุลกากร  ให้ผู้ที่มหีน้าที่เสยีภาษียื่นใบขนสนิค้าและ
ช าระภาษพีรอ้มกบัช าระอากรขาเขา้ตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร 

 4.  กรณทีีม่กีารน าสนิคา้เขา้ไปในคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากรหรอื
เขตปลอดอากร  ถา้ภายหลงัสนิคา้นัน้ไดป้ล่อยออกจากคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นโดยมใิช่เพื่อส่งออก  
หรอืได้มกีารน าสนิค้าออกจากเขตปลอดอากรโดยมใิช่เพื่อส่งออก  ให้ผู้น าเข้าที่มหีน้าที่เสยี
ภาษีมูลค่าเพิม่ยื่นเอกสารใบขนสนิค้าและจ่ายช าระภาษีมูลค่าเพิม่พร้อมอากรขาเข้าต่อเจ้า
พนกังานศุลกากร 

ส่วนการวางประกันและการถอนประกันภาษีมูลค่าเพิ่มมีการก าหนดหลักเกณฑ ์ 
วธิกีาร  และเงื่อนไขการวางประกนัและการถอนประกนัภาษมีลูค่าเพิม่  ตามมาตรา 83/8 แห่ง
ประมวลรษัฎากร  มดีงัต่อไปนี้   

1.  การน าเขา้สนิคา้เขา้ไปในคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร  ผูน้ า
เขา้จะวางเงนิประกนั  หรอืจดัใหม้ผีูค้ ้าประกนัเพื่อเป็นประกนัภาษมีลูค่าเพิม่ทีพ่งึช าระแทนการ
ช าระภาษมีลูค่าเพิม่กไ็ด ้ ส าหรบัวธิกีารประกนัและการถอนประกนัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่า
ดว้ยศุลกากร 

2.  การน าเขา้เครื่องจกัรหรอืการน าเขา้วตัถุดบิเพื่อใชใ้นการผลติเพื่อการส่งออกของ  
ผูไ้ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน  ผูน้ าเขา้จะวางประกนั  หลกัประกนั  หรอืจดัใหม้ผีูค้ ้าประกนัเพื่อ
เป็นประกนัภาษีมูลค่าเพิม่ที่ต้องช าระหรอืพงึช าระแทนการช าระภาษีมูลค่าเพิม่ก็ได้  ส าหรบั
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วธิกีารวางประกนัใหก้ระท าโดยการยื่นหนังสอืค ้าประกนัของธนาคารต่ออธบิดกีรมศุลกากร ณ 
กรมศุลกากร หรอื ณ ด่านศุลกากรทีอ่ธบิดกีรมศุลกากรก าหนดพรอ้มกบัหนังสอืของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน  ซึ่งแจง้ขอให้ผู้น าเขา้ใช้หนังสอืค ้าประกนัของธนาคารเป็น
ประกนัภาษมีลูค่าเพิม่  และการถอนประกนัดงักล่าวใหก้ระท าไดเ้มื่อส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการลงทุนได้มหีนังสอืถงึอธบิดกีรมศุลกากรรบัรองว่าเครื่องจกัรหรอืวตัถุดบิดงักล่าว
เป็นของทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหน้ าเขา้ตามโครงการส่งเสรมิการลงทุนและขอใหส้ัง่ถอนประกนัดงักล่าว 

3.  การวางประกนัและการถอนประกนั   ผูน้ าเขา้จะต้องใชห้นังสอืของส านักงานคณะ 
กรรมการส่งเสรมิการลงทุนเป็นเสมอืนหนงัสอืค ้าประกนัแทนหนงัสอืค ้าประกนัของธนาคารและ
ใช้หนังสือดังกล่าวเป็นหลักฐานในการถอนประกันด้วยก็ได้  ในกรณีดังกล่าวหนังสือของ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนจะต้องรบัรองว่าเครื่องจกัรหรอืวตัถุดบิดงักล่าวเป็น
ของทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ตามโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัสิ่งเสรมิการลงทุนและขอให้
สัง่ถอนประกนั 

4.  ส าหรบัเครือ่งจกัรหรอืวตัถุดบิตามขอ้ 2.  จะต้องเป็นเครื่องจกัรหรอืวตัถุดบิทีไ่ดร้บั
อนุมตัใิหไ้ด้รบัสทิธแิละประโยชน์ตามโครงการที่ไดร้บัอนุมตัสิ่งเสรมิการลงทุนและต้องน าเขา้
เพื่อใชใ้นกจิการดงัต่อไปนี้ 

    4.1  กรณเีครือ่งจกัร  ตอ้งน าเขา้เพื่อใชใ้นการผลติหรอืการใหบ้รกิาร 

    4.2  กรณีวัตถุดิบ  ต้องน าเข้าเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเท่านัน้  กรณี
วตัถุดบิที่น าเขา้เพื่อใช้ทัง้ในการผลติเพื่อการส่งออกและเพื่อขายในราชอาณาจกัรด้วยให้วาง
ประกนัและถอนประกนัไดเ้ฉพาะวตัถุดบิทีน่ าเขา้เพื่อใชใ้นการผลติเพื่อการส่งออกตามจ านวน
ทีค่ณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนรบัรองเท่านัน้ 

 ส าหรบัผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจกัรและได้ขายสนิค้าในราชอาณาจกัรเป็น
ปกตธิุระโดยมตีวัแทนอยู่ในเขตปลอดอากรซึ่งมเีหตุสมควรไม่ต้องจดทะเบยีนภาษีมลูค่าเพิม่  
บางกรณีอาจมีความจ าเป็นชัว่คราวเพื่อยื่นใช้สิทธิขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้  โดย
ผูป้ระกอบการจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์ วธิกีาร  และเงือ่นไขซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1.  ผูป้ระกอบการทีอ่ยู่นอกราชอาณาจกัรและไดข้ายสนิคา้ในราชอาณาจกัรเป็นปกต ิ
ธุระโดยมผีูป้ระกอบการในบรเิวณเขตปลอดอากรเป็นตวัแทนตามมาตรา 77/1(7) แห่งประมวล
รษัฎากรซึง่ตวัแทนเป็นผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษมีลูค่าเพิม่ตามมาตรา 82/1 (1) แห่งประมวลรษัฎากร  
ไม่ต้องจดทะเบยีนภาษมีูลค่าเพิม่เฉพาะการขายสนิคา้ในราชอาณาจกัรโดยมตีวัแทนดงักล่าว
เป็นการขายสนิคา้ในกรณดีงันี้ 

1.1  การขายสนิคา้โดยส่งสนิคา้จากเขตปลอดอากรออกนอกราชอาณาจกัรเพื่อส่ง  
ไปต่างประเทศซึง่เขา้ลกัษณะเป็นการส่งออกตามมาตรา 77/1 (14) แห่งประมวลรษัฎากรโดย
ความรบัผดิในการเสยีภาษมีลูค่าเพิม่เกดิขึน้ตามมาตรา 78 (4) แห่งประมวลรษัฎากรและไดร้บั
สทิธเิสยีภาษมีลูค่าเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 0 ตามมาตรา 80/1 (1) แห่งประมวลรษัฎากร 
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    1.2  การขายสนิคา้ทีอ่ยู่ในเขตปลอดอากรใหแ้ก่ผูป้ระกอบการที่ประกอบกจิการอยู่
ในเขตปลอดอากรไมว่่าจะอยูใ่นเขตปลอดอากรเดยีวกนัหรอืไม่  หรอืการขายสนิคา้ทีอ่ยู่ในเขต
ปลอดอากรให้แก่คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่ได้ร ับสิทธิเสียภาษี 
มลูค่าเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 0 ตามมาตรา 80/1 (6) แห่งประมวลรษัฎากร 

    1.3  การขายสนิคา้ในเขตปลอดอากรใหส้ าหรบัผูซ้ือ้สนิคา้ในราชอาณาจกัรทีไ่ดร้บั
สทิธไิม่ต้องน าค่าตอบแทนทีไ่ด้รบัหรอืพึงไดร้บัจากการขายสนิค้าดงักล่าวมารวมค านวณเป็น
มลูค่าของฐานภาษมีลูค่าเพิม่ 

2.  ใหผู้ป้ระกอบการทีอ่ยู่นอกราชอาณาจกัร  ซึง่มลีกัษณะและวธิกีารประกอบกจิการ
ตามขอ้ 1. ที่ประสงค์จะจดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่มสีทิธยิื่นค าขอจดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่
ชัว่คราวได้  โดยให้ยื่นค าขอตามแบบที่อธิบดกีรมสรรพากรก าหนด  และการยื่นค าขอจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์ 
วธิกีารและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดตามมาตรา 85 แห่งประมวลรษัฎากร  ให้
ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของใบทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่ดงักล่าวให้สิ้นสุดลงตามระยะเวลาการ
เป็นตัวแทนที่อยู่ในเขตปลอดอากรและเมื่อระยะเวลาดงักล่าวสิ้นสุดลง  ให้ถือว่าการเป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบยีนสิ้นสุดลงทนัท ี หากผู้ประกอบการประสงค์จะขยายเวลาการเป็น
ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนต้องยื่นค ารอ้งขอขยายเวลาก่อนการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบยีน
สิน้สุดลง 

 

 

สรปุ 

 

 การจดัตัง้โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลติสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  สิ่งส าคญัที่ผู้ประกอบการควรค านึงถึงคือสิทธิประโยชน์
ทางดา้นภาษทีีจ่ะไดร้บัการยกเวน้  ท าอย่างไรจงึจะเสยีภาษอีากรทีเ่กดิจากการประกอบธุรกจิ
ให้น้อยที่สุด  โดยเฉพาะธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมส่งออกจ าเป็นอย่างยิง่ที่ต้องท าความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการขออนุญาตเขา้ไปใชพ้ื้นทีด่นิในเขตปลอดอากรหากเป็นผู้มสีทิธแิลว้จะต้องปฏบิตัิ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมศุลกากรก าหนดอย่างเคร่งครัด  ซึ่งคุณสมบัติของ
ผูป้ระกอบการทีก่รมศุลกากรไดก้ าหนดไวป้ระกอบดว้ย 1) ต้องจดทะเบยีนอยู่ในรปูนิตบิุคคล  
2) ตอ้งเป็นกจิการทีม่ฐีานะมัน่คง   3) มกีรรมสทิธิค์รอบครองหรอืสามารถบรหิารจดัการทีด่นิที่
ขอจดัตัง้  และ  4) ต้องไม่เคยมปีระวตักิารกระท าความผดิอย่างรา้ยแรงตามกฎหมายว่าดว้ย
ศุลกากรรวมทัง้กฎหมายอื่นยอ้นหลงั 3 ปีนบัแต่วนัยืน่ค าขอ  ส่วนสทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากร
ทีไ่ด้รบัการยกเว้นไดแ้ก่  ยกเว้นอากรขาเขา้ส าหรบัของทีเ่ป็นเครื่องจกัร  อุปกรณ์  เครื่องมอื  
ทีจ่ าเป็นต้องใชใ้นการประกอบอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  หรอืกจิการอื่นใดทีเ่ป็นประโยชน์
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แก่การเศรษฐกจิของประเทศซึง่ยกเวน้อากรขาออก  ภาษมีลูค่าเพิม่  ภาษสีรรพสามติ  เป็นต้น   
ในการด าเนินการขอจดัตัง้เขตปลอดอากรผูป้ระกอบการจะต้องยื่นค าขอเป็นลายลกัษณ์อกัษร
พร้อมเอกสารประกอบตามที่กรมศุลกากรก าหนด ณ ส่วนหลกัเกณฑส์ทิธปิระโยชน์  ส านัก
สทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากรกรมศุลกากร 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

ตอนท่ี  1   ค าถามอตันัย  :  ถาม – ตอบจากทฤษฎใีนเน้ือหาเพื่อทดสอบถงึความเขา้ใจของ 
ผูเ้รยีน 

 

ขอ้  1.  ใหอ้ธบิายเกี่ยวกบัพืน้ที่เขตปลอดอากรตามแห่งพระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที ่18) 

พ.ศ. 2543  ก าหนดไวท้่านคดิว่ามลีกัษณะเป็นอยา่งไร 

 

ขอ้  2.  จงบอกถงึหน้าทีข่องผูป้ระกอบการทีอ่ยูใ่นเขตปลอดอากรตอ้งปฏบิตัอิย่างไร 

 

ขอ้  3.  ผู้ทีป่ระสงค์จะขอจดัตัง้เขตปลอดอากรจะต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขตาม
ประกาศทีก่รมศุลกากรก าหนดตอ้งมคีุณสมบตัอิยา่งไร 

 

ข้อ  4.  ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  หรือกิจการอื่นที่ได้น าของเข้ามาใน
ราชอาณาจกัรเพื่อน าเขา้ไปในเขตปลอดอากรจะไดร้บัสทิธยิกเวน้ภาษอีากรในกรณใีดบา้ง 

 

ขอ้  5.  ใหก้ล่าวถงึอ านาจของพนกังานเจา้หน้าทีศุ่ลกากรในเขตปลอดอากร 

 

ขอ้  6.  ตามทีก่ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรมศุลกากรไดม้ขีอ้ตกลงร่วมกนัโดย
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการจดัตัง้เขตปลอดอากรว่าดว้ยเรือ่งใดบา้ง 

 

ขอ้  7.  เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค าขอจดัตัง้เขตปลอดอากรประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

 

ขอ้  8.  ในกรณีทีก่รมศุลกากรไม่เหน็ชอบหรอืไม่อนุญาตให้จดัตัง้เขตปลอดอากร  ผูข้อจัดตัง้
ตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร 

 

ขอ้  9.  คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นประเภทรา้นคา้ปลอดอากร  จ าแนกออกไดเ้ป็นกี่ประเภทอะไรบา้ง  
พรอ้มอธบิายแต่ละประเภทมาพอสงัเขป 

 

ขอ้  10.  ใหบ้อกถงึหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการจดัตัง้คลงัสนิค้าทณัฑบ์นประเภทรา้นคา้ปลอด
อากรตามทีอ่ธบิดกีรมศุลกากรก าหนดไวต้อ้งเป็นอยา่งไร 
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ตอนท่ี  2   แบบฝึกหดัปรนัย  :  ค าสัง่ใหเ้ขยีนเครื่องหมายวงกลม       ลอ้มรอบตวัอกัษรที่
ถูกตอ้งทีสุ่ดเพยีงตวัเลอืกเดยีวส าหรบัค าถามในแต่ละขอ้ 

 

ข้อ  1.  เงื่อนไขในการจดัตัง้เป็นสถานที่เขตปลอดอากรได้จะต้องได้รบัการพิจารณาและ
เหน็ชอบจากบุคคลใดก่อน 

ก. อธบิดกีรมสรรพากร 

ข. อธบิดกีรมศุลกากร 

ค. อธบิดกีรมสรรพสามติ 

ง. ผูว้่าราชการจงัหวดันัน้ ๆ 

จ. ถูกทุกขอ้ทีก่ล่าวมา 

 

ขอ้  2.  ขอ้ใดเป็นสนิคา้น าเขา้มาในเขตปลอดอากรแลว้ไดร้บั ยกเวน้ ภาษมีลูค่าเพิม่ 

ก. เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

ข. พชืผลทางการเกษตร 

ค. อาหารและเครือ่งดื่ม 

ง. น ้าหอมและเครือ่งประดบั 

จ. เสือ้ผา้ส าเรจ็รปู 

 

ขอ้  3.  คุณสมบตัขิองผูข้อจดัตัง้เขตปลอดอากรทีช่ีว้ดัถงึผลการด าเนินงานของบรษิทัในระยะ
ยาวหรอือนาคตขา้งหน้ากล่าวถงึคุณสมบตัติามขอ้ใด 

ก. เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
ข. เป็นกจิการทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง 

ค. เป็นผูม้กีรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง 

ง. ตอ้งไมเ่คยมปีระวตักิารกระท าความผดิอยา่งรา้ยแรงตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร 

จ. มสีทิธบิรหิารจดัการในพืน้ทีด่นิหรอืพืน้ทีท่ีข่อจดัตัง้ 

 

ขอ้  4.  ขอ้ใดเป็นคุณสมบตัขิองผูข้อจดัตัง้เขตปลอดอากร 

ก. เป็นกจิการทีม่ฐีานะทางการเงนิขาดสะพดั 

ข. เป็นตวัแทนในการถอืกรรมสทิธิก์ารบรหิารจดัการในเขตพืน้ทีท่ีข่อจดัตัง้ 

ค. เป็นรฐัวสิาหกจิ  หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั 

ง. เคยมปีระวตักิารกระท าความผดิอย่างรา้ยแรงตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร 

จ. ถูกทุกขอ้ทีก่ล่าวมา 
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ขอ้  5.  ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้ง 

ก. การจดัตัง้เขตปลอดอากรต้องเป็นการจดัตัง้เพื่อประโยชน์ของผูป้ระกอบการเพยีง
รายเดยีวเท่านัน้ 

ข. ผู้ขอจดัตัง้ไม่จ าเป็นต้องจดัหาเครื่องมอื  เครื่องใช้มาเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การปฏบิตังิาน 

ค. สถานทีท่ีข่อจดัตัง้เขตปลอดอากรจะอยูท่ีใ่ดในราชอาณาจกัรไทยกไ็ด้ 
ง. เขตปลอดอากรต้องมปีระตูเขา้-ออก  และรัว้ที่ม ัน่คงแขง็แรง  เว้นแต่สภาพของ

กจิการไมจ่ าเป็นตอ้งมรี ัว้ 

จ. ทีอ่ยูอ่าศยัของพนกังานสามารถจดัตัง้อยูใ่นเขตปลอดอากรได้ 
 

ขอ้  6.  ผูท้ีไ่ดร้บัอนุมตัจิดัตัง้เขตปลอดอากรจะต้องท าสญัญาประกนัและทณัฑบ์นเพื่อประกนั
ความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้แก่กรมศุลกากรภายในกีว่นั 

ก. ภายในก าหนด 7 วนันบัแต่วนัทีอ่นุมตั ิ

ข. ภายในก าหนด 15 วนันบัแต่วนัทีอ่นุมตั ิ

ค. ภายในก าหนด 30 วนันบัแต่วนัทีอ่นุมตั ิ

ง. ภายในก าหนด 45 วนันบัแต่วนัทีอ่นุมตั ิ

จ. ภายในก าหนด 60 วนันบัแต่วนัทีอ่นุมตั ิ

 

ขอ้  7.  ขอ้ใด ไมใ่ช่ เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค าขอเป็นผูป้ระกอบกจิการในเขตปลอดอากร 

ก. ส าเนาใบส าคญัแสดงการจดทะเบยีนนิตบิุคคล 

ข. งบการเงนิ 

ค. ส าเนาแบบแสดงการเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลประจ าปี (ภ.ง.ด.50) 

ง. แบบแปลนแผนผงัสถานทีจ่ดัตัง้สถานประกอบกจิการ 

จ. ส าเนาใบทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ (ภ.พ.20) 

 

ขอ้  8.  การควบคุมและตรวจปล่อยสนิคา้ดว้ยระบบรหสัแถบเสน้  (Bar  Code  System)  
ส านกังานกรมศุลกากรนิยมน ามาใชก้บัการตรวจสนิคา้ประเภทใด 

ก. การขนส่งทางบกทีบ่รรจสุนิคา้ดว้ยตูค้อนเทนเนอร์ 
ข. การขนส่งสนิคา้โดยทางเรอื 

ค. การขนส่งสนิคา้ทางอากาศยาน 

ง. การขนส่งสนิคา้ทางท่อ 

จ. ถูกทุกขอ้ทีก่ล่าวมา 
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ขอ้  9.  สถานีตรวจสอบ  (Checking  Post)  กรมศุลกากรไดก้ าหนดช่องทางเขา้และออก  
ควรมขีนาดความกวา้งไมน้่อยกว่าเท่าใด 

ก. 0.5 เมตร 

ข. 1 เมตร 

ค. 2 เมตร 

ง. 3 เมตร 

จ. ไมม่กี าหนดแลว้แต่จะเหน็ว่าเหมาะสม 

 

ขอ้  10.  ขอ้ใดกล่าวถงึเขตปลอดอากร (Free  Zone) ไดถู้กตอ้งทีสุ่ด 

ก. เขตพื้นที่ที่ก าหนดไว้ส าหรบัการประกอบอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมที่เป็น
ประโยชน์แก่เศรษฐกจิของประเทศเป็นหลกั 

ข. เขตพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ใหย้กเวน้เกีย่วกบัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเท่านัน้ 

ค. เขตพื้นที่ที่ก าหนดไว้ส าหรบัการประกอบกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ
เป็นหลกั 

ง. เขตพืน้ทีท่ีม่สีถานประกอบการอุตสาหกรรมใกลก้บัจดุผ่านแดนศุลกากร 

จ. เขตพื้นที่ที่ได้รบัการจดัตัง้การประกอบการอุตสาหกรรมแล้วได้รบัยกเว้นภาษี
มลูค่า เพิม่การส่งออกจากกรมสรรพากร 
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บทท่ี  3 

การจดัท าบญัชีของธรุกิจน าเข้าและส่งออก 

 

การจดัทาํบญัชขีองธุรกจินําเขา้และส่งออก  ผูจ้ดัทาํบญัชคีวรมคีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการ
บญัชทีัว่ไป  มาตรฐานการบญัช ี กฎหมายบญัชตีลอดจนกฎหมายภาษอีากรทัง้ของหน่วยงาน
กรมสรรพากร  กรมศุลกากร  และกรมสรรพสามติ  สําหรบัในการประกอบธุรกจิสิง่สําคญัของ
ผูป้ระกอบการกค็อื  การไดม้าซึง่ขอ้มลูทางบญัชแีละการเงนิที่มปีระสทิธภิาพเพื่อนํามาใชเ้ป็น
ประโยชน์ต่อการตดัสนิใจในการบรหิารงาน   โดยการนํารายการคา้ที่เกดิขึน้ในแต่ละวนัมาจด
บนัทกึขอ้มูลในรูปแบบของตวัเงนิไม่ว่าจะเป็นรายรบั  รายจ่าย  สนิทรพัย ์ หนี้สนิ  หรอืส่วน
ของเจา้ของ  อยา่งไรกต็ามในการจดัทาํบญัชขีองธุรกจิไม่ว่าจะเป็นธุรกจิทัว่ไปหรอืธุรกจินําเขา้
และส่งออกกม็หีลกัการปฏบิตัเิช่นเดยีวกนัซึง่จะต้องมกีารวางระบบบญัชใีหม้ปีระสทิธภิาพโดย
เริม่ตัง้แต่การกําหนดผงับญัช ี การจดัหมวดหมู่ประเภทของบญัชี  เป็นต้น  ทัง้นี้เพื่อความ
สะดวกง่ายต่อการนํามาบนัทกึและวเิคราะห์ขอ้มูลของธุรกิจซึ่งจะต้องใช้หลกัการด้วยความ
ระมดัระวงั  โดยเฉพาะเอกสารประเภทต่างๆ  ของธุรกจินําเขา้และส่งออกนัน้มหีลายรูปแบบ
ผู้จดัทําบญัชจีะต้องคํานึงถงึความสอดคล้องกบักฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้งรวมทัง้ในการสรุปผล
การจดัทํารายงานการเงนิหรอืรายงานประกอบอื่นๆ ควรใช้ภาษาที่เขา้ใจง่ายและชดัเจน  ซึ่ง
รายละเอยีดในการจดัทาํบญัชขีองธุรกจินําเขา้และส่งออกทีผู่ป้ระกอบการควรทราบในหลกัการ
ต่างๆ มดีงันี้ 
 

 

พระราชบญัญติัการบญัชี  พ.ศ. 2543 

 

 การประกอบธุรกิจที่มกีิจการตัง้อยู่ในราชอาณาจกัรไทย  ผู้ประกอบการที่มคีวาม
ประสงค์จะดําเนินธุรกจินัน้ต้องทําการจดทะเบยีนการประกอบธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ก่อน  และกระทําการจดัทําบญัชนํีาส่งงบการเงนิให้กบักรมพฒันาธุรกิจการค้าได้ตรวจสอบ
ขอ้มลูเกีย่วกบัรายละเอยีดต่างๆ ว่ามกีารจดัทาํงบการเงนิเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการบญัชี
ที่บงัคบัไว้หรอืไม่  อีกทัง้ยงัต้องนําส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการจดัทําบญัชีของธุรกิจด้วย  
ดงันัน้  ในการจดัทําบญัชใีห้กบัธุรกจิจงึจําเป็นอย่างยิง่ที่นักบญัชคีวรทราบและต้องทําความ
เขา้ใจเกี่ยวกบักฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานบญัช ี ขอ้กําหนด  ระเบยีบ  คําสัง่ประกาศของกรม
พฒันาธุรกจิการคา้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปเนื่องจากในการจดัทาํบญัชธีุรกจิในประเทศไทยไดใ้ช้
ประกาศของคณะปฏวิตัฉิบบัที ่285 ลงวนัที ่24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2515 ซึง่เป็นกฎหมายว่า
ดว้ยการบญัชไีดใ้ชบ้งัคบัมาเป็นระยะเวลาค่อนขา้งนาน  มหีลกัการเกี่ยวกบัการทําบญัชหีลาย
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ประการที่ยงัไม่สอดคล้องกบัความก้าวหน้าทางการบญัชแีละการจดัทําบญัชไีม่สอดคล้องกบั
สถานการณ์ทางเศรษฐกจิการค้าของประเทศ  ดงันัน้  กระทรวงพาณิชย์จงึได้พจิารณาเห็น 
สมควรปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการบญัชีเพื่อให้ทนัสมยัต่อสภาพเหตุการณ์ยิง่ขึน้จงึได้
นําเสนอ  “พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543” นี้แทน  ซึง่พระราชบญัญตันิี้ไดล้งในราชกจิจา
นุเบกษาเล่ม 117 ตอนที ่41 ก  เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2543  และใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้กําหนด 
90 วนันบัแต่วนัทีล่งประกาศในราชกจิจานุเบกษา  พระราชบญัญตัดิงักล่าวจงึมผีลบงัคบัใชเ้ป็น
กฎหมายตัง้แต่วนัที ่10 สงิหาคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นไป  โดยมสีาระสําคญัดงันี้ (สภาวชิาชพี 
ในพระบรมราชปูถมัภ.์  คน้จาก,  http.//www.fap.or.th/index.php?l) 

 

 1.  อธิบดีกรมพฒันาธรุกิจการค้า 

     ตามมาตรา 6 ได้กล่าวไว้ว่า  “กรมพฒันาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์” เป็น
สํานักงานกลางบัญชี  ให้อธิบดีมีอํานาจจดัตัง้สํานักงานบัญชีประจําท้องที่โดยขึ้นตรงต่อ
สาํนกังานกลางบญัชแีละมสีารวตัรบญัชคีนหนึ่งเป็นหวัหน้าสํานักงานบญัชปีระจาํทอ้งที่  และมี
อํานาจประกาศในราชกจิจานุเบกษากําหนดในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 

    1.1  ชนิดของบญัชทีีต่อ้งจดัทาํ 

              1.2  ขอ้ความและรายการทีต่อ้งมใีนบญัช ี

              1.3  ระยะเวลาทีต่อ้งลงรายการในบญัช ี

              1.4  เอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการลงบญัช ี

              1.5  กําหนดขอ้ยกเวน้ใหผู้ม้หีน้าทีจ่ดัทาํบญัชหีรอืผูท้าํบญัชไีมต่อ้งปฏบิตัติาม 

มาตรฐานการบญัชใีนเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งหรอืส่วนใดส่วนหน่ึง 
              1.6  คุณสมบตัแิละเงือ่นไขของการเป็นผูท้าํบญัชตีามพระราชบญัญตันิี้ 

    ทัง้นี้  ในการประกาศขอ้กําหนดใหอ้ธบิดคีาํนึงถงึมาตรฐานการบญัชแีละขอ้คดิเหน็ 

ของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งและสถาบนัวชิาชพีบญัชซีึง่ขอ้กําหนดตามรายการที ่1.5 กบัรายการ
ที ่1.6 ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากรฐัมนตร ี ส่วนขอ้กําหนดตามรายการที ่1.1  1.2  1.3  และ  
1.4  หากเรือ่งนัน้มกีฎหมายเฉพาะบญัญตัไิวเ้ป็นอยา่งอื่น  เมือ่ผูม้หีน้าทีจ่ดัทําบญัชปีฏบิตัติาม
กฎหมายเฉพาะนัน้แลว้ใหถ้อืว่าไดจ้ดัทาํบญัชโีดยถูกตอ้งตามพระราชบญัญตัินี้แลว้ 

 

 2.  ผูม้ีหน้าท่ีจดัท าบญัชี 

     การประกอบธุรกจิตามพระราชบญัญตัฉิบบันี้  หากมสีถานประกอบกจิการตัง้อยู่ใน
ราชอาณาจกัรไทยถอืว่าเป็นผูม้หีน้าทีต่อ้งจดัใหม้กีารทําบญัชสีําหรบัการประกอบธุรกจิของตน 
ไม่ว่ากิจการนัน้จะจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศก็ตาม  ซึ่งผู้มหีน้าที่
จดัทาํบญัชทีีก่ําหนดไวใ้นมาตรา 8 ไดแ้ก่ 
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2.1  หา้งหุน้ส่วนจดทะเบยีนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

2.2  บรษิทัจาํกดัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

2.3  บรษิทัมหาชนจาํกดัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

2.4  นิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศทีป่ระกอบธุรกจิในประเทศไทย 

2.5  กจิการรว่มคา้ตามประมวลรษัฎากร 

2.6  กรณทีีผู่ม้หีน้าทีจ่ดัทาํบญัชปีระกอบธุรกจิเป็นประจาํในสถานทีห่ลายแห่งแยก  
จากกนั  ใหผู้ม้หีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัการธุรกจิในสถานทีน่ัน้เป็นผูม้หีน้าทีจ่ดัทําบญัช ี

2.7  กรณทีีผู่ม้หีน้าทีจ่ดัทาํบญัชเีป็นกจิการรว่มคา้ตามประมวลรษัฎากรใหบุ้คคล 

ซึง่รบัผดิชอบในการดาํเนินการของกจิการนัน้เป็นผูม้หีน้าทีจ่ดัทําบญัช ี

2.8  รฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรกีําหนดใหบุ้คคลธรรมดาใดหรอื 

หา้งหุ้นส่วนทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนที่ประกอบธุรกจิใดในประเทศไทยตามเงื่อนไขใด  เป็นผูม้หีน้าที่
จดัทาํบญัชตีามพระราชบญัญตันิี้ได ้

 

 3.  วนัเร่ิมท าบญัชี 

     ตามมาตรา 9 พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ฉบบันี้กําหนดไว้ว่าผู้มหีน้าที่
จดัทาํบญัชตีอ้งจดัใหม้กีารทาํบญัชนีบัแต่วนัเริม่ทําบญัชดีงัต่อไปนี้ 

3.1  หา้งหุน้ส่วนจดทะเบยีน  บรษิทัจาํกดั  หรอืบรษิทัมหาชนจาํกดั  ใหเ้ริม่ทาํ 

บญัชนีับแต่วนัที่ห้างหุน้ส่วนจดทะเบยีน  บรษิทัจํากดั  หรอืบรษิทัมหาชนจํากดันัน้ได้รบัการ
จดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลตามกฎหมาย 

3.2  นิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศทีป่ระกอบธุรกจิในประเทศไทยให ้

เริม่ทําบญัชนีับแต่วนัที่นิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศนัน้ได้เริม่ต้นประกอบธุรกจิ
ในประเทศไทย 

3.3  กจิการรว่มคา้ตามประมวลรษัฎากร  ใหเ้ริม่ทาํบญัชนีบัแต่วนัทีก่จิการรว่มคา้ 
นัน้ไดเ้ริม่ตน้ประกอบกจิการ 

3.4  สถานทีป่ระกอบธุรกจิเป็นประจาํในสถานทีห่ลายแห่งแยกจากกนัใหเ้ริม่ทํา 
บญัชนีบัแต่วนัทีส่ถานทีป่ระกอบธุรกจิเป็นประจาํนัน้เริม่ตน้ประกอบกจิการ 

 

 4.  การปิดบญัชี 

     ตามมาตรา 10  พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ฉบบันี้กําหนดไวว้่าผูม้หีน้าที่
จดัทําบญัชตี้องปิดบญัชคีรัง้แรกภายใน 12 เดอืนนับแต่วนัเริม่ทําบญัช ี และปิดบญัชทีุกรอบ 
12 เดอืนนบัแต่วนัปิดบญัชคีรัง้ก่อน  เวน้แต่ 

4.1  เมือ่ไดร้บัอนุญาตจากสารวตัรใหญ่บญัชหีรอืสารวตัรบญัชใีหเ้ปลีย่นรอบบญัช ี

แลว้อาจปิดบญัชก่ีอนครบรอบ 12 เดอืนกไ็ด ้
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4.2  ในกรณมีหีน้าทีจ่ดัทาํบญัชปีระกอบธุรกจิเป็นประจาํในสถานทีห่ลายแห่งแยก 

จากกนั  ใหปิ้ดบญัชพีรอ้มกบัสาํนกังานใหญ่ 
 

 5.  การจดัท างบการเงิน 

     ตามมาตรา 11 พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543  ไดก้ําหนดไวว้่าผูม้หีน้าทีจ่ดั 
ทําบญัชซีึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบยีนที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย  นิติบุคคลที่ตัง้ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ  และกจิการร่วมคา้ตามประมวลรษัฎากร  ต้องจดัทํางบการเงนิและยื่น
งบการเงนิดงักล่าวต่อสํานักงานกลางบญัชหีรอืสํานักงานบญัชปีระจาํทอ้งทีภ่ายใน 5 เดอืนนับ
แต่วนัปิดบญัช ี สําหรบักรณีของบรษิทัจํากดัหรอืบรษิทัมหาชนจาํกดัที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ไทยใหย้ื่นภายใน 1 เดอืนนับแต่วนัทีง่บการเงนินัน้ไดร้บัอนุมตัใินทีป่ระชุมใหญ่  ทัง้นี้  เวน้แต่
มเีหตุจาํเป็นทาํใหผู้ม้หีน้าทีจ่ดัทาํบญัชไีมส่ามารถจะปฏบิตัติามกําหนดเวลาดงักล่าวได ้ อธบิดี
อาจพจิารณาสัง่ใหข้ยายหรอืเลื่อนกําหนดเวลาออกไปอกีตามความจาํเป็นแก่กรณไีด้  

     ในการจดัทํางบการเงนิต้องมรีายการย่อตามที่อธิบดปีระกาศกําหนดโดยความ
เหน็ชอบของรฐัมนตร ี เวน้แต่กรณีที่ไดม้กีฎหมายเฉพาะกําหนดเพิม่เตมิจากรายการย่อของ
งบการเงนิทีอ่ธบิดกีําหนดไวแ้ลว้ใหใ้ชร้ายการย่อตามทีก่ําหนดในกฎหมายเฉพาะนัน้   ซึง่งบ
การเงนิต้องไดร้บัการตรวจสอบและแสดงความเหน็โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  เวน้แต่งบการ 
เงนิของผูม้หีน้าทีจ่ดัทาํบญัชซีึง่เป็นหา้งหุน้ส่วนจดทะเบยีนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยทีม่ทีุน
สนิทรพัย ์ หรอืรายไดร้ายการใดรายหน่ึงหรอืทุกรายการไมเ่กนิทีก่ําหนดโดยกฎกระทรวง  

 

6.  บญัชีและเอกสาร 

    ตามพระราชบญัญตัิการบญัช ีพ.ศ. 2543  ฉบบันี้ได้กําหนดถึงแนวทางปฏบิตัใิน
การจดัทาํบญัชแีละเอกสารทีใ่ชป้ระกอบการลงบญัชไีวด้งันี้ 

6.1  ในการจดัทาํบญัชผีูม้หีน้าทีจ่ดัทาํบญัชตีอ้งส่งมอบเอกสารทีต่อ้งใช้ประกอบ  
การลงบญัชีให้แก่ผู้ทําบญัชีให้ถูกต้องครบถ้วน  เพื่อให้บญัชีที่จดัทําสามารถแสดงผลการ
ดําเนินงาน  ฐานะการเงนิ  หรอืการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงนิที่เป็นอยู่ตามความเป็นจรงิและ
ตามมาตรฐานการบญัช ี(ตามมาตรา 12) 

6.2  ผูม้หีน้าทีจ่ดัทาํบญัชตีอ้งเกบ็รกัษาและเอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการลงบญัช ี

ไว ้ณ สถานทีท่าํการ  หรอืสถานทีท่ีใ่ชเ้ป็นทีท่าํการผลติหรอืเกบ็สนิคา้เป็นประจาํหรอืสถานทีท่ี่
ใชเ้ป็นทีท่าํงานประจาํ  เวน้แต่ผูม้หีน้าทีจ่ดัทําบญัชจีะไดร้บัอนุญาตจากสารวตัรใหญ่บญัชหีรอื
สารวตัรบญัชใีห้เก็บรกัษาและเอกสารที่ต้องใชป้ระกอบการลงบญัชไีว้ ณ สถานทีอ่ื่นได้  การ
ขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีอ่ธบิดกีําหนดและในระหว่าง
รอการอนุญาตใหผู้ม้หีน้าทีจ่ดัทําบญัชเีกบ็รกัษาบญัชแีละเอกสารทีต่้องใชป้ระกอบการลงบญัชี
ไว้ในสถานที่ที่ยื่นขอนัน้ไปพลางก่อนได้  ในกรณีจดัทําบัญชีด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
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เครื่องมอือื่นใดสถานที่อื่นใดในราชอาณาจกัรที่มใิช่สถานที่ใช้เป็นที่ทํางานประจํา  แต่มกีาร
เชื่อมโยงเครอืข่ายคอมพวิเตอรห์รอืเครื่องมอืนัน้มายงัสถานทีท่ี่ใช้เป็นที่ทํางานประจํา  กรณี
ดังกล่าวนี้ให้ถือว่าได้มีการเก็บรกัษาบัญชีไว้ ณ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ทํางานประจํานัน้แล้ว    
(ตามมาตรา 13) 

6.3  ผูม้หีน้าทีจ่ดัทาํบญัชตีอ้งเกบ็รกัษาบญัชแีละเอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการลง  
บญัชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วนัปิดบญัชี  หรอืจนกว่าจะมกีารส่งมอบบญัชีและ
เอกสาร  ในกรณีที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีของกิจการประเภทใด
ประเภทหนึ่ง  ใหอ้ธบิดโีดยความเหน็ชอบของรฐัมนตรมีอีํานาจกําหนดใหผู้ม้หีน้าทีจ่ดัทําบญัชี
เก็บรกัษาบญัชแีละเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบญัชไีว้เกิน 5 ปีแต่ต้องไม่เกิน 7 ปีก็ได ้ 

(ตามมาตรา 14) 

6.4  ถา้บญัชหีรอืเอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการลงบญัชสีญูหายหรอืเสยีหาย  ให้ 
ผู้มหีน้าที่จดัทําบญัชแีจง้ต่อสารวตัรใหญ่บญัชหีรอืสารวตัรบญัชตีามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่
อธบิดีกําหนดภายใน 15 วนันับแต่วนัที่ทราบหรอืควรทราบถึงการสูญหายหรอืเสยีหายนัน้        
(ตามมาตรา 15) 

6.5  ในกรณทีีส่ารวตัรใหญ่บญัชหีรอืสารวตัรบญัชตีรวจพบว่า  บญัชแีละเอกสารที ่
ต้องใช้ประกอบการลงบญัชีที่เป็นสาระสําคญัแก่การจดัทําบญัชสีูญหายหรอืถูกทําลายหรอื
ปรากฏว่าบญัชแีละเอกสารดงักล่าวมไิด้เก็บไว้ในที่ปลอดภยั  ให้สนันิฐานว่าผู้มหีน้าที่จดัทํา
บญัชมีเีจตนาทําให้เสยีหาย  ทําลาย  ซ่อนเร้น  หรอืทําให้สูญหายหรอืทําให้ไรป้ระโยชน์ซึ่ง
บัญชีหรือเอกสารนัน้  เว้นแต่ผู้มีหน้าที่จ ัดทําบัญชีจะพิสูจน์ให้เชื่อได้ว่าตนได้ใช้ความ
ระมดัระวงัตามสมควรแก่กรณีแล้ว  เพื่อป้องกนัมใิห้บญัชีหรอืเอกสารที่ต้องใช้ประกบการ
ลงบญัชสีญูหายหรอืเสยีหาย (ตามมาตรา 16) 

6.6  ผูม้หีน้าทีจ่ดัทาํบญัชเีลกิประกอบธุรกจิดว้ยเหตุใดๆ โดยมไิดม้กีารชาํระบญัช ี  
ให้ส่งมอบบญัชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบญัชแีก่สารวตัรใหญ่หรอืสารวตัรบญัชี
ภายใน 90 วนันับแต่วนัเลกิประกอบธุรกิจ  และให้สารวตัรใหญ่บญัชหีรอืสารวตัรบญัชเีก็บ
รกัษาบญัชแีละเอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการลงบญัชดีงักล่าวไวไ้ม่น้อยกว่า 5 ปี  เมื่อผูม้หีน้าที่
จดัทําบญัชรีอ้งขอให้สารวตัรใหญ่บญัชหีรอืสารวตัรบญัชมีอีํานาจขยายเวลาการส่งมอบบญัชี
และเอกสารไดแ้ต่ระยะเวลาทีข่ยายเมื่อรวมกนัแล้วต้องไม่เกนิ 180 วนันับแต่วนัเลกิประกอบ
ธุรกจิ  ในกรณีทีผู่้มหีน้าทีจ่ดัทําบญัชสี่งมอบบญัชแีละเอกสารทีต่้องใชป้ระกอบการลงบญัชไีม่
ครบถ้วนถูกต้อง  สารวตัรใหญ่บญัชหีรอืสารวตัรบญัชมีอีํานาจเรยีกใหผู้ม้หีน้าทีจ่ดัทําบญัชสี่ง
มอบบญัชแีละเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบญัชใีห้ครบถ้วนถูกต้องภายในเวลาที่กําหนด 
(ตามมาตรา 17) 
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6.7  งบการเงนิ  บญัช ี และเอกสารทีส่ารวตัรใหญ่บญัชหีรอืสารวตัรบญัชไีดร้บั 

เก็บรกัษาไว้  ผู้มสี่วนไดเ้สยีหรอืบุคคลทัว่ไปอาจขอตรวจดูหรอืขอภาพถ่ายสําเนาได้โดยเสยี
ค่าใชจ้า่ยตามทีอ่ธบิดกีําหนด (ตามมาตรา 18) 

 

 7.  ผูท้ าบญัชี 

     ผูม้หีน้าที่จดัทําบญัชตี้องจดัใหม้ผีูท้ําบญัชซีึง่เป็นผูม้คีุณสมบตัติามทีอ่ธบิดกีําหนด  
เพื่อจดัทาํบญัชตีามพระราชบญัญตันิี้และมหีน้าทีค่วบคุมดูแลผูท้ําบญัชใีหจ้ดัทําบญัชใีหต้รงต่อ
ความเป็นจรงิและถูกต้องตามพระราชบญัญัตินี้   ในกรณีผู้มหีน้าที่จดัทําบญัชซีึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดาจะเป็นผูท้าํบญัชสีําหรบักจิการของตนเองกไ็ด ้(ตามมาตรา 19) 

     ผูท้ําบญัชตี้องจดัทําบญัชเีพื่อใหม้กีารแสดงผลการดําเนินงาน  ฐานะการเงนิ  หรอื
การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงนิของผู้มหีน้าที่จดัทําบญัชทีี่เป็นอยู่ตามความเป็นจรงิและตาม
มาตรฐานการบัญชี  โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน             
(ตามมาตรา 20) 

 

 8.  การลงรายการบญัชี 

     ตามมาตรา 21 พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543  กําหนดว่าในการลงรายการ
ในบญัช ี ผูท้าํบญัชตีอ้งปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

8.1  ลงรายการเป็นภาษาไทย  หากลงรายการเป็นภาษาต่างประเทศใหม้ภีาษา  
ไทยกํากบั  หรอืลงรายการเป็นรหสับญัชใีหม้คีู่มอืคาํแปลรหสัทีเ่ป็นภาษาไทยไว้ 

8.2  เขยีนดว้ยหมกึ  ดดีพมิพ ์ ตพีมิพ ์ หรอืทาํดว้ยวธิอีื่นใดทีไ่ดผ้ลในทาํนอง 

เดยีวกนั 

 

9.  การตรวจสอบ 

    ตามพระราชบญัญตัผิูท้ ีม่อีํานาจตรวจสอบบญัชแีละเอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการลง  
บญัช ีคอื สารวตัรใหญ่บญัชหีรอืสารวตัรบญัช ี ใหม้อีํานาจเขา้ไปในสถานทีท่ําการหรอืสถานที่
เก็บรกัษาบญัชแีละเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบญัชีของผู้มหีน้าที่จดัทําบญัชหีรอืผู้ทํา
บญัชหีรอืสถานที่รวบรวมหรอืประมวลขอ้มูลของบุคคลดงักล่าวไดใ้นระหว่างเวลาทําการของ
สถานทีน่ัน้ 

     กรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบญัญตันิี้  ให้สารวตัรใหญ่บญัชหีรอืสารวตัรบญัชมีอีํานาจเขา้ไปในในสถานที่ทําการ
เพื่อยดึหรอือายดับญัชแีละเอกสารทีต่้องใชป้ระกอบการลงบญัชไีดใ้นระหว่างเวลาพระอาทติย์
ขึน้จนถงึพระอาทติยต์กหรอืในเวลาทําการของสถานทีน่ัน้  เมื่อมเีหตุอนัสมควรเชื่อไดว้่าหาก
เนิ่นนานชา้กว่าจะเอาหมายคน้มาได ้ บญัชเีอกสารทีต่้องใชป้ระกอบการลงบญัช ี หรอืเอกสาร
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หรอืหลกัฐานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัความผดิดงักล่าวนัน้จะถูกยกัยา้ย  ซุกซ่อน  ทําลาย  หรอืทําให้
เปลีย่นสภาพไปจากเดมิ (ตามมาตรา 22) 

การปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้  สารวตัรใหญ่บญัชแีละสารวตัรบญัชตี้องแสดงบตัร
ประจําตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง   ส่วนการปฏิบตัิหน้าที่ให้สารวตัรใหญ่บญัชีและสารวตัรบญัชีมี
อํานาจสัง่เป็นหนงัสอืดงันี้ 

1. ใหผู้ม้หีน้าทีจ่ดัทาํบญัช ี ผูท้าํบญัช ี หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งมาใหถ้อ้ยคาํเกีย่วกบั 

การจดัทาํบญัชหีรอืการเกบ็รกัษาบญัชแีละเอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการลงบญัช ี

2. ใหผู้ม้หีน้าทีจ่ดัทาํบญัชหีรอืผูท้าํบญัชสี่งบญัช ี เอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการลง  
บญัช ีหรอืรหสับญัชมีาเพื่อตรวจสอบ 

 สําหรับหนังสือที่ส ัง่ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือให้นําส่ง ณ 
ภูมลิําเนาหรอืถิ่นที่อยู่หรอืสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้มหีน้าที่จดัทําบญัช ี ผู้ทําบญัช ี หรอื
บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง  ถ้าไม่พบผูร้บั ณ ภูมลิําเนาหรอืถิน่ทีอ่ยู่หรอืสถานทีป่ระกอบธุรกจิของผูน้ัน้  
จะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและอยู่หรอืทํางานอยู่ในบ้านหรอืสถานที่ประกอบ
ธุรกิจที่ปรากฎว่าเป็นของผู้รบันัน้ก็ได้  ในกรณีที่ไม่สามารถส่งตามวธิกีารโดยทางไปรษณีย์
หรอืผูม้หีน้าทีจ่ดัทาํบญัช ี ผูท้าํบญัชหีรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ออกไปนอกราชอาณาจกัร  ให้ใช้
วธิปิีดหนงัสอืดงักล่าวในทีซ่ึง่เหน็ไดง้า่ย ณ ทีอ่ยู่หรอืสถานทีป่ระกอบธุรกจิของผูน้ัน้หรอืบา้นที่
ผูน้ัน้มชีื่ออยู่ในทะเบยีนตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบยีนราษฎร  หรอืโฆษณาขอ้ความย่อใน
หนงัสอืพมิพท์ีจ่าํหน่ายเป็นปกตใินทอ้งทีน่ัน้กไ็ด้ 
 

 10.  บทก าหนดโทษ 

        ตามพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ฉบบันี้ไดก้ําหนดเกี่ยวกบับทลงโทษซึ่ง
เกดิจากการจดัทาํบญัชขีองธุรกจิทีผ่ดิพลาดซึง่เกดิจากความตัง้ใจหรอืไม่ตัง้ใจของผูท้ําบญัชไีว้
หลายประการดงันี้ 

      10.1  บุคคลใดทีก่ระทําการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามประกาศของอธบิดทีีก่ําหนด
ไวใ้นราชกจิจานุเบกษาในเรือ่ง 

    10.1.1  ชนิดของบญัชทีีต่อ้งจดัทาํ 

10.1.2 ขอ้ความและรายการทีต่อ้งมใีนบญัช ี

10.1.3 ระยะเวลาทีต่อ้งลงรายการในบญัช ี

10.1.4 เอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการลงบญัช ี

10.1.5 คุณสมบตัแิละเงือ่นไขของการเป็นผูท้าํบญัช ี

      ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ 10,000 บาท  กรณทีีฝ่า่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามประกาศ 

ของอธบิดทีีอ่อกตามรายการ 10.1.1,  10.1.2,  10.1.3  หรอื 10.1.4  ใหป้รบัเป็นรายวนัอกีไม่
เกนิวนัละ 500 บาทจนกว่าจะปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง  (ตามมาตรา 27)   
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      10.2  ผูม้หีน้าทีจ่ดัทําบญัชผีูใ้ดไม่จดัใหม้กีารทําบญัชีของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบยีน  
บรษิทัจํากดั  บรษิทัมหาชนจํากดัที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย  นิตบิุคคลที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  กิจการร่วมค้าตามประมวลรษัฎากร  หรอืผู้มี
หน้าที่จดัทําบญัชีไม่จดัให้มกีารทําบญัชีนับแต่วนัเริม่ทําบญัชี  ต้องระวางโทษปรบัไม่เกิน 
30,000 บาท  และปรบัเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละ 1,000 บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง  
(ตามมาตรา 28) 

      10.3  ผูม้หีน้าทีจ่ดัทาํบญัชใีดไมปิ่ดบญัชคีรัง้แรกภายใน 12 เดอืนนับแต่วนัเริม่ทํา
บญัชหีรอืไม่ส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบญัชใีห้แก่ผู้ทําบญัชใีห้ถูกต้องครบถ้วน  
หรือไม่จัดให้มีผู้ทําบัญชีซึ่ง เ ป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกํ าหนดเพื่อทําบัญชีตาม
พระราชบญัญตันิี้  ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ 10,000 บาท  (ตามมาตรา 29) 

     10.4  ผูม้หีน้าทีจ่ดัทําบญัชบีุคคลใดไม่จดัทํางบการเงนิและยื่นงบการเงนิดงักล่าว
ต่อสาํนกังานกลางบญัชหีรอืสาํนกังานบญัชปีระจาํทอ้งทีภ่ายในระยะเวลาทีก่ําหนด  ต้องระวาง
โทษปรบัไมเ่กนิ 50,000 บาท  (ตามมาตรา 30) 

     10.5  ผูม้หีน้าทีจ่ดัทาํบญัชผีูใ้ดไม่ปฏบิตัโิดยงบการเงนิตอ้งมรีายการยอ่ตามที ่
อธบิดปีระกาศกําหนดซึง่ความเหน็ชอบของรฐัมนตร ี ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ 5,000 บาท      
(ตามมาตรา 31) 

10.6   ผูม้หีน้าทีจ่ดัทาํบญัชผีูใ้ดซึง่งบการเงนิไมไ่ดร้บัการตรวจสอบและแสดง 

ความเหน็โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ 20,000 บาท (ตามมาตรา 32) 

10.7   ผูม้หีน้าทีจ่ดัทาํบญัชผีูใ้ดแจง้ขอ้ความบญัชหีรอืเอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบ  
การลงบญัชสีูญหายหรอืเสยีหายเป็นเทจ็ต่อสารวตัรใหญ่บญัชหีรอืสารวตัรบญัช ี ต้องระวาง
โทษจาํคุกไมเ่กนิ 6 เดอืน  หรอืปรบัไมเ่กนิ 10,000 บาท  หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั  (ตามมาตรา 33) 

10.8   ผูใ้ดไมจ่ดัทาํบญัชเีพื่อใหม้กีารแสดงผลการดาํเนินงาน  ฐานะการเงนิ หรอื 

การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงนิของผู้มหีน้าที่จดัทําบญัชทีี่เป็นอยู่ตามความเป็นจรงิและตาม
มาตรฐานการบญัช ี ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ 10,000 บาท  (ตามมาตรา 34) 

10.9   ผูใ้ดไมล่งรายการในบญัชเีป็นภาษาไทย  เขยีนดว้ยหมกึ  ดดีพมิพ ์ หรอืทาํ 

ดว้ยวธิอีื่นใดตามทีพ่ระราชบญัญตักิําหนด  จะต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ 5,000 บาท (ตาม
มาตรา 35) 

     10.10  ผูใ้ดขดัขวางการปฏบิตัหิน้าทีข่องสารวตัรใหญ่บญัชหีรอืสารวตัรบญัชซีึง่ม ี

อํานาจเขา้ไปในสถานที่ทําการหรอืสถานที่เก็บรกัษาบญัชแีละเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ
ลงบญัชขีองผูม้หีน้าทีจ่ดัทาํบญัชหีรอืผูท้าํบญัชใีนระหว่างเวลาทําการของสถานทีน่ัน้ต้องระวาง
โทษจาํคุกไมเ่กนิ 1 ปี  หรอืปรบัไม่เกนิ 20,000 บาท  หรอืทัง้จาํทัง้ปรบัในกรณี ผูใ้ดไม่อํานวย
ความสะดวกแก่สารวตัรใหญ่บญัชหีรอืสารวตัรบญัชหีรอืฝ่าฝืนคําสัง่  ต้องระวางโทษจาํคุกไม่
เกนิ 1 เดอืน  หรอืปรบัไมเ่กนิ 2,000 บาท  หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั  (ตามมาตรา 36) 
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10.11   ผูใ้ดฝา่ฝืนเปิดเผยขอ้ความใดๆ ทีท่ราบหรอืไดม้าเน่ืองจากการปฏบิตัติอ้ง  
ระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิ 6 เดอืน  หรอืปรบัไมเ่กนิ 10,000 บาท  หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั  และในกรณี
ทีผู่ก้ระทําผดิเป็นสารวตัใหญ่บญัช ี สารวตัรบญัช ี หรอืเจา้พนักงาน  ต้องระวางโทษจาํคุกไม่
เกนิ 1 ปี  หรอืปรบัไมเ่กนิ 20,000 บาท  หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั (ตามมาตรา 37) 

10.12   ผูใ้ดทาํใหเ้สยีหาย  ทาํลาย  ซ่อนเรน้  หรอืทาํใหส้ญูหาย  หรอืทาํใหไ้ร ้
ประโยชน์ซึง่บญัชหีรอืเอกสารทีต่้องใชป้ระกอบการลงบญัช ี ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิ 1 ปี  
หรอืปรบัไม่เกนิ 20,000 บาท  หรอืทัง้จําทัง้ปรบั  ในกรณีที่ผู้กระทําความผดิเป็นผู้มหีน้าที่
จดัทาํบญัช ี ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิ 2 ปี  หรอืปรบัไมเ่กนิ 40,000 บาท  หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั           

(ตามมาตรา 38) 

10.13   ผูใ้ดลงรายการเทจ็  แกไ้ข  ละเวน้การลงรายการในบญัชหีรอืงบการเงนิ 

หรอืแก้ไขเอกสารทีต่้องใชป้ระกอบการลงบญัชเีพื่อใหผ้ดิความเป็นจรงิ  ต้องระวางโทษจาํคุก
ไม่เกนิ 2 ปี  หรอืปรบัไม่เกนิ 40,000 บาท  หรอืทัง้จําทัง้ปรบัในกรณีทีผู่้กระทําความผดิเป็น  
ผูม้หีน้าทีจ่ดัทําบญัชตี้องระวางโทษจําคุกไม่เกนิ 3 ปี  หรอืปรบัไม่เกนิ 60,000 บาท  หรอืทัง้
จาํทัง้ปรบั (ตามมาตรา 39) 

10.14   กรณทีีผู่ก้ระทาํความผดิซึง่ตอ้งรบัโทษตามพระราชบญัญตันิี้เป็นนิตบิุคคล   
ให้กรรมการผู้จดัการ  หุ้นส่วนจดัการ  หุ้นส่วนผู้จดัการ  ผู้แทนนิตบิุคคล  หรอืบุคคลใด  ซึ่ง
รบัผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนัน้ต้องรบัโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรบั
ความผดินัน้ๆ ด้วย  เว้นแต่จะพสิูจน์ได้ว่าตนมไิดม้สี่วนรูเ้ห็นหรอืยนิยอมในการกระทําความ 
ผดิของนิตบิุคคลนัน้ (ตามมาตรา 40) 

 

 11.  บทเฉพาะกาล 

        ตามพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ฉบบัน้ีไดก้ําหนดเกี่ยวกบับทเฉพาะกาล
เพื่อใหผู้ป้ระกอบการอาจเลอืกนําปฏบิตัใิชเ้พื่อใหเ้กดิความเหมาะสมในการประกอบธุรกจิและ
ไมข่ดัต่อกฎหมายไวด้งันี้ 

 11.1  บรรดากฎกระทรวง  หรอืประกาศทีอ่อกตามประกาศของคณะปฏวิตัฉิบบัที ่ 
285 ลงวนัที ่24 พฤศจกิายน 2515  ที่ใชบ้งัคบัอยู่ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใช้บงัคบัให้ยงัคง
ใช้บงัคบัต่อไปเท่าที่ไม่ขดัแย้งกับพระราชบญัญตัินี้  ทัง้นี้  จนกว่าจะได้มกีฎกระทรวงหรอื
ประกาศทีอ่อกตามความในพระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

11.2   ผูใ้ดเป็นผูท้าํบญัชขีองผูม้หีน้าทีจ่ดัทาํบญัชอียูก่่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใช้  
บงัคบัไม่น้อยกว่า 5 ปี  แต่ไม่มคีุณสมบตัิของการเป็นผู้ทําบญัชตีามที่อธบิดกีําหนด  หาก
ประสงคจ์ะเป็นผูท้าํบญัชตีามพระราชบญัญตันิี้ต่อไป  ใหแ้จง้ต่ออธบิดตีามหลกัเกณฑ ์ วธิกีาร  
และเงื่อนไขทีอ่ธบิดปีระกาศกําหนดภายใน 60 วนันับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั  และ
เมื่อผูน้ัน้เขา้รบัการอบรมและสําเรจ็การอบรมตามหลกัเกณฑ ์ วธิกีาร  และระยะเวลาทีอ่ธบิดี
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ประกาศกําหนดแลว้  ใหผู้น้ัน้เป็นผูท้ําบญัชต่ีอไปไดเ้ป็นเวลา 8 ปีนับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้
ใชบ้งัคบั 

11.3   ระหว่างทีย่งัไมม่มีาตรฐานการบญัชทีีก่ฎหมายกําหนด  ใหถ้อืว่ามาตรฐาน 

การบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตแห่งประเทศไทย   ซึ่ง
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชพีสอบบญัชไีดม้มีตใิหป้ระกาศใชแ้ลว้  เป็นมาตรฐาน
การบญัชตีามพระราชบญัญตันิี้ 

11.4   ใหก้จิการรว่มคา้ตามประมวลรษัฎากรซึง่เริม่ตน้ประกอบกจิการรว่มคา้อยู่ 
ก่อนวนัที่พระราชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั  ไม่ต้องปฏบิตัิตามพระราชบญัญตัินี้จนกว่าจะเริม่รอบ
ระยะเวลาบญัชใีหมห่ลงัจากวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัแลว้ 

11.5   ใหผู้ม้หีน้าทีจ่ดัทาํบญัชจีดัใหม้ผีูท้าํบญัชใีหต้รงต่อความเป็นจรงิและถูกตอ้ง 

ภายใน 1 ปีนับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้มผีลใชบ้งัคบั  ทัง้นี้กําหนดระยะเวลาจะขยายออกไป
อกีตามความจาํเป็นแก่กรณกีไ็ดโ้ดยความเหน็ชอบของรฐัมนตรแีต่ตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี 

  ดงันัน้  จากที่กล่าวมาขา้งต้นประเดน็หลกัที่เป็นสาระสําคญัของพระราชบญัญตักิาร
บญัช ีพ.ศ. 2543 โดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 10 สงิหาคม 2543  ซึ่งจะมผีลทําให้กฎหมาย
บญัชหีรอืประกาศของคณะปฏวิตัฉิบบัที ่285 ถูกยกเลกิไปในพระราชบญัญตัฉิบบันี้   ไดม้กีาร
กําหนดแบ่งแยกหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัทําบญัชขีองธุรกจิไว ้
ด้วยกนั 2 ฝ่าย  คอื  “ผู้มหีน้าที่จดัทําบญัชี”  กบั  “ผู้ทําบญัชี”  เพื่อให้บุคคลทัง้ 2 ฝ่ายได้มี
หน้าที่และความรบัผดิชอบที่ช่วยทําให้การจดัทําบญัชขีองธุรกิจถูกต้องส่งผลให้ข้อมูลในงบ 
การเงนิเชื่อถอืไดแ้ละสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสนิใจได้  
 

 

ผูมี้หน้าท่ีจดัท าบญัชี 

 

 การจดัทําบญัชขีองธุรกจิตามพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543  ลงไว้ในประกาศ
กจิจานุเบกษาตามมาตรา 4 ได้ให้คํานิยามของ  “ผูม้หีน้าทีจ่ดัทําบญัชี”  หมายความว่า  ผู้มี
หน้าที่จดัให้มกีารทําบญัชตีามพระราชบญัญตันิี้  (กรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์. 
คน้จาก,  http://www.dbd.go.th/ewt_dl_link.php?=6673) 

ดงันัน้  จงึสรุปว่าผู้มหีน้าทีจ่ดัทําบญัชตีามประเภทของธุรกจิต่างๆ ที่กฎหมายฉบบันี้
กําหนดจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดงันี้  

กลุ่มที ่ 1  ไดแ้ก่  หา้งหุน้ส่วนจดทะเบยีน  บรษิทัจาํกดั  บรษิทัมหาชนจาํกดั  ที่จดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมายไทย  นิตบิุคคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกจิในประเทศ
ไทย  กจิการรว่มคา้ตามประมวลรษัฎากร (ตามมาตรา 8 วรรค 1) 
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กลุ่มที ่ 2  ไดแ้ก่  สถานทีป่ระกอบธุรกจิเป็นประจาํซึ่งหมายถงึ  สถานที่ประกอบการ
หลายแห่งทีแ่ยกออกไปจากสํานักงานใหญ่โดยมทีีต่ ัง้ถาวร  มพีนักงานประจาํและมกีารดําเนิน
กจิการทีจ่ะก่อใหเ้กดิรายได ้ เช่น  โชวร์มู  เป็นต้น ใหผู้ม้หีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัการธุรกจิ
ในสถานทีน่ัน้เป็นผูม้หีน้าทีจ่ดัทําบญัช ี(ตามมาตรา 8 วรรค 2) 

กลุ่มที ่ 3  ไดแ้ก่  บุคคลธรรมดาหรอืหา้งหุน้ส่วนทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนทีป่ระกอบธุรกจิใด
ในประเทศไทย  เมือ่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชยอ์อกประกาศกระทรวงพาณิชยก์ําหนดให้
เป็นผู้มหีน้าที่จดัทําบญัช ี(ตามมาตรา 8 วรรค 4) ได้แก่  1) บุคคลธรรมดาหรอืห้างหุ้นส่วน    
ที่มไิด้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต  ผู้จําหน่าย  ผู้มไีว้เพื่อจําหน่าย  ผู้นําเข้ามา
ราชอาณาจกัร  หรอืผูส้่งออกไปนอกราชอาณาจกัรซึ่งสนิคา้ประเภทแถบเสยีงเพลง  แถบวดีี
ทศัน์  และแผ่นซดีี   2) บุคคลธรรมดาหรอืห้างหุ้นส่วนที่มไิด้จดทะเบยีนที่ประกอบธุรกิจ
โรงงาน  แปรสภาพ  แกะสลัก  และการทําหตัถกรรมจากงาช้าง  การค้าปลีก  การค้าส่ง  
งาชา้ง  และผลติภณัฑจ์ากงาชา้ง 
 จากทีก่ล่าวถงึประเภทของผู้มหีน้าทีจ่ดัทําบญัชไีปแลว้นัน้  สําหรบัสาระสําคญัในส่วน
ของผูม้หีน้าทีจ่ดัทาํบญัชตีามทีก่ฎหมายฉบบันี้กําหนดไวม้รีายละเอยีดดงันี้ 
 

1.  หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูมี้หน้าท่ีจดัท าบญัชี 

     ตามพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีไดม้กีารกําหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูม้หีน้าที่
จดัทาํบญัชไีวอ้ยา่งชดัเจน  กล่าวคอื 

     1.1  จดัใหม้กีารทาํบญัชนีบัแต่วนัเริม่ทาํบญัชตีามทีก่ฎหมายกําหนดดงันี้ 
           1.1.1  หา้งหุน้ส่วนจดทะเบยีน  บรษิทัจาํกดัหรอืบรษิทัมหาชนจาํกดัใหเ้ริม่ทํา 

บญัชนีับแต่วนัทีห่า้งหุน้ส่วนจดทะเบยีน  บรษิทัจาํกดั  หรอืบรษิทัมหาชนจาํกดั  ไดร้บัการจด
ทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลตามกฎหมาย 

 1.1.2  นิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศทีป่ระกอบกจิการในราช 

อาณาจกัรไทย  ใหเ้ริม่ทาํบญัชนีบัแต่วนัทีไ่ดเ้ริม่ตน้ประกอบธุรกจิในประเทศไทย 

 1.1.3  กจิการรว่มคา้ตามประมวลรษัฎากร  ใหเ้ริม่ทาํบญัชนีบัแต่วนัที่กจิการ 
รว่มคา้นัน้ไดเ้ริม่ตน้ประกอบกจิการ 

 1.1.4  สถานทีป่ระกอบธุรกจิเป็นประจาํ  ใหเ้ริม่ทาํบญัชนีบัแต่วนัที่สถานที ่
ประกอบธุรกจิเป็นประจาํนัน้เริม่ตน้ประกอบกจิการ 

      1.2  ตอ้งปิดบญัชคีรัง้แรกภายใน 12 เดอืนนบัแต่วนัเริม่ทาํบญัช ี และปิดบญัช ี

ครัง้ต่อไปทุกรอบ 12 เดอืนนับแต่วนัปิดบญัชคีรัง้ก่อน  ทัง้นี้  ผูม้หีน้าทีจ่ดัทําบญัชจีะปิดบญัชี
โดยมรีอบปีบญัชน้ีอยกว่า 12 เดอืนกไ็ดซ้ึง่มเีพยีง 2 กรณเีท่านัน้  กล่าวคอื 

  1.2.1  เป็นรอบปีบญัชปีีแรก  ซึง่มรีอบบญัชน้ีอยกว่า 12 เดอืน 
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  1.2.2  รอบปีบญัชทีีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ปลีย่นรอบปีบญัชไีด ้ โดยความเหน็  
ชอบจากสารวตัรใหญ่บญัชหีรอืสารวตัรบญัชแีลว้    

      1.3  ตอ้งจดัทาํงบการเงนิและยืน่งบการเงนิต่อสาํนกังานกลางบญัชหีรอืสาํนกังาน 

บญัชปีระจาํทอ้งทีต่ามแบบทีอ่ธบิดกีรมพฒันาธุรกจิการคา้กําหนดภายใน 5 เดอืนนับแต่วนัปิด
บญัช ี ในกรณีที่เป็นบรษิทัจาํกดั  หรอืบรษิทัมหาชนจาํกดัที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยให้ยื่น
งบภายใน 1 เดอืนนับแต่วนัที่งบการเงนิได้รบัอนุมตัิในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  งบการเงนิต้องมี
รายการย่อตามที่อธบิดปีระกาศโดยความเหน็ชอบของรฐัมนตรแีละต้องได้รบัการตรวจสอบ
แสดงความเหน็โดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต  เว้นแต่งบการเงนิของผู้มหีน้าทีจ่ดัทําบญัชซีึง่เป็น     
หา้งหุน้ส่วนจดทะเบยีนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยทีม่ทีุนไม่เกนิ 5 ลา้นบาท  สนิทรพัยร์วม
ไมเ่กนิ 30 ลา้นบาทหรอืรายไดร้วมไม่เกนิ 30 ลา้นบาท  รายการใดรายการหนึ่งทีก่ฎกระทรวง
กําหนดไมต่อ้งมผีูส้อบบญัชรีบัอนุญาตตรวจสอบงบการเงนิได้  งบการเงนิตามพระราชบญัญตัิ
นี้ไดแ้ก่ 

    1.3.1  งบแสดงฐานะการเงนิ 

    1.3.2  งบกําไรขาดทุน 

    1.3.3  งบกําไรสะสม 

    1.3.4  งบกระแสเงนิสด 

    1.3.5  งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ 

    1.3.6  งบประกอบหรอืหมายเหตุประกอบงบการเงนิ  หรอืคาํอธบิายอื่น 

ซึง่ระบไุวว้่าเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิ 

      1.4  ตอ้งส่งมอบเอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการลงบญัช ี เช่น  ใบเสรจ็รบัเงนิ  ใบ 

ส่งของใบสําคญัรบั–จ่าย  เป็นต้น  ให้แก่ผู้ทําบญัชใีหถู้กต้องครบถ้วนเพื่อให้บญัชทีีจ่ดัทําขึน้
สามารถแสดงผลการดําเนินงาน  ฐานะการเงนิ  หรอืการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงนิที่เป็นอยู่
ตามความเป็นจรงิและตามมาตรฐานการบญัชีซึง่ตามมาตรา 4 พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 
2543 ฉบบันี้  “มาตรฐานการบญัช”ี  หมายความว่า  หลกัการบญัชแีละวธิปีฏบิตัทิางการบญัชี
ทีร่บัรองทัว่ไปหรอืมาตรฐานการบญัชทีีก่ําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ 

      1.5  ตอ้งเกบ็รกัษาบญัชแีละเอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการลงบญัชไีว ้ณ สถานที่ 
ทําการหรอืสถานที่ที่ใช้เป็นที่ทําการผลติ  หรอืเก็บสนิค้าเป็นประจํา  หรอืสถานที่ที่ใช้เป็นที่
ทํางานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วนัปิดบญัชหีรอืจนกว่าจะมกีารส่งมอบบญัชหีรอืเลกิ
ประกอบกจิการดว้ยเหตุใดๆ  ในกรณีทีจ่ดัทําบญัชดีว้ยเครื่องคอมพวิเตอรห์รอืเครื่องมอือื่นใด
ในสถานทีอ่ื่นแต่มกีารเชื่อมโยงเครอืขา่ยคอมพวิเตอรห์รอืเครื่องมอืนัน้มายงัสถานทีด่งักล่าวให้
ถอืว่าไดม้กีารเกบ็รกัษาบญัชไีว ้ณ สถานทีน่ัน้แลว้  
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      1.6  ตอ้งจดัใหม้ผีูท้าํบญัชซีึง่เป็นผู้มคีุณสมบตัติามทีอ่ธบิดกีําหนดและมหีน้าที ่
ควบคุมดูแลผู้ทําบญัชใีห้จดัทําบญัชใีห้ตรงต่อความเป็นจรงิและถูกต้องตามพระราชบญัญตันิี้   
เวน้แต่ ผู้มหีน้าที่จดัทําบญัชซีึง่เป็นบุคคลธรรมดาจะเป็นผูท้ําบญัชสีําหรบักจิการของตนเองก็
ได ้

      1.7  เมือ่บญัชหีรอืเอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการลงบญัชสีญูหายหรอืเสยีหายตอ้ง 
แจง้ต่อสารวตัรใหญ่บญัชหีรอืสารวตัรบญัชภีายใน 15 วนันับแต่วนัที่ทราบหรอืควรทราบถึง
การสญูหายหรอืเสยีหายนัน้ 

      1.8  เมือ่เลกิประกอบธุรกจิดว้ยเหตุใดๆ โดยมไิดม้กีารชาํระบญัช ี ใหส้่งมอบบญัช ี

และเอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการลงบญัชแีก่สารวตัรใหญ่บญัชหีรอืสารวตัรบญัชภีายใน 90 วนั
นบัแต่วนัเลกิประกอบธุรกจิ 

      1.9  ตอ้งจดัใหม้กีารทาํบญัชสีาํหรบัการประกอบธุรกจิของตนใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 
โดยมหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีก่ฎหมายกําหนดไวใ้นเรือ่งดงัต่อไปนี้ 

  1.9.1  ชนิดของบญัชทีีต่อ้งจดัทาํ  ไดแ้ก่   
 1.9.1.1  บญัชรีายวนั  ประกอบดว้ย 

  1)  บญัชเีงนิสด 

  2)  บญัชธีนาคาร  แยกเป็นแต่ละเลขทีบ่ญัชธีนาคาร 

  3)  บญัชรีายวนัซือ้ 

  4)  บญัชรีายวนัขาย 

  5)  บญัชรีายวนัทัว่ไป  
    1.9.1.2  บญัชแียกประเภท  ประกอบดว้ย 

  1)  บญัชแียกประเภทสนิทรพัย ์ หนี้สนิและทุน 

2) บญัชแียกประเภทรายได ้ และค่าใชจ้า่ย 

3) บญัชแียกประเภทลกูหนี้ 
4) บญัชแียกประเภทเจา้หนี้ 

 1.9.1.3  บญัชสีนิคา้ 

 1.9.1.4  บญัชรีายวนัและแยกประเภทอื่นตามความจาํเป็น 

     1.9.2  ขอ้ความและรายการทีต่อ้งมใีนบญัช ี ตามประกาศกรมพฒันา 

ธุรกิจการค้าสําหรบัผู้มหีน้าที่จดัทําบญัชีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบยีน  บรษิทัจํากดั  บรษิัท
มหาชนจาํกดัจะตอ้งแสดงในบญัชมีดีงันี้ 

1.9.2.1  ปกดา้นหน้าของสมดุบญัชหีรอืแผ่นหน้าของบญัชกีรณทีี่ 
บญัชเีป็นแผ่น  ตอ้งมขีอ้ความดงัต่อไปนี้ 

1) ชื่อของผูม้หีน้าทีจ่ดัทาํบญัช ี ในกรณทีีผู่ม้หีน้าทีจ่ดัทาํ 

บญัชไีมใ่ช่นิตบิุคคลจะใชช้ื่อทางการคา้กไ็ด้ 
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2) ชนิดของบญัช ี

3) ลาํดบัเล่มบญัชแีต่ละชนิดใหใ้ชต้วัเลขไทยหรอือารบคิ   
ถา้บญัชแีต่ละชนิดมมีากกว่าหนึ่งเล่มตอ้งเรยีงลาํดบัเล่มต่อเนื่องกนั 

 1.9.2.2  บญัชรีายวนั  บญัชแียกประเภท  และบญัชสีนิคา้  ตอ้งม ี

ขอ้ความและรายการในบญัชดีงัต่อไปนี้ 
1) ชื่อบญัช ี วนั  เดอืน  ปี  เลขทีข่องเอกสารประกอบการ 

ลงบญัชหีรอืหน้าบญัชหีรอืรหสัทีอ่า้งองิ  รายการบญัชแีละจาํนวนเงนิ 

2) หน้าบญัชตีอ้งมตีวัเลขไทย  หรอือารบคิเรยีงลาํดบัทุก 

หน้า 
3) รายการในบญัชทีีเ่ป็นจาํนวนเงนิตอ้งเป็นหน่วยเงนิตรา 

ไทย  เวน้แต่ในกรณทีีม่มีาตรฐานการบญัชกีําหนดใหแ้สดงเป็นหน่วยเงนิตราสกุลอื่นไดจ้ะเลอืก
ปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชกีไ็ด ้

 1.9.2.3  บญัชแีต่ละชนิดตอ้งมรีายการต่อไปนี้เพิม่ขึน้ 

  1)  บญัชเีงนิสด  หรอืบญัชธีนาคาร  ใหม้รีายละเอยีดการได ้ 
มาหรอืจ่ายไปซึ่งเงนิสด  เงนิในธนาคาร  แต่ถ้ามรีายละเอยีดดงักล่าวในเอกสารประกอบการ
ลงบญัชหีรอืบญัชรีายวนัชนิดหน่ึงชนิดใดแลว้จะลงรายการรบัหรอืจ่ายเงนิประเภทเดยีวกนัเป็น
ยอดรวมกไ็ด ้

2) บญัชรีายวนัซือ้หรอืบญัชรีายวนัขาย  ใหม้รีายละเอยีด   
ชนิด  ประเภท  จาํนวน  และราคาของสนิคา้หรอืบรกิารทีซ่ื้อขาย  แต่ถ้ามรีายละเอยีดดงักล่าว
ในเอกสารประกอบการลงบญัชหีรอืทะเบยีนใดแลว้จะลงรายการซือ้หรอืขายสนิค้าหรอืบรกิาร
นัน้เป็นยอดรวมกไ็ด ้

3) บญัชรีายวนัทัว่ไป  ใหม้คีาํอธบิายรายการบญัช ี

4) บญัชแียกประเภทสนิทรพัย ์ หนี้สนิและทุน  ใหม้รีาย  
ละเอยีดการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของสนิทรพัย ์ หนี้สนิและทุน  โดยใหอ้้างชนิดของบญัชแีละหน้า
บญัชหีรอืรหสัทีอ่า้งองิดว้ย 

5) บญัชแียกประเภทรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยใหม้รีายละเอยีด  

ทีม่าแห่งรายไดห้รอืค่าใชจ้า่ย  โดยใหอ้า้งชนิดของบญัชแีละหน้าบญัชหีรอืรหสัทีอ่า้งองิดว้ย 

6) บญัชแียกประเภทลกูหนี้หรอืบญัชแียกประเภทเจา้หนี้ 
ใหม้ชีื่อลูกหนี้หรอืเจา้หนี้การแสดงรายการบญัชใีหม้รีายละเอยีดการก่อหนี้หรอืระงบัหนี้  การ
ลงรายการดงักล่าวใหอ้า้งชนิดของบญัชแีละหน้าบญัชหีรอืรหสัทีอ่า้งองิดว้ย 

7) บญัชสีนิคา้  ใหม้ชีื่อ  ชนิด  จาํนวน  หน่วยนบั  ราย  
ละเอยีดการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิคา้  และจาํนวนสนิคา้นัน้ 
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   1.9.3  ระยะเวลาทีต่อ้งลงรายการในบญัช ี กําหนดระยะเวลาทีต่อ้งลง 
รายการในบญัชใีหแ้ลว้เสรจ็ไวด้งัต่อไปนี้ 

1.9.3.1  บญัชรีายวนัทุกชนิด  ใหล้งรายการในบญัชใีหแ้ลว้เสรจ็ 

ภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีร่ายการนัน้เกดิขึน้ 

1.9.3.2  บญัชแียกประเภท  ตอ้งผ่านรายการจากบญัชรีายวนัภาย  
ใน15 วนันบัแต่วนัสิน้เดอืนของเดอืนทีร่ายการนัน้เกดิขึน้ 

1.9.3.3  บญัชสีนิคา้  ใหล้งรายการในบญัชใีหแ้ลว้เสรจ็ภายใน  
15 วนันบัแต่วนัสิน้เดอืนของเดอืนทีร่ายการนัน้เกดิขึน้ 

1.9.3.4  ในกรณทีีเ่ป็นบญัชแียกประเภทและบญัชสีนิคา้  ซึง่ตอ้งม ี 
การลงรายการยอดคงเหลอืต้องลงรายการยอดคงเหลอืใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันับแต่วนัปิด
บญัช ี

   1.9.4  เอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการลงบญัช ี ไดแ้ก่  บนัทกึ  หนงัสอื  หรอื 

เอกสารใดๆ ทีใ่ชเ้ป็นหลกัฐานในการลงรายการในบญัชซีึง่แยกไดเ้ป็น 3 ประเภทคอื 

1.9.4.1  เอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการลงบญัชทีีจ่ดัทาํขึน้โดยบุคคล  
ภายนอก 

1.9.4.2  เอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการลงบญัชทีีจ่ดัทาํขึน้โดยผูม้ ี

หน้าทีจ่ดัทาํบญัชเีพื่อออกใหแ้ก่บุคคลภายนอก 

1.9.4.3  เอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการลงบญัชทีีจ่ดัทาํขึน้โดยผูม้ ี

หน้าทีจ่ดัทาํบญัชเีพื่อใชใ้นกจิการของตนเอง 

 แต่ถา้หากว่าเอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการลงบญัชเีป็นเอกสารทีจ่ดัทาํขึน้โดยผูม้หีน้าที่ 
จดัทําบญัชเีพื่อออกใหแ้ก่บุคคลภายนอก  นอกจากต้องมรีายการดงักล่าวขา้งต้นแลว้ยงัต้องมี
รายการต่อไปนี้เพิม่เตมิคอื 

1. ในกรณทีีเ่ป็นเอกสารเพื่อเป็นหลกัฐานในการรบัเงนิ  รบัฝากเงนิ  รบัชาํระเงนิหรอื 

ตัว๋เงนิตอ้งมรีายการต่อไปนี้ 
     1.1  เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากรของกจิการทีจ่ดัทาํเอกสาร 

1.2  สถานทีต่ ัง้ของกจิการทีจ่ดัทาํเอกสาร 

1.3  รายละเอยีดเกีย่วกบัการรบัเงนิหรอื 

1.4  ชื่อ  ชนิด  จาํนวน  หน่วยนบั  ราคาต่อหน่วย  และราคารวมของสนิคา้ 

หรอืบรกิารแต่ละรายการ  เวน้แต่ไดร้ะบุรายละเอยีดดงักล่าวไวใ้นเอกสาร 

1.5  ลายมอืชื่อของผูร้บัเงนิหรอืตัว๋เงนิ  เวน้แต่เป็นเอกสารทีจ่ดัทาํและส่งมอบ 

ดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร ์ หรอืเครือ่งมอือื่นใดทีไ่ดผ้ลในทาํนองเดยีวกนั 

2. ในกรณทีีเ่ป็นเอกสารเพื่อเป็นหลกัฐานในการจาํหน่าย  จา่ยโอน  ส่งมอบสนิคา้ 

หรอืบรกิารโดยยงัมไิดม้กีารชาํระเงนิหรอืตัว๋เงนิตอ้งมรีายการต่อไปนี้ 
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2.1  เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากรของกจิการทีจ่ดัทําเอกสาร 

2.2  สถานทีต่ ัง้ของกจิการทีจ่ดัทาํเอกสาร 

2.3  ชื่อ  ชนิด  จาํนวน  หน่วยนบั  ราคาต่อหน่วย  และราคารวมของสนิคา้ 

หรอืบรกิารแต่ละรายการ 
2.4  ชื่อหรอืชื่อทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ  และทีอ่ยูข่องผูซ้ือ้หรอืผูร้บัสนิคา้ 

หรอืผูร้บับรกิาร 
2.5  ลายมอืชื่อผูจ้ดัทาํเอกสาร 

2.6  ลายมอืชื่อผูร้บัสนิคา้หรอืผูร้บับรกิาร 

สาํหรบัเอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการลงบญัชทีีจ่ดัทาํขึน้โดยผูม้หีน้าทีจ่ดัทาํบญัชเีพื่อ 

ออกใหแ้ก่บุคคลภายนอกตอ้งมสีาํเนาเกบ็ไวอ้ยา่งน้อย 1 ฉบบั 

3. เอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการลงบญัชเีป็นเอกสารทีจ่ดัทาํขึน้เพื่อใชใ้นกจิการของ 

ตนเอง  ตอ้งมรีายการต่อไปนี้ดว้ยคอื 

3.1  คาํอธบิาย 

3.2  วธิกีารและการคาํนวณต่างๆ (ถา้ม)ี 
3.3  ลายมอืชื่อของผูม้หีน้าทีจ่ดัทาํบญัช ี หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็น 

ผูอ้นุมตัริายการ 
4. เอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการลงบญัชทีีท่าํเป็นภาษาต่างประเทศ  สารวตัรใหญ่ 

บญัชหีรอืสารวตัรบญัชอีาจสัง่ให้ผูม้หีน้าที่จดัทําบญัชหีรอืผูท้ําบญัชจีดัการแปลเป็นภาษาไทย
ภายในเวลาทีก่ําหนดเพื่อใชป้ระโยชน์ในการตรวจสอบกไ็ด้ 
 

 

ผูท้ าบญัชี 

 

 ตามมาตรา 4 ของพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ไดใ้หค้วามหมายดงันี้ 
 “ผูท้าํบญัช”ี  หมายความว่า  ผูร้บัผดิชอบในการทําบญัชขีองผูม้หีน้าทีจ่ดัทําบญัชไีม่ว่า
จะไดก้ระทาํในฐานะเป็นลกูจา้งของผูม้หีน้าทีจ่ดัทาํบญัชหีรอืไม่กต็าม  (กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย.์ คน้จาก. http://www.dbd.go.th/ewt_dl_link.php?=6673) สาระสาํคญัมดีงันี้ 
 

 1.  คณุสมบติัของผูท้ าบญัชี 

     ตามประกาศของกรมพฒันาธุรกจิการคา้  เรื่อง  กําหนดคุณสมบตัแิละเงื่อนไขของ
การเป็นผูท้ําบญัช ีพ.ศ. 2543  ประกาศ ณ วนัที ่3 สงิหาคม 2543 นัน้ไดก้ําหนดใหผู้ท้ําบญัชี
ตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 
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1.1  มภีมูลิาํเนาหรอืถิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร 

1.2  มคีวามรูภ้าษาไทยเพยีงพอทีจ่ะทาํหน้าทีเ่ป็นผูท้าํบญัชไีด้ 
1.3  ไมเ่คยตอ้งโทษโดยคาํพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้าํคุก  เนื่องจากไดก้ระทาํความผดิ 

ตามกฎหมายว่าดว้ยการบญัชี  หรอืกฎหมายว่าดว้ยผูส้อบบญัช ี หรอืกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพี
บญัช ี เวน้แต่พน้ระยะเวลาทีถู่กลงโทษมาแลว้เป็นเวลาไมน้่อยกว่า 3 ปี 

1.4  มคีุณวุฒดิา้นการศกึษาตามขนาดธุรกจิทีก่ําหนดแต่ละกลุ่มดงัต่อไปนี้ 
กลุ่มที ่1  ผูท้าํบญัชขีองหา้งหุน้ส่วนจดทะเบยีนและบรษิทัจาํกดัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม 

กฎหมายไทย  ซึ่ง ณ วนัปิดบญัชใีนรอบปีที่ผ่านมามทีุนจดทะเบยีนไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท  
สนิทรพัยร์วมไมเ่กนิ 30 ลา้นบาทและมรีายไดร้วมไม่เกนิ 30 ลา้นบาท  ต้องมคีุณวุฒไิม่ตํ่ากว่า
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง(ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่าจาก
สถาบนัการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการหรอืสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน 
(ก.พ.) หรอืกระทรวงศึกษาธกิารเทยีบเท่าไม่ตํ่ากว่าอนุปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู (ปวส.) ทางการบญัช ี

กลุ่มที ่2  ผูท้าํบญัชขีองธุรกจิต่อไปนี้  ตอ้งมคีุณวุฒไิมต่ํ่ากว่าปรญิญาตรทีางการ 

บญัชหีรอืเทยีบเท่าจากสถาบนัการศกึษาทีก่ระทรวงศกึษาธกิารหรอืสํานักงานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) หรอืสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา (สกอ.) เทยีบเท่าไม่ตํ่ากว่า
ปรญิญาตรทีางการบญัช ี

     1.  หา้งหุน้ส่วนจดทะเบยีนและบรษิทัทีม่ทีุนจดทะเบยีนหรอืสนิทรพัย์รวมหรอืราย 
ไดร้วม  รายการใดรายการหน่ึงเกนิกว่าทีก่ําหนดในกลุ่ม 1 

     2.  บรษิทัมหาชนจาํกดั 

     3.  นิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศทีป่ระกอบธุรกจิในประเทศไทย 

     4.  กจิการรว่มคา้ตามประมวลรษัฎากร 

     5.  ผูป้ระกอบธุรกจิธนาคาร  เงนิทุน  หลกัทรพัย ์ เครดติฟองซเิอร์  ประกนัชวีติ  
ประกนัวนิาศภยั 

     6.  ผูป้ระกอบธุรกจิซึง่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิ 
การลงทุน 

กลุ่มที ่3  ผูท้าํบญัชขีองบุคคลธรรมดาหรอืหา้งหุน้ส่วนทีม่ไิดจ้ดทะเบยีน  ซึง่ 
รฐัมนตรปีระกาศใหเ้ป็นผูม้หีน้าทีจ่ดัทําบญัชี  ในกรณีทีบุ่คคลธรรมดาจะเป็นผูท้ําบญัชสีําหรบั
กิจการของตนเองก็สามารถทําได้  แต่หากมอบให้ผู้อื่นจดัทําบญัชีคุณวุฒขิองผู้ทําบญัชใีห้
เป็นไปตามกลุ่มที่ 1  และกลุ่มที่ 2 ที่กําหนดไว้โดยอนุโลม  สําหรบัห้างหุ้นส่วนที่มไิด้จด
ทะเบยีน  คุณวุฒขิองผูท้าํบญัชใีหเ้ป็นไปตามกลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 ทีก่ําหนดไวโ้ดยอนุโลม 
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     1.5  เงือ่นไขการเปลีย่นแปลงคุณสมบตัขิองผูท้าํบญัช ี ในกรณทีีผู่ท้าํบญัชขีอง 

ธุรกจิทีม่ทีุนจดทะเบยีนไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท  สนิทรพัยร์วมไม่เกนิ 30 ลา้นบาท  และรายไดร้วม 
ไม่เกนิ 30 ล้านบาทนัน้   หากทุนจดทะเบยีนสนิทรพัยร์วมหรอืรายได้รวมเปลี่ยนแปลงไปจน
ทําใหผู้้ทําบญัชเีดมิไม่มคีุณสมบตัขิองการเป็นผูท้ําบญัชขีองธุรกจินัน้อกีต่อไป  ผูท้ําบญัชเีดมิ
นัน้สามารถเป็นผู้ทําบญัชีของผู้มหีน้าที่จดัทําบญัชดีงักล่าวต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปีนับ 
ตัง้แต่วนัสิน้รอบปีบญัชทีีม่กีารเปลีย่นแปลง 

 

 2.  เง่ือนไขของการเป็นผูท้ าบญัชี 

     ผู้ทําบัญชีที่มีหน้าที่รบัผิดชอบในการทําบัญชีของธุรกิจ  ต้องดําเนินการแจ้ง
รายละเอียดที่เกี่ยวขอ้งกบัการทําบญัช ี พรอ้มด้วยเอกสารหลกัฐานประกอบการแจง้ต่อกรม
พฒันาธุรกจิการคา้ภายใน 60 วนันับแต่วนัเริม่ทําบญัช ี ซึง่ปจัจุบนักรมพฒันาธุรกจิการไดเ้ปิด
ใหบ้รกิารผูท้าํบญัชผี่านทางระบบอนิเตอรเ์น็ตทัง้หมดซึง่ผูท้าํบญัชตีอ้งดาํเนินการดงันี้ 

2.1  แจง้การเป็นผูท้าํบญัชพีรอ้มดว้ยหลกัฐานตามทีร่ะบุไวใ้นแบบ ส.บช.5 (แบบ 

แจ้งการทําบญัชขีองผู้ทําบญัชี) และแบบ ส.บช.5-1 (แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่รบัทํา
บญัช)ี ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ภายใน 60 วนันบัแต่วนัเริม่ทาํบญัช ี

2.2  แจง้ความประสงคเ์พื่อรบัหมายเลขผูใ้ช ้(User ID) รหสัผ่าน (Password) กบั  
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ก่อนและเมื่อได้ User ID และ Password แลว้ภายใน 3 วนัทําการผูท้ํา
บญัชสีามารถดําเนินการแจง้ได้ทุกกรณีไม่ว่าจะแจง้เพิม่และยกเลกิธุรกจิที่รบัทําบญัช ี แก้ไข
ขอ้มลู  แจง้การพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพีบญัชขีองผูท้าํบญัชใีนทุกรอบ 3 ปี 

     2.3  แจง้เพิม่และยกเลกิธุรกจิทีร่บัทําบญัชทีาง Internet  ซึง่จะทําใหผู้ท้ําบญัชไีม่
ต้องส่งแบบแจง้เพิม่ยกเลกิธุรกจิทีท่ําบญัช ี อนึ่ง  การแจง้เปลีย่นขอ้มลูของผู้ทําบญัชใีนกรณี
อื่น  เช่น  การแจง้เปลีย่นชื่อ – นามสกุล  เปลีย่นคุณวุฒกิารศกึษา ฯลฯ  ใหผู้ท้ําบญัชแีจง้เป็น
เอกสารตามแบบ ส.บช.6 (แบบแจง้การเปลีย่นแปลงการทาํบญัช)ี 

2.4  ตอ้งเขา้รบัการพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพี  ตลอดระยะเวลาทีย่งัเป็น 

ผูท้าํบญัชดีงันี้ 
 2.4.1  การนบัระยะเวลาและจาํนวนชัว่โมง  สาํหรบัการนบัเวลาใหน้บัเป็น  

รอบๆ รอบละ 3 ปีปฏทินิเรยีกว่า “รอบระยะเวลา 3 ปี” โดยทุกรอบระยะเวลา 3 ปีจะต้องเขา้รบั 
การพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพีในจาํนวนชัว่โมงดงันี้  

2.4.1.1  รายปี  จะตอ้งเขา้รบัการพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพีไม่  
น้อยกว่าปีละ 6 ชัว่โมง 

2.4.1.2  ภาพรวม 3 ปี (ครบรอบระยะเวลา 3 ปี)  จะตอ้งมจีาํนวน 

ชัว่โมงในการพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพีไม่น้อยกว่า 27 ชัว่โมง และต้องเป็นกจิกรรมทีม่ ี
เนื้อหาเกีย่วขอ้งกบัการบญัชไีมน้่อยกว่า 18 ชัว่โมง  การเริม่นบัรอบระยะเวลา 3 ปี  ใหน้ับตาม



 133 การจดัท าบญัชีของธรุกิจน าเข้าและส่งออก 

ปีปฏทินิโดยให้เริม่นับตัง้แต่ 1 มกราคมของปีถดัจากปีที่ผู้ทําบญัชแีจง้การเป็นผู้ทําบญัชเีป็น
ตน้ไป 

 2.4.2  กจิกรรมทีส่ามารถนบัเป็นชัว่โมงการพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพี 

2.4.2.1  การเขา้รว่มการอบรมหรอืสมัมนาในหลกัสตูรหรอืเรือ่งซึง่ 

จดัโดยสภาวชิาชพีหรอืการเขา้ร่วมการอบรมหรอืสมัมนาในหลกัสูตรหรอืเรื่องทีอ่ธบิดใีหค้วาม
เหน็ชอบ  นบัจาํนวนชัว่โมงไดต้ามระยะเวลาทีเ่ขา้รว่มการอบรมหรอืสมัมนา 

2.4.2.2  การเป็นวทิยากร  ผูบ้รรยาย  ผูด้าํเนินการสมัมนา  นบั 

จาํนวนชัว่โมงได ้3 เท่าของระยะเวลาการเป็นวทิยาการ  ผูบ้รรยาย  ผูด้าํเนินการสมัมนา 

2.4.2.3  การเป็นอาจารยใ์นสถาบนัการศกึษาของรฐัหรอืสถาบนัการ  
ศกึษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบนัการศึกษาเอกชนซึ่งมกีารสอนไม่ตํ่ากว่าระดบั
อนุปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) ทางการบญัชหีรอืเทยีบเท่าไม่ว่าจะเป็น
การสอนในฐานะอาจารยป์ระจาํหรอือาจารยพ์เิศษ  นับจาํนวนชัว่โมงไดว้ชิาละ 9 ชัว่โมง  และ
ในแต่ละรอบ 3 ปีใหน้ับจาํนวนชัว่โมงไดไ้ม่เกนิ18 ชัว่โมง  ไม่ว่าจะทําการสอนเกนิกว่า 2 วชิา
หรอืไมก่ต็าม 

2.4.2.4  การสาํเรจ็การศกึษาในคุณวุฒทิีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีบญัชใีห้  
นบัจาํนวนชัว่โมงไดต้ามปีทีส่ําเรจ็การศกึษาดงันี้ 

1) กรณสีาํเรจ็การศกึษาในระดบัทีส่งูกว่าคุณวุฒเิดมิ  ถา้ 
เป็นคุณวุฒทิางการบญัช ี นับจาํนวนชัว่โมงได ้27 ชัว่โมง  แต่ถ้าเป็นคุณวุฒทิางดา้นอื่น  เช่น  
การเงนิ  บรหิารธุรกจิ  พาณิชยศาสตร ์ การภาษีอากร  หรอืด้านอื่นที่มเีนื้อหาเกี่ยวข้องกบั
วชิาชพีบญัช ี นบัจาํนวนชัว่โมงได ้18 ชัว่โมง 

2) กรณสีาํเรจ็การศกึษาในระดบัทีไ่มสู่งกว่าคุณวุฒเิดมินบั  
จาํนวนชัว่โมงได ้9 ชัว่โมง 

 2.4.2.5  การผ่านการศกึษาเฉพาะรายวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพี 

บญัชีจากสถาบนัการศึกษาของรฐั  หรอืสถาบนัการศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบนัการศกึษาเอกชน  ซึง่มกีารสอนไม่ตํ่ากว่าระดบัอนุปรญิญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู (ปวส.) ทางการบญัชหีรอืเทยีบเท่า  นบัจาํนวนชัว่โมงไดว้ชิาละ 6 ชัว่โมง 

2.4.2.6  กจิกรรมอื่น  นอกจากทีร่ะบุตามรายการ 2.4.2.1 – 2.4.2.5 

ตามทีอ่ธบิดปีระกาศกําหนด 

  2.4.3  การแจง้ขอ้มลูและการเกบ็ขอ้มลู  ผูท้าํบญัชสีามารถแจง้ผ่านระบบ 

อินเทอร์เน็ตทางเว็ปไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (http://www.dbd.go.th) ต่ออธิบดีภายใน    
60 วนันับแต่วนัสิน้ปีปฏทินิของทุกปี  และต้องจดัเก็บหลกัฐานการพฒันาความรูต่้อเนื่องทาง
วชิาชพีไวก้บัตนเองเป็นเวลาไมน้่อยกว่า 5 ปีนบัแต่วนัสิน้สุดการอบรม 
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      2.5  ผูท้าํบญัชสีามารถรบัทาํบญัชไีดปี้ละไมเ่กนิ 100 ราย  แต่ถา้หากเกนิกว่าที ่
กําหนดต้องจดัให้มผีู้ช่วยทําบญัชซีึ่งมคีุณวุฒเิช่นเดยีวกบัผู้ทําบญัชอีย่างน้อย 1 คนในทุกๆ  
100 รายที่เพิม่ขึน้  การนับจํานวนธุรกจิที่รบัทําบญัช ี ไม่ให้รวมธุรกจิที่ไม่ทําการค้าขายหรอื
ประกอบการงานหรอืทีย่งัไมไ่ดเ้ริม่ทําการคา้ขายหรอืประกอบการงาน 

 

 3.  หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูท้ าบญัชี 

3.1  จดัทาํบญัชเีพื่อใหแ้สดงผลการดาํเนินงาน  ฐานะการเงนิ  หรอืการเปลีย่น  
แปลงฐานะการเงนิของผูม้หีน้าทีจ่ดัทาํบญัชทีีเ่ป็นอยู่ตามความเป็นจรงิ  และตามมาตรฐานการ
บญัชโีดยมเีอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการลงบญัชใีหถู้กตอ้งครบถว้น 

3.2  ลงรายการบญัชเีป็นภาษาไทย  หากลงรายการเป็นภาษาต่างประเทศใหม้ ี

ภาษาไทยกํากบั  หรอืลงรายการเป็นรหสับญัชบีญัชใีห้มคีู่มอืแปลรหสัทีเ่ป็นภาษาไทยไว ้

3.3  เขยีนดว้ยหมกึ  ดดีพมิพ ์ ตพีมิพ ์ หรอืทาํดว้ยวธิอีื่นใดทีไ่ดผ้ลในทาํนอง 

เดยีวกนั 
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ระบบบญัชีของธรุกิจน าเข้าและส่งออก  
 

 Williams and others (2015 : 6) ไดก้ล่าวว่าการวางระบบบญัชจีะก่อใหเ้กดิความมี
ประสทิธภิาพไดห้รอืไมน่ัน้  ผูป้ระกอบธุรกจิจะตอ้งคาํนึงถงึปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งซึง่จะส่งผลกระทบ
ต่อโครงสรา้งภายในองคก์ร  โดยเฉพาะกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารขอ้มลูดา้นงบการเงนิของบรษิทัทุกส่วน
งานและทรพัยากรที่มไีว้ใชใ้นการอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน  ดงันัน้  จะเหน็ได้ว่า  
ผูป้ระกอบธุรกจิจงึมคีวามจาํเป็นอยา่งมากสําหรบัขอ้มลูทางการบญัช ี การเงนิ  และภาษอีากร
เพื่อนําไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการตดัสนิใจต่อการบรหิารงาน  การนํารายการคา้หรอืเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในแต่ละวนัมาจดบนัทกึข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปของตวัเงนิไม่ว่าจะเป็นรายรบั  รายจ่าย  
สนิทรพัย์  หนี้สนิ  หรอืส่วนของเจ้าของ  ผู้จดัทําบญัชีต้องมคีวามรู้   ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลกัการบญัชีและกฎหมายภาษีอากรเป็นอย่างดี  เพื่อจะสามารถออกแบบระบบบญัชขีอง
ธุรกจิให้สนองตอบความต้องการทัง้ฝ่ายบรหิารและหน่วยงานราชการให้ถูกต้องแม่นยาํยิง่ขึน้  

ผู้ประกอบการจงึควรทราบคําศพัท์ที่นํามาใช้ในการปฏิบตัิงานด้านบญัชทีัง้นี้เพื่อสื่อสารให้
เขา้ใจตรงกนัทุกฝา่ยไดแ้ก่ 

การบญัช ี(Accounting)  หมายถงึ การจดบนัทกึรายการคา้ทางการเงนิ  การจาํแนก
หมวดหมู่  แยกประเภทของรายการค้า  การสรุปผล  และการจดัทํารายงานทางการเงนิเพื่อ
นําไปใชใ้นการตดัสนิใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

ระบบบญัช ี (Accounting  System)  หมายถงึ  ระบบการจาํแนกประเภทของขอ้มลู
จากบญัช ี สมดุบญัช ี เอกสารแบบพมิพ ์ วธิกีารดําเนินงานตลอดจนการควบคุมทางการบญัชี
ตลอดทัง้การนําเครื่องมอืและอุปกรณ์ต่างๆ เขา้มาใชใ้นการจดัทํา  รวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการดําเนินงานของกจิการใหส้ามารถนําเสนอขอ้มูลทางบญัชใีห้สําเรจ็สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องทีเ่กี่ยวกบัสนิทรพัย ์ หนี้สนิ  รายได้  ค่าใชจ้่าย  รวมทัง้การประเมนิผลในการดําเนินงาน
อยา่งถูกตอ้งเป็นระบบแบบแผนทีด่ ี

ดงันัน้  จงึสรุปไดว้่าระบบบญัชขีองธุรกจินําเขา้และส่งออกเมื่อผูม้หีน้าทีจ่ดัทําบญัชไีด้
ทําความเขา้ใจเกี่ยวกบัคํานิยามของการปฏบิตังิานดา้นบัญชตีามทีไ่ด้กล่าวมาแล้วขา้งต้นนัน้
ก่อนทีจ่ะลงมอืจดัทาํบญัชใีหก้บัธุรกจิตนจะตอ้งเตรยีมขอ้มลูต่างๆ ดงันี้ 

 

1.  การเตรียมข้อมลูในการวางระบบบญัชี 

     การดําเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ตาม  จะต้องคํานึงถึงการกําหนด
นโยบายบญัชแีละภาษอีากรเพื่อใหก้ารจดัทาํบญัชมีปีระสทิธภิาพสงูในการกําหนดนโยบายของ
กจิการจะต้องมบีุคคลทีม่คีวามรู ้ มปีระสบการณ์  มคีวามเขา้ใจทางเดนิของระบบเอกสารและ
เรือ่งอื่นๆ เป็นอยา่งด ี เช่น  นกับญัช ี เจา้ของกจิการ  ผูบ้รหิาร  หรอืฝ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งเขา้
มารบัผดิชอบต่อการกําหนดนโยบายบญัชใีหม้คีวามสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ในการ
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ประกอบธุรกจิซึง่การเปิดเผยนโยบายบญัชจีะต้องคํานึงถงึมาตรฐานการบญัช ี กฎหมายบญัช ี 
และกฎหมายภาษอีากรประกอบรว่มดว้ยเพื่อใหม้คีวามถูกต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนด  

การเตรยีมขอ้มูลในการวางระบบบญัชผีู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องจะต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ 

1.1 กฎหมายภาษอีากร  ปญัหาทีพ่บเหน็ส่วนใหญ่ในปจัจบุนัคอื  ฝา่ยบญัช ี หรอื 

ฝา่ยกฎหมายของทุกกจิการมกัจะมหีนงัสอืประมวลรษัฎากรอยูป่ระจาํในกจิการ  แต่ไม่สามารถ
นํามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สูงสุดไดโ้ดยขาดความเขา้ใจในวธิกีารเลอืกใชก้ฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ธุรกจิ  เช่น  ในเรื่องของการรบัรูร้ายได้ซึ่งกรมสรรพากรได้ประกาศใช้ตามมาตรา 65 แห่ง
ประมวลรษัฎากรและคําสัง่กรมสรรพากรที ่ท.ป.1/2528  และยงัมปีระกาศแก้ไขเพิม่เตมิเกี่ยว 
กบัการรบัรู้รายได้อกีหลายฉบบั  หากฝ่ายบญัชหีรอืผู้วางแผนภาษีอ่านกฎหมายหรอืมคีวาม
เขา้ใจรูเ้ท่าไมถ่งึการณ์อาจจะทําใหก้จิการรบัความเสยีหายได้ 

     1.2  กฎหมายและมาตรฐานการบญัช ี จากการปฏบิตังิานของแต่ละกจิการจะเหน็
ได้ว่านักบัญชีส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายเกี่ยวกับบัญชีตลอดจน
มาตรฐานการบญัชทีี่สมาคมนักบญัชแีละผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทยได้ประกาศ
ออกมาใช้  ซึ่งหน้าที่หลกัๆ  ของนักบญัชคีอืต้องคอยติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวสาร
ต่างๆ  รวมถงึการเปลีย่นแปลงมาตรฐานบางฉบบัเพื่อปรบัปรุงความสอดคลอ้งใหเ้ข้ากบัสภาพ
เศรษฐกจิในปจัจบุนั เช่น มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง  การรบัรูร้ายได ้
(เดมิมาตรฐานฉบบัที ่37)  มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง  การนําเสนองบ
การเงนิ (เดมิมาตรฐานฉบบัที ่35)  ในกรณีของกฎหมายเกี่ยวกบับญัชจีะต้องทราบหลกัเกณฑ์
ของพระราชบญัญตักิารบญัชใีนเรื่องของผู้มหีน้าที่จดัทําบญัช ี ผู้ทําบญัช ี บญัชทีี่ต้องจดัทํา     
เป็นตน้ 

1.3  ทีป่รกึษาดา้นบญัชภีาษอีากร  ในการจดัทาํบญัชแีละภาษอีากรใหม้ปีระสทิธ ิ 
ภาพโดยการทําบญัชใีหถู้กต้องตามกฎหมายบญัชมีาตรฐานการบญัชแีละกฎหมายภาษีอากร  

จากสภาพการดําเนินธุรกิจของแต่ละกิจการมคีวามยุ่งยากซับซ้อน  บางกิจการเป็นธุรกิจ
เฉพาะที่ต้องอาศยัผู้มคีวามรูค้วามชํานาญเฉพาะด้านเขา้มาช่วยในการวางแผนภาษีอากรให้
กจิการได้อย่างรดักุมและถูกกฎหมาย  ที่ปรกึษาหรอืผู้เชี่ยวชาญด้านบญัชหีรอืภาษีอากรจงึ
เป็นสิง่จําเป็นที่กจิการควรจะมไีว้เพื่อให้คําแนะนํา  ขอ้คดิเหน็  ให้แก่ผู้บรหิารหรอืฝ่ายบญัช ี 
เช่น  ในกรณีที่กจิการมคีวามต้องการที่จะเริม่เปิดดําเนินกิจการ  เริม่โครงการใหม่  สมควร
อย่างยิง่ที่จะให้ที่ปรกึษาได้มสี่วนช่วยให้การวางแผนบญัชแีละภาษีอากรให้ถูกต้อง  ในทาง
ปฏบิตัิค่อนข้างยากสกันิดที่กิจการจะทราบได้ว่า  มใีครบ้างที่มคีวามชํานาญเชี่ยวชาญด้าน
บญัชแีละภาษีอากร  ซึ่งอาจจะหาได้จากผู้สอบบญัช ี นักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัภาษีอากร
โดยตรง 
 



 143 การจดัท าบญัชีของธรุกิจน าเข้าและส่งออก 

1.4  องคป์ระกอบธุรกจิ  สิง่แรกทีเ่จา้ของกจิการควรคาํนึงถงึกค็อืการเลอืกองคก์ร 
ประกอบธุรกจิเพื่อใหก้จิการไดร้บัประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นการเสยีภาษอีากรหรอืการจดัทํา
บญัชกีต็าม  ซึง่องคก์รประกอบธุรกจิก็คอื  ธุรกจิเจา้ของคนเดยีว  หา้งหุ้นส่วน  บรษิทั  หรอื
บรษิทัมหาชนจาํกดั  นอกจากนี้กจิการยงัสามารถจดัตัง้องคก์รอกีประเภทหนึ่งกไ็ด ้ ในทีน่ี้กค็อื
ธุรกจิกจิการรว่มคา้ซึง่เกดิจากการทีน่ิตบิุคคลแห่งหนึ่งไดเ้ขา้ร่วมลงทุนกบับุคลธรรมดาหรอืนิติ
บุคคลอกีแห่งหน่ึงโดยมเีป้าหมายดําเนินธุรกจิร่วมกนัเมื่อถงึกําหนดกจิการร่วมค้ากจ็ะเลกิไป  
และมกีารแบ่งปนัผลกําไรกนัซึง่ผลกําไรจากกจิการร่วมคา้เมื่อได้แบ่งให้กบัผูร้่วมค้าแล้วไดร้บั
การยกเวน้ภาษจีากผลกําไร 

1.5  การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิ  ในการจดัทาํบญัชแีละภาษอีากรของกจิการ 
นัน้ควรมกีารเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ในงบการเงนิไม่ว่าจะเป็นงบกําไรขาดทุน  งบแสดงฐานะ
การเงนิ  งบกระแสเงนิสด  งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้  หรอืหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิ  ซึง่ในการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิจะทําใหผู้บ้รหิารมคีวามเขา้ใจในรายละเอยีด
ไดด้ยีิง่ขึน้ทราบถงึขอ้มลูทีนํ่ามาสรปุว่าตวัเลขทีป่รากฎอยู่ในงบการเงนิเริม่ต้นดําเนินงานตัง้แต่
เดอืนไหนและสิน้สุดเดอืนไหน  ซึง่สามารถยนืยนัและพสิูจน์แหล่งที่มาของรายละเอยีดได ้ การ
เปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิควรบอกรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อของกจิการ  ชื่องบการเงนิ  วนัทีง่บ
การเงนิ  หน่วยเงนิตราหรอืจาํนวนเงนิทีแ่สดงในงบการเงนิ  รายการบญัชทีีม่คีวามสอดคลอ้ง
กบังบการเงนิทีนํ่าเสนอ  เช่น  ถา้จดัทาํงบกําไรขาดทุน  ผูจ้ดัทาํบญัชคีวรนําเสนอขอ้มลูรายได้
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของกิจการเท่านัน้   หากจดัทํางบแสดงฐานะ
การเงนิกค็วรมรีายละเอยีดของสนิทรพัย ์ หนี้สนิ  และส่วนของเจา้ของ  สําหรบัรายการใดที่มี
สาระสําคญัจะต้องแสดงแยกออกมาต่างหากโดยนําไปเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิเพื่ออธบิายเกีย่วกบัทีม่าของตวัเลข 

1.6  ขอ้ยกเวน้หรอืสทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากร  ผูท้าํบญัชคีวรจะตอ้งมคีวามรู้ 
มคีวามเขา้ใจในดา้นกฎหมาย  ประกาศ  คาํชีแ้จง  หนงัสอืตอบขอ้หารอืของกรมสรรพากร  ใน
กรณีที่กฎหมายภาษีอากรมขีอ้ยกเว้นหรอืให้สทิธปิระโยชน์แก่ผู้เสยีภาษี  เช่น  เงนิปนัผลที่
ได้รบัจากบริษัทจดทะเบียนหรือในบรษิัทที่กิจการได้เข้าไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 25 ของ
เงนิทุน  เมื่อมกีารจ่ายเงนิปนัผลให้กบักจิการจะได้รบัการยกเว้นให้ถอืเงนิปนัผลเป็นรายได้
เพยีงกึง่หนึ่งเท่านัน้  นัน่กห็มายความว่ากจิการจะนําเงนิปนัผลครึง่หน่ึงไปถอืเป็นรายไดใ้นการ
คาํนวณภาษอีากร 
 ประไพพศิ  สวสัดิร์มัย ์(2557 :79)  กล่าวว่ายงัมปีญัหาอกีอย่างหนึ่งในการทําบญัชี
ของธุรกจินําเขา้และส่งออกที่พบก็คอืคนส่วนมากมกัจะเขา้ใจว่าระบบบญัชเีป็นเรื่องที่ยุ่งยาก  
ตอ้งเสยีเวลานานในการทําความเขา้ใจ  ต้องอาศยัประสบการณ์ความชํานาญทัง้ดา้นบญัชแีละ
ภาษอีากรควบคู่ไปดว้ยกนัอกีทัง้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการใหก้บัผูบ้รหิารได้  ซึ่ง
ภาพรวมของปญัหาในการจดัทําบญัชทีีน่กับญัชพีบเหน็อยูบ่่อยๆ สรปุมดีงันี้ 
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1.  ไมส่ามารถนําเสนอขอ้มลูไดท้นัต่อเหตุการณ์  ในการจดัทาํบญัชปีญัหาอยา่งหน่ึงที ่
ถอืว่าเป็นอุปสรรคในการปฏบิตังิานของฝ่ายบญัชคีอืไม่สามารถเปิดเผยงบการเงนิได้ทนัต่อ
เวลาทีผู่บ้รหิารตอ้งการทาํใหไ้มส่ามารถตดัสนิใจวางแผนงานไดท้นัถ่วงท ี หากไดข้อ้มลูมาอาจ
ล่วงเลยผ่านไปหลายเดอืน  สาเหตุส่วนใหญ่มาจากผู้ทําบญัชจีดัทําบญัชดี้วยมอืโดยไม่ได้นํา
เทคโนโลยใีหม่ๆ เข้ามาช่วยเนื่องจากขาดทกัษะความชํานาญในการใช้โปรแกรมส่งผลต่อ
ขอ้มูลทางการเงนิล่าช้า  อีกทัง้บางครัง้การจดัทํางบทดลองเพื่อพสิูจน์ความถูกต้องเบื้องต้น
ของตวัเลขทีเ่กดิจากเหตุการณ์ทางรายการคา้ในแต่ละวนัทีไ่ดนํ้ามาบนัทกึบญัชอีาจไม่ลงตวัจงึ
ไมส่ามารถนําไปจดัทาํงบการเงนิไดแ้ละเชื่อว่าการจดัทําบญัชดีว้ยมอืนัน้หากเกดิขอ้ผดิพลาดก็
สามารถแกไ้ขไดง้า่ยกว่าการนําโปรแกรมมาจดัทาํบญัช ี

2.  การจดัทาํบญัชหีลายชุด  ในการจดัทาํบญัชขีองธุรกจิอาจมหีลายชุด เช่น ชุดบญัช ี 
ทีจ่ดัทําเพื่อยื่นเสยีภาษีต่อกรมสรรพากร (ชุดปรบัแต่งงบการเงนิ)  ชุดบญัชภีายในของธุรกจิ 
(ชุดงบการเงนิที่เป็นจรงิ)  โดยบนัทกึรายได้และค่าใช้จ่ายจรงิ  การจดัทําบญัชีอาจมคีวาม
ซํ้าซ้อนของเอกสารที่เกี่ยวขอ้งซึ่งต้องจดัทําหลายครัง้โอกาสที่จะเกดิความผดิพลาดย่อมมสีูง
และยากต่อการควบคุมภายในมผีลกระทบต่อการตรวจสอบภายในที่จะตามมาในภายหน้า   
ผูบ้รหิารอาจขาดความรูค้วามเขา้ใจในการเลอืกใชชุ้ดขอ้มลูทางบญัชทีีนํ่ามาเสนอ  อาจรูเ้ท่าไม่
ที่ควรว่าจะเลือกใช้ชุดบัญชีใดมาทําการตัดสินใจวางแผนการบริหารงานจึงจะเกิดความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจบุนั  

3.  ไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในกฎหมายภาษอีากร  ผูจ้ดัทาํบญัชบีางคนอาจมคีวามรู ้
เฉพาะทางดา้นบญัชแีต่ทางดา้นภาษอีากรอาจขาดความเขา้ใจในทางปฏบิตัิ  เช่น  การใชส้ทิธิ
ประโยชน์ทางภาษ ี การยืน่แบบเพื่อเสยีภาษ ี  การประมาณการภาษกีลางปี  หรอืการหกัภาษ ี
ณ ทีจ่า่ย  เป็นตน้  หากผูจ้ดัทาํบญัชไีมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในกฎหมายภาษอีากรอย่างท่องแท้
อาจส่งผลต่อการยื่นแบบ  การคํานวณภาษีเกดิความผดิพลาดและต้องถูกกรมสรรพากรเรยีก
เกบ็เบีย้ปรบั  เงนิเพิม่กไ็ดท้าํใหก้จิการเสยีเงนิโดยเปล่าประโยชน์ 

4.  รปูแบบของการจดัทาํรายงานในการประมวลผล  ในการประมวลขอ้มลูทางการ 
บญัชเีพื่อนําเสนอต่อผู้บรหิารมหีลายรปูแบบ  ในบางครัง้หากผู้บรหิารได้รบัรายงานอาจจะไม่
เขา้ใจตคีวามหมายรายการทีป่รากฎในงบการเงนิไม่ได ้ ไม่สามารถเอื้ออํานวยความสะดวกต่อ
การตดัสนิใจ  เพราะบางครัง้รูปแบบการประมวลผลขอ้มลูทางบญัชอีาจไม่ชดัเจน  เขา้ใจยาก  
หรอืบางครัง้รายละเอยีดของขอ้มลูทางบญัชมีากเกนิความจาํเป็น  ผูบ้รหิารไม่มเีวลาทีจ่ะศกึษา
หรอือ่านไมท่นั 

 

 2.  ขัน้ตอนของการวางระบบบญัชี 

     ขัน้ตอนของการวางระบบญัชีเป็นการประกอบธุรกิจนําเข้าและส่งออกหรอืการ
ประกอบธุรกจิทัว่ไปกต็าม  การใชข้อ้มลูทางบญัชเีพื่อการบรหิารในการวดัผลการดําเนินงานให้
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มปีระสทิธภิาพไดน้ัน้  ธุรกจิจาํเป็นต้องมรีะบบบญัชทีีด่ ี ผูอ้อกแบบระบบบญัชจีะต้องคํานึงถงึ
ขนาดขององคก์ร  คุณสมบตัพินักงาน  ตลอดจนความเขา้ใจและการใหก้ารสนับสนุนจากฝ่าย
บรหิารที่จะทําให้การออกแบบระบบบญัชไีด้ผลดยีิง่ขึ้น  เมื่อธุรกิจมคีวามต้องการออกแบบ
ระบบบญัชจีะตอ้งปฏบิตัติามขัน้ตอนในการวางระบบบญัชดีงัต่อไปนี้ 

2.1  วางแผนการสาํรวจและวเิคราะห ์  การวางระบบบญัชทีีด่คีวรทาํการสาํรวจ 

ข้อมูลทัว่ๆ ไปก่อนโดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนํามาซึ่งประโยชน์ต่อการวางแผน
ตดัสนิใจ เพื่อให้การวางระบบบญัชสีมบูรณ์ถูกต้องตามหลกัการบญัช ี มาตรฐานบญัช ี และ
กฎหมายภาษอีากร  ซึง่ขอ้มลูทีผู่ว้างระบบบญัชคีวรทราบมดีงันี้ 

  2.1.1  ผงัองคก์ร  นโยบายขององคก์ร  โดยจะตอ้งทราบเกีย่วกบัโครงสรา้ง 
การบรหิารงาน  อํานาจการอนุมตัิ  รวมทัง้นโยบาย  กฎเกณฑ์  ระเบยีบ  ข้อบงัคบัภายใน
องค์กร  กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นระดบัฝ่ายปฏบิตัิงาน  ระดบั
หวัหน้าฝา่ย  ระดบัผูบ้รหิาร  หรอืคณะกรรมการของบรษิทั     

  2.1.2  รายละเอยีดของสนิคา้/บรกิาร  การสาํรวจขอ้มลูอนัเกีย่วขอ้งกบัตวั 

สนิค้าผลติภณัฑ ์ กระบวนการผลติสนิค้าสําเรจ็รปู  หรอืการใหบ้รกิารแก่ลูกค้า  การตัง้ราคา  
การกําหนดตน้ทุน  การคาํนวณหาสนิคา้คงเหลอืของธุรกจิ 

  2.1.3  แยกประเภทของงานบญัช ี การเงนิ  งบการเงนิ  กําหนดรปูแบบงาน 

บญัชตีามประเภทของการดําเนินงาน  แนวทางการจดัทํารายงานต่างๆ เพื่อเสนอต่อผูบ้รหิาร  
การจดัทาํงบการเงนิไมว่่าจะเป็นงบแสดงฐานะการเงนิ  งบกําไรขาดทุน  งบกระแสเงนิสด  งบ
แสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ 

  2.1.4  ผงัแสดงการเดนิทางของขอ้มลูเอกสาร  พจิารณาดจูากการเดนิทาง 
ของเอกสารต่างๆ ว่าเป็นไปตามลําดบัขัน้ตอนที่กําหนดไว้ในคู่มอืหรอืไม่  การเริม่ต้นของ
เอกสารออกทีฝ่่ายใดและสิน้สุดของกระบวนการทีฝ่่ายไหน  เช่น  การจดัทําใบเสนอซือ้  ใบสัง่
ซือ้  ใบส่งของ/ใบรบัของ  ใบเสรจ็รบัเงนิ  เป็นตน้ 

  2.1.5  รายละเอยีดของการดาํเนินงาน  ไมว่่าจะเป็นการจา่ยค่าใชจ้่ายต่างๆ  
ในการดําเนินงาน  การเบกิใชท้รพัยส์นิ  การจดัซือ้  หรอืการคํานวณค่าเสื่อมราคา  ดอกเบีย้  
การตรีาคาสนิคา้คงเหลอื  การประมาณการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

      2.1.6  ขอ้มลูทางการตลาด  การขาย  การประชาสมัพนัธ ์ พจิารณาไดจ้าก
ความเหมาะสมผลตอบแทนกลบัคนืมาคุ้มค่าหรอืไม่  เช่น  การจ่ายค่านายหน้า  ค่าโฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์ หรอืค่าใชจ้า่ยของพนกังานขาย  เป็นตน้ 

  2.1.7  รายละเอยีดของการกูย้มืเงนิ  สญัญากูย้มืเงนิ  ขอ้ตกลงเกีย่วกบั 

อตัราดอกเบีย้  วนัครบกําหนดการชําระดอกเบีย้หรอืคนืเงนิต้น  วงเงนิกู้ยมื  หรอืเงนิเบกิเกนิ
บญัช ี
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     2.2  การออกแบบและกําหนดระบบของบญัช ี

 2.2.1  ผงับญัชแีละรหสับญัช ี ผงับญัชแีละรหสับญัชจีะเป็นเครือ่งมอืที่ช่วยให ้

ผูจ้ดัทาํบญัชสีะดวกง่ายต่อการพจิารณารายการคา้ใหถู้กต้องและรดักุมยิง่ขึน้  หากสามารถทํา
คาํอธบิายชื่อบญัชใีนแต่ละบญัชไีดก้จ็ะทาํใหผู้จ้ดัทําบญัชดีําเนินการไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้ 

 2.2.2  สมดุบญัชต่ีางๆ ทีใ่ชใ้นการบนัทกึบญัช ี  สาํหรบัการกําหนดรปูแบบ 

ของสมุดบญัชต่ีางๆ จะต้องมคีวามสอดคล้องกบักฎหมายบญัช ี ในทางปฏบิตัิมกัจะนิยมใช้
สมุดบญัชรีายวนัเฉพาะซึ่งจะช่วยอํานวยความสะดวกให้การทําบญัชไีด้ง่ายและไม่ก่อให้เกิด
ความผดิพลาด 

 2.2.3  เอกสารประกอบการบนัทกึบญัช ี การออกแบบเอกสารทีต่อ้งนํามาใช ้

ในการประกอบบนัทกึบญัชจีะต้องทําให้สอดคลอ้งกบันโยบายและคํานึงถงึการตรวจสอบและ
ควบคุมภายในไดเ้ป็นอยา่งด ี

 2.2.4  การจดัทาํรายงาน  การออกแบบรายงานเพื่อนําเสนอต่อผูบ้รหิารหรอื 

บุคคลที่เกี่ยวขอ้งจะต้องคํานึงถงึการนําไปใช้ประโยชน์  การพจิารณาหรอืการนําไปวเิคราะห์
เพื่อใชป้ระโยชน์ในการบรหิาร 

 2.2.5  การรองรบัระบบภาษมีลูค่าเพิม่  ภาษธีุรกจิเฉพาะและภาษอีื่นในกรณ ี 
ที่กจิการต้องเขา้สู่ระบบภาษีมูลค่าเพิม่  ภาษีธุรกจิเฉพาะ  หรอือยู่นอกระบบภาษีมูลค่าเพิม่  
จะต้องพจิารณาถงึเอกสารใบกํากบัภาษี  รายงานภาษีซื้อ  รายงานภาษีขาย   และรายงาน
สนิคา้และวตัถุดบิ 

     2.3  การวางแผนการนําออกมาใช ้

 2.3.1  ทดลองการใชเ้อกสาร  เสน้ทางการเดนิของเอกสาร  เมือ่ไดอ้อกแบบ 

และกําหนดแนวทางเดนิของเอกสารขึน้มาเรยีบรอ้ยแล้ว  ก็จะเป็นการนํารูปแบบของเอกสาร
ต่างๆ ออกมาใชเ้พื่อพจิารณาดกูารเดนิของเอกสารว่ามปีญัหาในจุดหรอืแหล่งใด  หรอืผูป้ฏบิตัิ
ไดเ้ขยีนหรอืใชเ้อกสารไดถู้กตอ้งตามวตัถุประสงคห์รอืไม่ 

 2.3.2  การลงรายการต่างๆ ในสมดุบญัช ี หรอืคอมพวิเตอร ์ การนําเอกสาร 
รายการค้าบนัทกึในสมุดบญัชหีรอืคอมพวิเตอรจ์ะต้องจดัเตรยีมขอ้มลูเอกสารเพื่อบนัทกึลงใน
สมดุบญัชต่ีางๆ ไดถู้กตอ้งหรอืมขีอ้ผดิพลาดอยา่งไร 

 2.3.3  การทดลองออกรายงาน  การออกแบบรายงานแลว้นํามาใชม้กัจะพบ 

ปญัหาอย่างหน่ึงกค็อื  รายงานทีนํ่าออกมาใชย้งัไม่สามารถใหข้อ้มูลอย่างเพยีงพอแก่ผูบ้รหิาร  
ดงันัน้  เมื่อมกีารทดลองออกรายงานทางการเงนิ  ผูอ้อกแบบจะต้องใหฝ้่ายต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
แนะนําหรอืระบุความตอ้งการเพิม่เตมิเพื่อจะไดนํ้ารายงานออกไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 

     2.4  การตดิตามผลและปรบัปรงุแกไ้ขระบบบญัช ี

 2.4.1  การลดขัน้ตอนทีไ่มจ่าํเป็นออกไป  ขัน้ตอนในการออกเอกสาร  การ 
อนุมตักิารเบกิจา่ยเงนิ  การบนัทกึรายการบญัช ี หากพบว่าขัน้ตอนใดซํ้าซอ้นหรอืไมม่คีวาม 
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จาํเป็นทาํใหเ้กดิความยุง่ยากเสยีเวลากใ็หต้ดัรายการหรอืขัน้ตอนนัน้ออก 

 2.4.2  ผลกระทบต่อการปฏบิตังิาน  การออกแบบระบบบญัชมีกัจะมผีลต่อ 

การทาํงานในระยะเริม่ตน้ผูป้ฏบิตัยิงัไมเ่คยคุน้เคยจะต้องอธบิายใหเ้กดิความเขา้ใจว่าจะต้องใช้
ระยะเวลาหนึ่งจงึจะไมล่่าชา้หรอืเสยีเวลา 

 ดงันัน้  จะเหน็ได้ว่าระบบบญัชทีี่ดจีะต้องมคีวามสอดคล้องกบังานของฝ่ายบญัชแีละ
ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันซึ่งสามารถทําการตรวจสอบความถูกต้องรวดเร็วของข้อมูลและ
ก่อใหเ้กดิความคล่องตวัในการทํางานไดเ้ป็นอย่างด ี อกีทัง้สามารถเอื้ออํานวยประโยชน์ใหก้บั
ฝา่ยต่างๆ ทีต่อ้งการขอ้มลูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

 

เอกสารประกอบการลงบญัชีตามประมวลรษัฎากร 

 

 ตามพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ไดก้ําหนดใหผู้ป้ระกอบการทีเ่ป็นบรษิทัหรอื
หา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลตามกฎหมายในการจดัทําบญัชจีะต้องมเีอกสารประกอบการบนัทกึบญัชี
เพื่อประกอบกบัรายการค้าที่เกดิขึน้ในแต่ละรายการ  ซึ่งเอกสารที่ใช้ประกอบการลงรายการ
บญัชจีะมอียู่ 3 ประเภทคอื  1) เอกสารทีจ่ดัทําขึน้โดยบุคคลภายนอก  2) เอกสารทีจ่ดัทําขึน้
โดยผูม้หีน้าทีจ่ดัทาํบญัชเีพื่อออกใหแ้ก่บุคคลภายนอก  และ 3) เอกสารทีจ่ดัทําขึน้โดยผูม้หีน้า 
ทีจ่ดัทาํบญัชเีพื่อใชใ้นกจิการ 

สมเดช  โรจน์คุรเีสถยีรและคณะ (2556 : 103)  กล่าวว่านอกจากเอกสารประกอบการ
ลงบญัชทีีก่ําหนดไวต้ามพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 แลว้ยงัมเีอกสารการลงบญัชตีาม
ประมวลรษัฎากรทีใ่ชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการเสยีภาษไีดม้ดีงันี้ 
 

1.  ใบรบั   

ตามประมวลรษัฎากรมาตรา 103 ไดใ้หค้าํจาํกดัของคาํว่า “ใบรบั” ไวด้งันี้ 
“ใบรบั”  คอื  บนัทกึ  หรอืหนังสอืใดๆ ที่เป็นหลกัฐานแสดงว่าได้รบั  ได้รบัฝากหรอื

ไดร้บัชาํระเงนิหรอืตัว๋เงนิ  หรอื 

“ใบรบั”  คอื  บนัทกึ  หรอืหนังสอืใดๆ ทีเ่ป็นหลกัฐานแสดงว่าหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งได้
ชําระหรอืปลดให้แลว้  บนัทกึหรอืหนังสอืที่กล่าวนัน้จะมลีายมอืชื่อของบุคคลใดๆ หรอืไม่  ไม่
สาํคญั 

 ดงันัน้  ในทางธุรกจิขณะทีนํ่ามาใช้ในทางปฏบิตัหิากพจิารณาจากความหมายขา้งต้น
อาจจะเรยีกใบรบัว่า  “ใบเสรจ็รบัเงนิ”  หรอื  “ใบรบัเงนิ”  หรอื  “บลิเงนิสด” กไ็ด ้ ในการออก
ใบรบัไดถู้กกําหนดหลกัเกณฑ ์ วธิกีารไว้ในมาตรา 105  ระบุว่าผู้ขาย  ผูใ้ห้เช่าซื้อ  ผูร้บัเงนิ  
หรอืผูร้บัชาํระราคาตอ้งออกใบรบัใหแ้ก่ผูซ้ือ้  ผูเ้ช่าซือ้  ผูจ้่ายเงนิ  หรอืผูจ้่ายชําระราคาในทนัที
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ทุกคราวที่รบัเงนิหรอืรบัชําระราคาไม่ว่าจะมกีารเรยีกร้องให้ออกใบรบัหรอืไม่ก็ตามในกรณี
ดงัต่อไปนี้ 

ก. การรบัเงนิหรอืรบัชาํระราคาจากการขายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารของผูป้ระกอบ  
การจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่  และการรบัเงนิหรอืรบัชําระราคาจากการกระทํากจิกรรมของผู้
ประกอบกจิการทีจ่ดทะเบยีนภาษธีุรกจิเฉพาะทีต่อ้งเสยีภาษธีุรกจิเฉพาะซึง่รวมเงนิหรอืราคาที่
ได้รบัชําระแต่ละครัง้เกนิจํานวนเงนิตามทีอ่ธบิดกีําหนด  แต่อธบิดจีะกําหนดเกนิ 1,000 บาท
ไมไ่ด ้

ข. การรบัเงนิหรอืรบัชาํระราคาในกรณอีื่นซึง่รวมเงนิหรอืราคาทีไ่ดร้บัชาํระแต่ละครัง้ 

เกนิจาํนวนเงนิตามทีอ่ธบิดกีําหนด  แต่อธบิดจีะกําหนดเกนิ 10,000 บาทไมไ่ด ้

 ถ้าการรบัเงนิหรอืรบัชําระราคาในกรณีเดยีวกนัมจีํานวนเกนิกว่าที่อธบิดกีําหนดตาม
ขอ้ ก. หรอืขอ้ ข.  แต่มเีงื่อนไขใหร้บัเงนิหรอืรบัชําระราคาในภายหลงัเป็นหลายงวด  ใหอ้อก
ใบรบัทุกคราวในทนัททีีร่บัเงนิหรอืรบัชําระราคานัน้  ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษมีูลค่าเพิม่
ซึง่ไดอ้อกใบกํากบัภาษทีีม่ขีอ้ความแสดงว่าไดร้บัเงนิหรอืรบัชําระราคาแลว้  จะถอืเอาใบกํากบั
ภาษนีัน้เป็นใบรบัทีต่อ้งออกตามนี้กไ็ด ้ ในการออกใบรบัผูม้หีน้าทีอ่อกใบรบัเฉาพะผูซ้ึง่กระทํา
เป็นปกตธิุระทําต้นขัว้หรอืสําเนาใบรบั  และเก็บต้นขัว้หรอืสําเนาใบรบัดงักล่าวไวเ้ป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 ปีนบัแต่วนัทีอ่อกใบรบั 

 แต่ถา้หากปรากฏว่าการรบัเงนิหรอืรบัชําระราคาทีต่้องทําต้นขัว้หรือสําเนาใบรบั  ไม่มี
ต้นขัว้หรอืสําเนาใบรบั  ให้สนันิษฐานว่าไม่ได้ออกใบรบัหรอืสําเนาใบรับ  อย่างน้อยต้องมี
ตวัเลขไทยหรอือารบคิและอกัษรไทยใหป้รากฎขอ้ความต่อไปนี้ 

1.1  เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากรของผูอ้อกใบรบั 

1.2  ชื่อหรอืยีห่อ้ของผูอ้อกใบรบั 

1.3  เลขลาํดบัของเล่มและของใบรบั 

1.4  วนั  เดอืน  ปีทีอ่อกใบรบั 

1.5  จาํนวนเงนิทีร่บั 

1.6  ชนิด  ชื่อ  จาํนวน  และราคาสนิคา้  ในกรณกีารขายหรอืใหเ้ช่าซือ้สนิคา้  เฉพาะ 

ชนิดทีม่รีาคาตัง้แต่ 100 บาทขึน้ไป 

 กรณีผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  หรอืผู้ขายส่ง  ขายสนิค้าให้แก่ผู้ซึ่งทําการค้าสินค้ าประเภท
เดยีวกบัสนิค้าที่ขายนัน้  ให้แสดงชื่อหรอืยีห่้อและที่อยู่ของผู้ซื้อไว้ในใบรบัที่ต้องออกด้วยทุก
คราวทีไ่ดร้บัชาํระหรอืรบัชาํระราคา  ขอ้ความในใบรบัเช่นว่านี้ถ้าทําเป็นภาษาต่างประเทศใหม้ี
ภาษาไทยกํากบัไว้ด้วย  ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิ่มหรอืผู้ประกอบ
กจิการทีจ่ดทะเบยีนภาษธีุรกจิเฉพาะรบัเงนิหรอืรบัชําระราคามจีาํนวนครัง้หนึ่งๆ ไม่ถงึจาํนวน
ที่อธิบดีกําหนด  ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือผู้ประกอบกิจการที่ จด
ทะเบยีนภาษีธุรกจิเฉพาะรวมเงนิที่รบัมาเฉพาะในกรณีดงักล่าวทุกครัง้  และเมื่อสิ้นวนัหนึ่งๆ 
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ไดจ้าํนวนเท่าใด  ใหบ้นัทกึจาํนวนเงนินัน้รวมเป็นวนัๆ ตามแบบทีอ่ธบิดกีําหนดและเกบ็ไวเ้ป็น
เวลาไมน้่อยกว่า 5 ปีนบัแต่วนัทาํบนัทกึ 

 

  

ใบเสรจ็รบัเงิน 

เล่มที ่1  เลขที ่ 001 

บรษิทั ยดูอีารย์ ูจาํกดั   
64/9  ถนนทหาร  ตําบลหมากแขง้  อําเภอเมอืง  จงัหวดัอุดรธานี  41000 

โทร.  042 – 341 – 616   Fax.  042 – 340 – 710 

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร  0094000360002 

 

ชื่อผูซ้ือ้  บรษิทั มิว้ตี้ จาํกดั                                                   วนัที ่ 9  เมษายน  2558 

ทีอ่ยู ่129 ถนนมติรภาพ  อําเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น  40120 

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร  3401200289189 

ลาํดบั รายการ จาํนวน ราคาต่อหน่วย จาํนวนเงนิ 

1 

2 

กระดาษห่อพสัดุสน้ํีาตาล 

แผ่นพลาสตกิลกูฟูก 

10  แผ่น 

5 แผ่น 

5.00 

100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.00 

500.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมจาํนวนเงนิทัง้สิน้ (หา้รอ้ยหา้สบิบาทถว้น) 550.00 

 

ลงชื่อ  นางสาวมารวย   สวยเสมอ    ผูร้บัเงนิ 
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2.  ใบส่งของ   

    การขายสนิคา้ใหผู้ป้ระกอบการทีเ่ป็นผูผ้ลติ  ผูนํ้าเขา้  ผูส้่งออก  หรอืผูข้ายส่ง  เมือ่ 

มกีารขายสนิค้าให้ลูกค้าจะต้องออกใบส่งของให้แก่ผู้ซื้อ  และให้ทําสําเนาเก็บไว้เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วนัที่ออกใบส่งของซึ่งรายละเอียดขอ้ความที่ปรากฎในเอกสารใบส่งของ
อยา่งน้อยตอ้งมตีวัเลขและอกัษรไทยดงันี้ 

    2.1  ชื่อ  หรอืยีห่อ้  และเลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากรของผูข้าย 

    2.2  ชื่อ  หรอืยีห่อ้ของผูซ้ือ้ 

    2.3  เลขลาํดบัของเล่ม (ถา้ม)ี  และของใบส่งของ 

2.4  วนั  เดอืน  ปีทีอ่อกใบส่งของ 

         2.5  ชนิด  ชื่อ  จาํนวน  และราคาของสนิคา้ทีข่าย 

    ในการออกใบส่งของตวัเลขทีล่งไวใ้นเอกสารจะเป็นตวัเลขไทยอยา่งเดยีวหรอืจะใช้ 
ตวัเลขอารบคิแทนกไ็ด ้ หากผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ซึง่ไดอ้อกใบกํากบัภาษทีี่
มขีอ้ความแสดงว่าไดส้่งสนิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้แลว้  จะถอืเอาใบกํากบัภาษนีัน้เป็นใบส่งของกไ็ด ้ 
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ใบเสรจ็รบัเงิน / ใบก ากบัภาษี / ใบส่งของ 

เล่มที ่5  เลขที ่ 001 

 

บรษิทั ยดูอีารย์ ูจาํกดั   
64/9  ถนนทหาร  ตําบลหมากแขง้  อําเภอเมอืง  จงัหวดัอุดรธานี  41000 

โทร.  042 – 341 – 616   Fax.  042 – 340 – 710 

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร  0094000360002 

 

ชื่อผูซ้ือ้  บรษิทั มิว้ตี ้จาํกดั                                                   วนัที ่ 5  สงิหาคม  2558 

ทีอ่ยู ่129 ถนนมติรภาพ  อําเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น  40120 

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร  3401200289189 

ลาํดบั รายการ จาํนวน ราคาต่อหน่วย จาํนวนเงนิ 

1 

 

2 

กระดาษชาํระมว้นใหญ่ 

(รุน่ ZB006) 

กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม  
(ขนาด A4) 

 

 

 

 

 

 

24  มว้น 

 

300  รมี 

69.00 

 

100.00 

1,656.00 

 

30,000.00 

 

 

 

 

 

ราคารวมทัง้สิน้ 31,656.00 

จาํนวนภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 2,215.92 

จาํนวนเงนิรวมทัง้สิน้    
(สามหมืน่สามพนัแปดรอ้ยเจด็สบิเอด็บาทเกา้สบิสองสตางค์)  

33,871.92 

ลงชื่อ..........................ผูส้่งสนิคา้                              ลงชื่อ.............................ผูร้บัเงนิ 

 

ลงชื่อ........................ผูร้บัสนิคา้      
หมายเหตุ :-  กรณุาตรวจสอบสนิคา้ก่อน  หากท่านไดร้บัสนิคา้ตามรายการทีส่ ัง่ซือ้ถูกตอ้งครบ
ตามจาํนวนน้ีแลว้  ใหล้งลายมอืชื่อเพื่อยนืยนัการรบัสนิคา้ใหก้บัทางบรษิทัฯ ดว้ย 
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3.  ใบก ากบัภาษีแบบเตม็รปู   

    ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนโดยทัว่ไปมหีน้าทีต่อ้งออกใบกํากบัภาษใีหแ้ก่ผูซ้ือ้  หรอื 

ผู้รบับรกิาร  ซึ่งข้อความในใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปจะต้องมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
(มาตรา 86/4) 

    3.1  คาํว่า  “ใบกํากบัภาษ”ี 
    3.2  เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากรของผูข้ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 

3.3  เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากรของผูซ้ือ้สนิคา้หรอืรบับรกิาร 

    3.4  ชื่อ  ทีอ่ยูข่องผูข้ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 

    3.5  ชื่อ  ทีอ่ยูข่องผูซ้ือ้สนิคา้หรอืรบับรกิาร 

    3.6  หมายเลขลาํดบัของใบกํากบัภาษแีละหมายเลขของเล่ม (ถา้ม)ี 
    3.7  วนั  เดอืน  ปีทีอ่อกใบกํากบัภาษ ี

    3.8  ชื่อ  ชนิด  ประเภท  ปรมิาณและมลูค่าของสนิคา้หรอืของบรกิาร 

    3.9  จาํนวนภาษมีลูค่าเพิม่ทีค่าํนวณไดจ้ากมลูค่าของสนิคา้หรอืของบรกิาร  โดยให้
แยกออกจากมลูค่าของสนิคา้หรอืของบรกิารใหช้ดัแจง้ 

3.10  ขอ้ความอื่นทีอ่ธบิดกีําหนด 

     กรณีที่มกีารขายสนิค้าเป็นเงนิเชื่อและผู้ประกอบการจดทะเบยีนได้ออกใบกํากบั
ภาษี / ใบส่งของอยู่ในฉบบัเดยีวกนั  โดยส่งมอบสําเนาใบกํากบัภาษี / ใบส่งของให้กบัผู้ซื้อ
พรอ้มกบัการส่งมอบสนิคา้  ส่วนต้นฉบบัของใบกํากบัภาษี / ใบส่งของ  จะส่งมอบใหก้บัผู้ซื้อ
ต่อเมื่อไดร้บัชําระราคาค่าสนิค้า  กรณีนี้ถอืว่ามไิด้ปฏบิตัใิหถู้กต้องตามกฎหมายซึ่งกําหนดให้
ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนตอ้งส่งมอบต้นฉบบัของใบกํากบัภาษ ี(เอกสารฉบบัแรก) ใหก้บัผูซ้ือ้
เมือ่มกีารส่งมอบสนิคา้   
     สําหรบัสําเนาใบกํากบัภาษ ี/ ใบส่งของทีผู่้ซือ้ไดร้บั  ผูซ้ื้อจะนําไปใช้เป็นหลกัฐาน
ในการขอหกัภาษีซื้อไม่ได้  ในทางปฏบิตัหิากผูป้ระกอบการต้องการเก็บต้นฉบบัใบส่งของไว้
เพื่อเป็นหลักฐานในการฟ้องคดี  กรณีผู้ซื้อไม่ชําระราคาค่าสินค้าผู้ประกอบการควรออก
ใบกํากบัภาษแียกต่างหากจากใบส่งของและส่งมอบต้นฉบบัใบกํากบัภาษพีรอ้มทัง้สําเนาใบส่ง
ของใหก้บัผูซ้ือ้เมือ่มกีารส่งมอบสนิคา้  โดยเกบ็ต้นฉบบัใบส่งของไวเ้พื่อเป็นหลกัประกนัในการ
ชาํระหนี้หรอืเพื่อความสะดวก  ผูป้ระกอบการอาจออกใบกํากบัภาษแีละใบส่งของอยู่ในเอกสาร
ชุดเดยีวกนัโดยถอืปฏบิตัติามขอ้กําหนดเกีย่วกบัการออกใบกํากบัภาษแีบบเป็นชุดกไ็ด้ 
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ใบเสรจ็รบัเงิน / ใบก ากบัภาษี 

เล่มที ่1  เลขที ่ 111 

 

บรษิทั ยดูอีารย์ ูจาํกดั   
64/9  ถนนทหาร  ตําบลหมากแขง้  อําเภอเมอืง  จงัหวดัอุดรธานี  41000 

โทร.  042 – 341 – 616   Fax.  042 – 340 – 710 

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร  0094000360002 

 

ชื่อผูซ้ือ้  บรษิทั มิว้ตี ้จาํกดั                                                   วนัที ่ 9  เมษายน  2558 

ทีอ่ยู ่129 ถนนมติรภาพ  อําเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น  40120 

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร  3401200289189 

ลาํดบั รายการ จาํนวน ราคาต่อหน่วย จาํนวนเงนิ 

1 

2 

3 

ปนูตราเสอื 

กระเบือ้งปนูพืน้ 

ปนูยางแนว 

100  กระสอบ 

100 แผ่น 

40  ถุง 

100.00 

30.00 

10.00 

10,000.00 

3,000.00 

400.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคารวมทัง้สิน้ 13,400.00 

จาํนวนภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 938.00 

จาํนวนเงนิรวมทัง้สิน้   (หนึ่งหมืน่สีพ่นัสามรอ้ยสามสบิแปดบาทถว้น)  14,338.00 

 

 

ลงชื่อ.............................ผูร้บัสนิคา้                                    ลงชื่อ..........................ผูข้าย 
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4.  ใบก ากบัภาษีอย่างย่อ   

    เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนทีป่ระกอบกจิการขายสนิคา้ใน
ลกัษณะขายปลกี  ลกัษณะบรกิารรายย่อยใหแ้ก่บุคคลจาํนวนมากโดยอธบิดมีคีวามเหน็ว่าควร
ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบยีนมสีทิธอิอกใบกํากบัภาษอียา่งย่อได ้ แต่ตวัแทนของผูป้ระกอบการ
จะออกเอกสารใบกํากบัภาษีอย่างย่อไม่ได้  สําหรบัขอ้ความรายการทีป่รากฎในเอกสารอย่าง
น้อยมดีงันี้ 

    4.1  คาํว่า  “ใบกํากบัภาษอียา่งยอ่”  ในทีเ่หน็ไดช้ดัแจง้ 
    4.2  ชื่อหรอืชื่อยอ่และเลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากรของผูป้ระกอบการจดทะเบยีนที่

ออกใบกํากบัภาษ ี

4.3  หมายเลขลาํดบัของใบกํากบัภาษ ี และหมายเลขลาํดบัของเล่ม (ถา้ม)ี 
4.4  ชื่อ  ชนิด  ประเภท  ปรมิาณและมลูค่าของสนิคา้หรอืของบรกิาร 

4.5  ราคาสนิคา้หรอืราคาค่าบรกิาร  โดยตอ้งมขีอ้ความระบุชดัเจนว่าได้รวมภาษ ี 
มลูค่าเพิม่ไวแ้ลว้ 

4.6  วนั  เดอืน  ปีทีอ่อกใบกํากบัภาษ ี

4.7  ขอ้ความอื่นทีอ่ธบิดกีําหนด 

    สาํหรบัชื่อ  ชนิดหรอืประเภทของสนิคา้ดงักล่าวจะออกเป็นรหสักไ็ดโ้ดยผูป้ระกอบ  
การจดทะเบียนจะต้องแจ้งรหสัให้อธบิดีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัก่อนวนัใช้รหสันัน้  
รายการในใบกํากบัภาษีอย่างย่อให้ทําเป็นภาษาไทย  เป็นหน่วยเงนิตราไทย  และใช้ตวัเลข
ไทยหรอืารบคิ  เวน้แต่ในกจิการบาประเภททีม่คีวามจาํเป็นต้องทําเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้
กระทําได้เมื่อได้รบัอนุมตัิจากอธิบดีกรมสรรพากร  กรณีในการประกอบกิจการรายย่อย        
ผูป้ระกอบไมจ่าํเป็นตอ้งออกใบกํากบัภาษสีําหรบัการขายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารทีม่มีลูค่าครัง้
หนึ่งไม่เกนิ 1,000 บาทกไ็ด ้ เว้นแต่ผู้ซือ้สนิค้าหรอืรบัผู้รบับรกิารจะเรยีกรอ้งใหอ้อกใบกํากบั
ภาษ ี
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ใบเสรจ็รบัเงิน / ใบก ากบัภาษีอย่างย่อ 

เล่มที ่2  เลขที ่ 001 

 

บรษิทั ยดูอีารย์ ูจาํกดั   
64/9  ถนนทหาร  ตําบลหมากแขง้  อําเภอเมอืง  จงัหวดัอุดรธานี  41000 

โทร.  042 – 341 – 616   Fax.  042 – 340 – 710 

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร  0094000360002 

 

วนัที ่ 8  มถุินายน  2558 

ลาํดบั รายการ จาํนวน ราคาต่อหน่วย จาํนวนเงนิ 

1 

2 

กระดาษห่อพสัดุสน้ํีาตาล 

แผ่นพลาสตกิลกูฟูก 

10  แผ่น 

5 แผ่น 

5.00 

100.00 

 

50.00 

500.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคารวมภาษมีลูค่าเพิม่   (หา้รอ้ยแปดสบิแปดบาทหา้สบิสตางค)์ 588.50 

 

 

ลงชื่อ ..........................................  
(นางสาวมารวย   สวยเสมอ) 

                                                                           ผูร้บัเงนิ 
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5.  ใบเพ่ิมหน้ี   

    สําหรบัผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้ขายสินค้าหรือให้บริการไปแล้วนัน้  แต่
ภายหลงัต้องคํานวณภาษมีูลค่าเพิม่ใหม่เนื่องจากมูลค่าของสินค้าหรอืบรกิารมจีํานวนเพิม่ขึน้
เพราะเหตุการณ์ตามทีร่ะบุไวใ้นมาตรา 82/9  ออกใบเพิม่หนี้ให้กบัผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผู้รบับรกิาร
ในเดอืนภาษทีีเ่หตุการณ์ดงักล่าวเกดิขึน้  เวน้แต่ในกรณทีีม่เีหตุจาํเป็นทีไ่ม่สามารถออกใบเพิม่
หนี้ไดท้นัในเดอืนภาษทีีม่เีหตุการณ์ดงักล่าวเกดิขึน้  ก็ให้ออกใบเพิม่หนี้ให้กบัผูซ้ื้อสนิคา้หรอื
ผูร้บับรกิารในเดอืนภาษถีดัจากเดอืนทีม่เีหตุการณ์นัน้เกดิขึน้  ซึง่ใบเพิม่หนี้ต้องมรีายการอย่าง
น้อยดงัต่อไปนี้ 

5.1  คาํว่า  “ใบเพิม่หนี้”  ในทีท่ีเ่หน็ไดช้ดัแจง้ 
      5.2  ชื่อ ทีอ่ยู่และเลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากรของผูป้ระกอบการจดทะเบยีนทีอ่อก 
ใบเพิม่หนี้  และในกรณทีีต่วัแทนเป็นผูอ้อกใบเพิม่หนี้ในนามของผูป้ระกอบการจดทะเบยีนตาม
มาตรา 86 วรรคสี่  หรอืมาตรา 86/2 ใหร้ะบุชื่อ  ที่อยู่  และเลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากรของ
ตวัแทนนัน้ดว้ย 

      5.3  ชื่อ  ทีอ่ยู ่ ของผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผูร้บับรกิาร 

5.4  วนั  เดอืน  ปีทีอ่อกใบเพิม่หนี้ 
      5.5  หมายเลขลาํดบัของใบกํากบัภาษเีดมิ  รวมทัง้หมายเลขลาํดบัของเล่ม (ถา้ม)ี  
มูลค่าของสนิค้าหรอืบรกิารที่แสดงไว้ในใบกํากบัภาษีดงักล่าวมูลค่าที่ถูกต้องของสนิค้าหรอื
บรกิารผลต่างของจาํนวนมลูค่าทัง้สอง  และจาํนวนภาษทีีเ่รยีกเกบ็เพิม่สาํหรบัส่วนต่างนัน้ 

      5.6  คาํอธบิายสัน้ๆ ถงึสาเหตุในการออกใบเพิม่หนี้ 
       5.7  ขอ้ความอื่นทีอ่ธบิดกีําหนด 

    จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ใหถ้อืว่าใบเพิม่หนี้ตามมาตราดงักล่าวเป็นใบกํากบัภาษไีด ้  

ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนที่มสีทิธอิอกใบเพิม่หนี้ตามมาตรา 86/9 แห่งประมวลรษัฎากร โดย
จะตอ้งเขา้เงือ่นไขดงัต่อไปนี้ 

    1)  เป็นผูป้ระกอบการจดทะเบยีนทีไ่ดค้าํนวณภาษมีลูค่าเพิม่ตามมาตรา 82/3 แห่ง
ประมวลรษัฎากร 

2)  มกีารขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารโดยไดอ้อกใบกํากบัภาษซีึง่มรีายการตามมาตรา 

86/4 หรอืมาตรา 86/6 แห่งประมวลรษัฎากรแลว้ 

3)  ภายหลงัไดอ้อกใบกํากบัภาษแีลว้  ไดม้เีหตุการณ์อยา่งหนึ่งอยา่งใดดงัต่อไปนี้ 
เกดิขึน้อนัเป็นเหตุให้ภาษขีายทีค่ํานวณจากมลูค่าของสนิคา้หรอืบรกิารมจีํานวนเพิม่ขึน้ไม่ว่า
ทัง้หมดหรอืบางส่วน 

           3.1)  มกีารเพิม่ราคาสนิคา้ทีข่ายเนื่องจากสนิคา้เกนิกว่าจาํนวนทีต่กลงซือ้ขาย
กัน  คํานวณราคาสินค้าผิดพลาดตํ่ ากว่าที่เ ป็นจริงหรือเนื่ องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดี
กรมสรรพากรกําหนด 
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              3.2)  มกีารเพิม่ราคาค่าบรกิารเนื่องจากใหบ้รกิารเกนิกว่าขอ้กําหนดทีต่กลง
กัน  คํานวณราคาค่าบริการผิดพลาดตํ่ าว่าที่เป็นจริงหรือเนื่ องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดี
กรมสรรพากรกําหนด 

 

 

ใบเพ่ิมหน้ี 

เล่มที ่9  เลขที ่ 001 

บรษิทั ยดูอีารย์ ูจาํกดั   
64/9  ถนนทหาร  ตําบลหมากแขง้  อําเภอเมอืง  จงัหวดัอุดรธานี  41000 

โทร.  042 – 341 – 616   Fax.  042 – 340 – 710 

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร  0094000360002 

 

ชื่อผูซ้ือ้  บรษิทั มิว้ตี้ จาํกดั                                                วนัที ่ 19  มถุินายน  2558 

ทีอ่ยู ่129 ถนนมติรภาพ  อําเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น  40120 

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร  3401200289189 

ลาํดบั รายการ จาํนวน ราคาต่อหน่วย จาํนวนเงนิ 

1 

2 

 

ปนูตราเสอื 

กระเบือ้งปนูพืน้ 

 

100  กระสอบ 

100 แผ่น 

 

110.00 

35.00 

 

11,000.00 

3,500.00 

 

 

 

 

 

 

 

รวมมลูค่าสนิคา้ตามใบกํากบัภาษเีดมิ  (1) 13,400.00 

มลูค่าทีถู่กตอ้ง  (2) 14,500.00 

ผลต่าง  (1)  -  (2)     =  (3) (1,100.00) 

ภาษมีลูค่าเพิม่ 7%   (4) 77.00 

รวม  (3)  +  (4)   =  (5)  (1,177.00) 

เหตุผลในการเพิม่หนี้  :-  ราคาสนิคา้สงูกว่าทีต่กลงซือ้ขายกนั 

 

                                    ลงชื่อ..........................ผูร้บัมอบอาํนาจ 
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 6.  ใบลดหน้ี    

    ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนทีไ่ด้ขายสนิค้าหรอืให้บรกิารไปแล้วนัน้แต่ภายหลงัต้อง
คํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่เนื่องจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการมีจํานวนลดลง  เพราะ
เหตุการณ์ตามทีร่ะบุไวใ้นมาตรา 82/10 ออกใบลดหนี้ใหก้บัผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผูร้บับรกิารในเดอืน
ภาษทีีเ่หตุการณ์ดงักล่าวเกดิขึน้  เวน้แต่ในกรณทีีม่เีหตุจาํเป็นทีไ่ม่สามารถออกใบลดหนี้ไดท้นั
ในเดอืนภาษทีีม่เีหตุการณ์ดงักล่าวเกดิขึน้  ก็ใหอ้อกใบลดหนี้ใหก้บัผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผูร้บับรกิาร
ในเดือนภาษีถดัจากเดอืนที่มเีหตุการณ์นัน้เกิดขึ้น  ซึ่งใบลดหนี้ต้องมรีายการอย่างน้อยดงั 
ต่อไปนี้  

    6.1  คาํว่า  “ใบลดหนี้”  ในทีท่ีเ่หน็ไดช้ดัแจง้ 
      6.2  ชื่อ ทีอ่ยู่และเลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากรของผูป้ระกอบการจดทะเบยีนทีอ่อก 
ใบลดหนี้  และในกรณีที่ตวัแทนเป็นผูอ้อกใบลดหนี้ในนามของผู้ประกอบการจดทะเบยีนตาม
มาตรา 86 วรรคสี่  หรอืมาตรา 86/2 ใหร้ะบุชื่อ  ที่อยู่  และเลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากรของ
ตวัแทนนัน้ดว้ย 

6.3  ชื่อ  ทีอ่ยู ่ ของผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผูร้บับรกิาร 

6.4  วนั  เดอืน  ปีทีอ่อกใบลดหนี้ 
6.5  หมายเลขลาํดบัของใบกํากบัภาษเีดมิ  รวมทัง้หมายเลขลาํดบัของเล่ม (ถา้ม)ี  

มูลค่าของสนิค้าหรอืบรกิารที่แสดงไว้ในใบกํากบัภาษีดงักล่าวมูลค่าที่ถูกต้องของสนิค้าหรอื
บรกิารผลต่างของจาํนวนมลูค่าทัง้สอง  และจาํนวนภาษทีีใ่ชค้นืสาํหรบัส่วนต่างนัน้ 

6.6  คาํอธบิายสัน้ๆ ถงึสาเหตุในการออกใบลดหนี้ 
6.7  ขอ้ความอื่นทีอ่ธบิดกีําหนด 

    ดงันัน้  ใบลดหนี้จงึถอืว่าเป็นใบกํากบัภาษีอย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการออกให้กบัผู้
ซื้อสนิค้าหรอืบรกิาร  โดยจะต้องนําภาษีขายจากการประกอบกจิการดงักล่าวไปรวมคํานวณ
เพื่อเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ดว้ยจะตอ้งเขา้เงือ่นไขดงัต่อไปนี้ 

     1)  เป็นผูป้ระกอบการจดทะเบยีนทีเ่ขา้ระบบภาษมีลูค่าเพิม่ 

2)  มกีารขายสนิคา้หรอืบรกิารโดยไดอ้อกใบกํากบัภาษเีตม็รปู (ใบกํากบัภาษี 
อยา่งยอ่จะออกใบลดหนี้ไดจ้ะตอ้งมชีื่อทีอ่ยูข่องผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผูร้บับรกิาร) 

3)  ภายหลงัออกใบกํากบัภาษแีลว้มเีหตุการณ์ทีท่าํใหภ้าษขีายทีค่ํานวณจาก 

มลูค่าสนิคา้หรอืบรกิารลดลงไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกต็ามอนัมาจากสาเหตุดงัต่อไปนี้ 
          3.1)  มกีารลดราคาสนิคา้ทีข่ายหรอืบรกิาร 

          3.2)  สนิคา้ผดิขอ้กําหนดทีต่กลงกนั 

          3.3)  คาํนวณราคาสนิคา้หรอืบรกิารผดิหรอืสงูกว่าทีเ่ป็นจรงิ 

          3.4)  มกีารลดราคาสนิคา้หรอืบรกิารขาดจาํนวน 

           3.5)  สนิคา้ชาํรดุบกพรอ่ง  ไมต่รงตามตวัอยา่ง 
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ใบลดหน้ี 

เล่มที ่8  เลขที ่ 100 

 

บรษิทั ยดูอีารย์ ูจาํกดั   
64/9  ถนนทหาร  ตําบลหมากแขง้  อําเภอเมอืง  จงัหวดัอุดรธานี  41000 

โทร.  042 – 341 – 616   Fax.  042 – 340 – 710 

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร  0094000360002 
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ลาํดบั รายการ จาํนวน ราคาต่อหน่วย จาํนวนเงนิ 

1 

2 

 

ปนูตราเสอื 

กระเบือ้งปนูพืน้ 

 

90  กระสอบ 

80 แผ่น 

 

95.00 

28.00 

 

8,550.00 

2,240.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมมลูค่าสนิคา้ตามใบกํากบัภาษเีดมิ  (1) 13,400.00 

มลูค่าทีถู่กตอ้ง  (2) 10,790.00 

ผลต่าง  (1)  -  (2)     =  (3) 2,610.00 

ภาษมีลูค่าเพิม่ 7%   (4) 182.70 

รวม  (3)  +  (4)   =  (5)  2,792.70 

เหตุผลในการลดหนี้  :-  สนิคา้ชาํรดุ,  เสยีหาย 

 

 

                                    ลงชื่อ..........................ผูร้บัมอบอํานาจ 
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7.  ใบแทนใบก ากบัภาษี  ใบแทนใบเพ่ิมหน้ี  และใบแทนใบลดหน้ี   
    ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนทีไ่ด้จดัทําใบกํากบัภาษี  หรอืใบเพิม่หนี้  หรอืใบลดหนี้

แล้วต่อมาหากไดร้บัการรอ้งขอจากผู้ซือ้สนิคา้หรอืผูร้บับรกิารซึ่งทําใบกํากบัภาษี  ใบเพิม่หนี้  
หรอืใบลดหนี้  สูญหาย  ถูกทําลายหรอืชํารุดในสาระสําคญัให้ผู้ประกอบการจดทะเบยีนนัน้
ออกใบแทนใบกํากับภาษี  ใบแทนใบเพิ่มหนี้  หรอืใบแทนใบลดหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือ
ผู้รบับรกิารนัน้  ทัง้นี้  ตามหลกัเกณฑ ์ วธิกีาร  และเงื่อนไขที่อธบิดกีําหนดใบแทนใบกํากบั
ภาษ ี ใบแทนใบเพิม่หนี้  หรอืใบแทนใบลดหนี้  ใหม้รีายการเช่นเดยีวกบัใบกํากบัภาษ ี ใบเพิม่
หนี้  หรอืใบลดหนี้แลว้แต่กรณ ี โดยใหม้ขีอ้ความระบุไวใ้นทีท่ีเ่หน็ไดช้ดัว่าเป็นเป็นใบแทนและ
ออกเพื่อแทนใบกํากบัภาษ ี ใบเพิม่หนี้  หรอืใบลดหนี้ฉบบัใด 

 

8.  ใบเสรจ็รบัเงินของส่วนราชการ    
    ใบเสรจ็รบัเงนิของส่วนราชการ  เช่น  ใบเสรจ็รบัเงนิทีก่รมสรรพากรออกให้สาํหรบั 

การรบัชาํระภาษมีลูค่าเพิม่  ใบเสรจ็รบัเงนิกรมศุลกากรหรอืกรมสรรพสามติออกใหใ้นการเรยีก
เกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่เพื่อกรมสรรพากรใหถ้อืเป็นใบกํากบัภาษไีด ้
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ประเภทเอกสารทางการค้า 

 

 การประกอบธุรกิจซื้อขายสนิค้าส่วนมากในทางปฏบิตัิที่ใช้กนัทุกวนันี้มกัจะเกดิจาก
การตกลงด้วยวาจากันก่อนที่จะมกีารทําสญัญา  เช่น  การตกลงซื้อขายสนิค้าค้าผ่านทาง
โทรศพัท ์ งานแสดงสนิคา้  เป็นตน้  อยา่งไรกต็ามเพื่อความปลอดภยัและหลกีเลีย่งความเสีย่ง
ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต  ผูซ้ือ้และผูข้ายควรทาํขอ้ตกลงกนัอยา่งเป็นทางการโดยผ่านเอกสารทาง
การค้าให้เป็นที่สมบูรณ์ทัง้สองฝ่ายเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ว่าอนาคตจะมกีารส่งมอบสนิค้าและ
ชาํระค่าขายสนิคา้เกดิขึน้อย่างแน่นอน  ซึง่ในการทําธุรกจิระหว่างประเทศนัน้จะพบว่าเอกสาร
ทางการค้าเป็นสิง่สําคญัอย่างมากเพราะถอืเป็นสิง่ที่ช่วยเตอืนความทรงจําระหว่างผู้ซื้อและ
ผูข้ายว่าควรปฏบิตัติามขอ้ตกลงตามเงือ่นไขในสญัญาของเอกสารทางการคา้อย่างไร  อกีทัง้จะ
สามารถช่วยลดปญัหาในการตดิต่อการสัง่ซือ้สนิคา้ระหว่างประเทศใหล้ดน้อยลงไดด้ว้ย  หาก 
ผูซ้ือ้และผูข้ายไดจ้ดัทาํเอกสารทางการคา้อย่างถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตามประเพณทีางธุรกจิ   

Carl, A. Nelson,  (2009 : 126) ไดก้ล่าวถงึประเภทของเอกสารทางการคา้ทีส่ําคญัซึง่
ไดนํ้ามาใชใ้นการตดิต่อซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศดงันี้ 

 

1. ใบเสนอราคา (Quotation or Pro Forma Invoice)  
     ตามปกตแิลว้ก่อนทีผู่ซ้ ือ้จะตดัสนิใจสัง่ซือ้สนิคา้จากผูผ้ลติหรอืผูข้าย  ผูซ้ือ้มกัจะ 

ขอใบเสนอราคาจากผู้ผลติหรอืผู้ขายเพื่อทราบรายละเอยีดข้อมูลเบื้องต้นก่อน  เช่น  ราคา
สนิค้า  เงื่อนไขในการชําระเงนิ  วนัส่งมอบสนิค้า  เงื่อนไขในการจดัส่งสินค้าเป็นอย่างไร     
เมือ่ผูซ้ือ้ไดศ้กึษารายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นเอกสารใบเสนอราคาจนครบถ้วนและเขา้ใจเป็นอย่างดี
แล้วถงึจะตกลงทําธุรกจิร่วมกนัต่อไป อกีทัง้ผู้ซื้อจะใช้เป็นประโยชน์ในการรอ้งขอให้ธนาคาร
ของตนทาํการเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติใหแ้ก่ผูส้่งออก  สาํหรบัขอ้ความทีร่ะบุไวใ้นใบเสนอราคา
ควรมรีายละเอยีดทีต่อ้งปรากฏในเอกสารอยา่งน้อยดงันี้ 

     1.1  ชื่อทีอ่ยูข่องผูข้ายหรอืผูส้่งออก 

     1.2  ชื่อทีอ่ยูข่องผูซ้ือ้หรอืผูนํ้าเขา้ 

     1.3  ระบุชื่อผูร้บัเอกสารทีท่าํการตดิต่อซือ้ขายกนัเบือ้งตน้ 

1.4  ระบุชื่อผูจ้ดัทาํเอกสารทีท่าํการตดิต่อซือ้ขายกนัเบือ้งตน้ 

1.5  ระบุเงือ่นไขใบเสนอราคาทีแ่จง้สาํหรบัรายละเอยีดของสนิคา้นัน้ๆ 

1.6  ระบุเลขทีอ่า้งองิใบเสนอราคาสนิคา้ 

1.7  ระบุเงือ่นไขเวลาในการส่งมอบสนิคา้ 

1.8  ระบุราคาต่อชิน้ 

1.9  ระบุปรมิาณหรอืน้ําหนกัของสนิคา้ 
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             1.10  ระบุเงือ่นไขการชาํระเงนิ 

             1.11  ระบุอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่อหน่วยของประเทศตน 

              1.12  ระบุเงือ่นไขอื่นๆ พรอ้มคาํอธบิายการรบั – ส่งสนิคา้ระหว่างผูซ้ือ้และผูข้ายที่
ตอ้งปฏบิตัต่ิอกนั 

             1.13  ลงลายมอืชื่อผูจ้ดัการบรษิทัหรอืประทบัตราเครือ่งหมายของบรษิทั 

 

ทีม่า  :  (เอกสารการเขา้รบัการอบรมสมัมนาจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย,   
           เมือ่วนัที ่18  พฤศจกิายน  2557.) 
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2. ใบสัง่ซ้ือ (Purchasing Order)   

     หลงัจากทีม่กีารตกลงซือ้ขายสนิคา้กนัดว้ยวาจาเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  ดา้นผูซ้ือ้ 

สนิคา้หรอืผูนํ้าเขา้จะจดัทําใบสัง่ซือ้หรอืบางครัง้เรยีกว่า “ใบพโีอ (P/O)” ส่งไปใหก้บัผูข้ายเพื่อ
เป็นการยนืยนัการสัง่ซื้อสนิค้าตามใบเสนอราคาที่ผูข้ายแจง้รายละเอยีดของขอ้มูลมาใหท้ราบ
ตัง้แต่เบือ้งตน้  ซึง่รายละเอยีดในใบสัง่ซือ้ควรประกอบดว้ยขอ้ความต่างๆ ดงันี้ 

     2.1  ชื่อและทีอ่ยูข่องผูข้ายสนิคา้หรอืผูส้่งออกสนิ 

     2.2  ชื่อและทีอ่ยูข่องผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผูนํ้าเขา้สนิคา้ 

      2.3  เลขทีข่องใบสัง่ซือ้สนิคา้ 

     2.4  วนั  เดอืน  ปีทีส่ ัง่ซือ้สนิคา้ 

      2.5  เงือ่นไขเวลาในการส่งมอบสนิคา้ 

      2.6  ประเทศตน้ทางในการส่งมอบสนิคา้ 

      2.7  ประเทศปลายทางในการรบัมอบสนิคา้ 

      2.8  วนั  เดอืน  ปีทีส่่งมอบสนิคา้ 

      2.9  เงือ่นไขในการจา่ยชาํระค่าสนิคา้ 

    2.10  รายการของสนิคา้ทีส่ ัง่ซือ้ 

              2.11  ปรมิาณหรอืจาํนวนของสนิคา้ทีส่ ัง่ซือ้ 

    2.12  ราคาสนิคา้ต่อชิน้ทีส่ ัง่ซือ้ 

     2.13  ยอดรวมของจาํนวนเงนิทีส่ ัง่ซือ้สนิคา้ทัง้หมด 

     2.14  ธนาคารตวัแทนของผูซ้ือ้สนิคา้ 

     2.15  เอกสารทางการคา้ทีต่อ้งการ 
     2.16  ลงลายมอืชื่อผูจ้ดัการบรษิทัหรอืประทบัตราเครือ่งหมายของบรษิทั 
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ทีม่า  :  (เอกสารการเขา้รบัการอบรมสมัมนาจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย, 
           เมือ่วนัที ่18  พฤศจกิายน  2557.) 
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3. บญัชีราคาสินค้าหรือใบก ากบัสินค้า (Commercial Invoice)   

     บญัชรีาคาสนิคา้หรอืใบกํากบัสนิคา้  คอื  เอกสารทีใ่ชเ้ป็นธุรกรรมทางการคา้ 

ระหว่างผู้ซื้อสินค้าและผู้ขายสนิค้าเพื่อยนืยนัในการเรยีกเก็บเงนิจากผู้ซื้อ  ตามปกติผู้ขาย
จดัทําสําเนาไว้หลายฉบบัเนื่องจากสําเนาของใบกํากบัสนิคา้อาจแนบไปกบัใบขนส่งสนิคา้ทาง
เรอืหรอืทางอากาศ (Bill of Landing) โดยทีต่้นฉบบัจรงิมกัส่งผ่านธนาคารเพื่อเรยีกเกบ็เงนิค่า
สนิคา้จากผูซ้ือ้  สาํหรบัรายละเอยีดขอ้ความที่ควรปรากฎในเอกสารมดีงันี้   
      3.1  ชื่อและทีอ่ยูข่องผูข้ายสนิคา้หรอืผูส้่งออกสนิคา้ 

      3.2  ชื่อและทีอ่ยูข่องผูร้บัตราใบส่งสนิคา้ 

      3.3  รายการสนิคา้ทีส่ ัง่ซือ้ 

      3.4  เงือ่นไขเวลาในการจา่ยชาํระค่าสนิคา้ 

      3.5  เงือ่นไขในการส่งมอบสนิคา้ 

      3.6  ยอดรวมราคาสนิคา้ทีส่ ัง่ซือ้ 

      3.7  วนั  เดอืน  ปีทีอ่อกใบขนส่งสนิคา้และสถานทีห่รอืท่าทีอ่อกของ 
      3.8  ลงลายมอืชื่อผูจ้ดัการบรษิทัหรอืประทบัตราเครือ่งหมายของบรษิทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 166 การจดัท าบญัชีของธรุกิจน าเข้าและส่งออก 

 
 

 

ทีม่า  :  (เอกสารการเขา้รบัการอบรมสมัมนาจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย,    
           เมือ่วนัที ่18  พฤศจกิายน  2557.) 
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4. ใบก ากบัการบรรจหีุบห่อ (Packing List)   

     ใบกํากบัการบรรจหุบีห่อ  คอื เอกสารทางการคา้ชนิดหนึ่งทีม่รีายละเอยีดเหมอืน  
กบัใบกํากบัสนิค้าเพยีงแต่ใบกํากบัการบรรจุหบีห่อจะไม่แสดงรายการสนิค้า  โดยปกติแล้ว
เจา้หน้าทีศุ่ลกากรจะใชใ้บกํากบัการบรรจุหบีห่อในการตรวจสอบรายการสนิคา้ในตู้สนิคา้ขณะ
ส่งออกไปยงัต่างประเทศและตรวจสอบสนิค้าในตู้สนิค้าขณะนําเข้ามาจากต่างประเทศ  ซึ่ง
ขอ้ความรายละเอยีดของใบกํากบัการบรรจหุบีห่อทีป่รากฏในเอกสารมดีงันี้ 
      4.1  ชื่อและทีอ่ยูข่องผูข้ายสนิคา้ 

      4.2  เลขทีใ่บกํากบัการบรรจหุบีห่อ 

      4.3  ชื่อและทีอ่ยูผู่ร้บัใบตราส่งสนิคา้ 

      4.4  วนั เดอืน ปีทีเ่ปิดใบกํากบัการบรรจหุบีห่อ 

      4.5  ทีอ่ยูแ่ละเบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิต่อของผูส้่งสนิคา้ 
      4.6  วนัทีข่องลงเรอื 

     4.7  ท่าเรอืตน้ทาง 
      4.8  ท่าเรอืปลายทาง 
      4.9  หมายเลขอา้งองิขา้งบรรจภุณัฑ ์

     4.10  รายการสนิคา้ 

     4.11  ปรมิาณในการสัง่ซือ้ 

     4.12  น้ําหนกัสุทธ ิ

     4.13  น้ําหนกัรวม 

     4.14  ลายเซน็ผูข้าย 
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JAPAN  MARKETING  Co.,Ltd, ① 

222 MINAMI-CHUO, CHUO-KU, CHIBA-CITY CHIBA  200-0002  JAPAN 

TEL :  043-340-4003   FAX  : 043-333-3004 

 

Packing/Weight List 

 

No. : 070707-1 ②                                                          Date : 13/07/2007  ④ 

Packing list of  1 SET  ③                                        ⑨ Marks  &  Nos. : 

Consignee : KASEMCo., Ltd. 

123 MOO 6 SUKUMVIT  ROAD  BANGKOK 10270 (THAILAND)      

TEL : 00256-1666   FAX : 0-2567-1666  ⑤ 

LAEM CHABAB,  THAILAND  

Shipping by JAPAN MARKETING CO., Ltd. Per ‘OOCL KOBE’ ⑦   

P.O. NO. 070707-1   

Sailing on or about  19/07/2007   ⑥                                            CASE  NO. 1/2 

From YOKOHAMA, JAPAN to LAEM CHABANG, THAILAND  ⑧  

 

Nos. Description ⑩ Quantity ⑪ (Net Weight) 

N.W. ⑫ 

(Gross Weight) 

G.W. ⑬ 

½ (1 CASE) 

P.O. NO.070707-1 

1 SET 800 KGS 1,150 KGS 

TOTAL 1 CASE 1 SET 800 KGS 1,150 KGS 

 

 

 

                                                                JAPAN  MARKETING CO., Ltd. 

                                                                 ………………⑭………………..                                                              
 

ทีม่า  :  (ชยัชนะ  ตรีสุกติตมิา, 2558 หน้า 32) 
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5. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Landing)  

ใบตราส่งสนิคา้  คอื  เอกสารทีอ่อกจากบรษิทัทีร่บัขนส่งสนิคา้ซึง่ถอืเป็นหลกัฐาน 

ทีส่าํคญั  กล่าวคอื  บรษิทัขนส่งสนิคา้ (Transportation Carrier) สญัญาว่าจะขนส่งสนิค้าใหถ้งึ
มอืผูร้บั ณ สถานีปลายทางและระบุว่าสนิคา้จะถูกลาํเลยีงขึน้เรอืหรอืเครือ่งบนิลาํไหน 

      สําหรบัใบตราส่งสนิค้าที่ออกจากบรษิัทเรอืสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท
ใหญ่ๆ ดงันี้ 
      ประเภทที่ 1  ใบตราส่งสนิค้าทางเรอื  ซึง่ออกจากบรษิทัเรอืหรอืบรษิทัตวัแทน
เดนิเรอื 

      ประเภทที ่2  ใบตราส่งสนิคา้ทางอากาศ  ซึง่ออกจากบรษิทัสายการบนิ 

      ประเภทที ่3  ใบตราส่งสนิคา้ทางบก  ซึง่ออกจากการรถไฟแห่งประเทศไทย  

ส่วนรายละเอยีดสาํคญัทีต่อ้งปรากฏในใบตราส่งสนิคา้ควรมขีอ้ความดงันี้ 
      5.1  ชื่อและทีอ่ยูผู่ข้ายสนิคา้ 

      5.2  ชื่อและทีอ่ยูผู่ร้บัใบตราส่งสนิคา้ 

      5.3  ชื่อและทีอ่ยูผู่ร้บัสนิคา้ 

      5.4  ชื่อเรอืลาํลกู 

      5.5  สถานทีร่บัสนิคา้ 

      5.6  ท่าเรอืตน้ทาง 
               5.7  ท่าเรอืปลายทาง 
      5.8  ชื่อเรอืลาํแม่ 
      5.9  สถานีกระจายสนิคา้ ณ ประเทศปลายทาง 
     5.10  หมายเลขตูค้อนเทนเนอร ์
     5.11  จาํนวนตูค้อนเทนเนอร ์
     5.12  น้ําหนกัรวม 

     5.13  หน่วยปรมิาตร 
     5.14  หมายเลขอา้งองิขา้งบรรจภุณัฑ ์

     5.15  รายการสนิคา้ 

     5.16  ผูข้ายชาํระค่าระวางเรอืแลว้ 

     5.17  เลขทีท่ีร่ะบุในใบตราส่งสนิคา้ 

    5.18  วนัทีใ่นใบตราส่งสนิคา้ 

     5.19  จาํนวนใบตราส่งสนิคา้ทีม่อบใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 
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Shipper   ①                                                                         OOCL 

     JAPAN MARERTING Co., Ltd.                          Orient Overseas Container Line 

     222 MINAML-CHUO, CHUO-HU CHIBA-CITY                  BILL OF LANING 

     CHIBA 200-002  JAPAN  TEL : 043-340-4003 

Consignee ② 

     KASEM  Co., Ltd. 

     123  MOO 6 SUKUMVIT ROAD 

     BANGKOK (THAILAND)  TEL : 0-2567-1666 

Notify  Party  ③ 

     SAME  AS CONSIGNEE 

Pre-carriage  by  ④ Place of Receipt  ⑤ 

YOKOHAMA JAPAN CFS 

Port of Loading  ⑥ 

YOKOHAMA,  JAPAN 

Port of discharge  ⑦ 

LAEM CHABANG,  THAILAND 

Ocean Vessel  ⑧ 

OOCL  KOBE 

Voy. NO. 

002s 

Place of Delivery  ⑨ 

LAEM CHABANG, THAILAND CY 

Containers No. ⑩          No. of ⑪    Kind of      Description   Gross  Measurement 

Seal No.                        Containers    Packages    of goods     Weight     (M3)⑬ 

Marks & No.                   of Pkgs.        1 CASE                     (kgs.) ⑫ 

OOCL 1234567/56789                                                      1,150.00      6.397 

                                                                                                      CFS/CY 

                  ⑭                                                  ⑮ 

LAEM CHABANG,  THAILAND                         RICE SELECTOR 

P.O. NO. : 070707-1                                   TCS-150 (110 : 40) V:V 

CASE  NO. : ½                                             SER NO. : K-1264  

MADE IN JAPAN 

Total Number of containers  ONE (1) CASE ONLY  ⑯ 

Or Packages (in word)                   ‚FREIGHT COLLECTED‛  1,150.00       6.397       
B/L No. ⑰ 

KKLUP09939871 

Payable at                           Place & Date issuing ⑱ 

DESTINATION  YOKOHAMA,  JAPAN/ 13/07/2007 

Ex. Rate        Number of Original B (s)/L THREE (3) ⑲        signed for the carrier 

ทีม่า  :  (ชยัชนะ  ตรีสุกติตมิา,  2558  หน้า 36) 
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6. หนังสือรบัรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificates of Origin)   

     หนงัสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้  คอื เอกสารทีร่บัรองว่าสนิคา้นัน้ผลติจากแหล่ง  
กําเนิดหรอืประเทศใดประเทศหนึ่งนอกจากนัน้หนังสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิค้ายงัแสดงถึง
สดัส่วนหรอืปรมิาณของวตัถุดบิและแรงงานทีใ่ชผ้ลติสนิคา้นัน้ๆ เหตุผลทีผู่นํ้าเขา้บางประเทศ
รอ้งขอหนังสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิค้าจากผู้ส่งออกคอืเพื่อ  การพจิารณาสทิธพิเิศษในการ
ลดหย่อนภาษีนําเข้า  สําหรบัข้อความที่สําคัญต้องมีในหนังสือรบัรองแหล่งกําเนิดสินค้า
รายละเอยีดมดีงันี้ 

     6.1  ชื่อและทีอ่ยูข่องผูข้ายสนิคา้ 

6.2  ชื่อและทีอ่ยูผู่ร้บัใบตราส่งสนิคา้ 

6.3  ประเทศทีอ่อกหนงัสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้ 

6.4  วนัทีเ่รอืออก 

6.5  ประเภทของการขนส่ง 
6.6  ประเทศตน้ทาง 
6.7  หมายเลขอา้งองิขา้งบรรจภุณัฑ ์

6.8  รายการสนิคา้ 

6.9  น้ําหนกัรวม 

      6.10  วนัเปิดใบกํากบัสนิคา้พรอ้มเลขทีใ่บกํากบั 

              6.11  ลายเซน็ผูอ้อกหนงัสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้ 
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JAPAN MARKETING Co., Ltd.  ① 

222 MINAML-CHUO, CHUO-HU CHIBA-CITY  CHIBA 200-002  JAPAN   

TEL : 043-340-4003  FAX : 043-333-3004 

 

CERTIFICATE  OF  ORIGIN 

 

CONSIGNEE (NAME & ADDRESS)  ② 

KASEM  Co., Ltd. 

123  MOO 6 SUKUMVIT ROAD 

BANGKOK (THAILAND) 

COUNTRY OF DESTINATION OF GOODS  THAILAND  ③ 

DATE OF SHIPMENT MODE OF TRANSPORT 

19/07/2007  ④                     SEA  ⑤ 

VESSEL/FLIGHT  NO.        OOCL KOBE 002S 

PLACE OF DEPARTURE      JAPAN  ⑥ 

SHIPPING MARK NO. & KIND OF PKGS. DESCRIPTION  GROSS  INVOICE DATE & 

                                                          OF GOODS  WEIGHT KG.   NO. ⑩ 

                                                               ⑧        QUANTITY 

                                                                                 ⑨ 

            1 CARTONS ⑦                RICE SELECTOR   1,150 KGS.   NO. 070707-1 

JAPAN MARKETING Co.,Ltd.            TCS-150 (110 : 40) V:V         DATE 13/07/2007 

CHIBA,  JAPAN 

CASE  NO.1/2   

MADE IN JAPAN                                   JAPAN  ORIGIN 

                                 It is hereby certified that the above mentioned goods originate     

                                       in Japan.  Place and Date Chiba : 17/07/2007 

                                         ……………………⑪……………………….. 
                                                     (Authorized  Signature) 

 

 

ทีม่า  :  (ชยัชนะ  ตรีสุกติตมิา,  2558  หน้า 39) 
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ผงับญัชีและรหสับญัชี 

 

 ผงับญัช ี (Chart  of  Account)  หมายถงึ  โครงสรา้งต่างๆ ทีใ่ชใ้นระบบบญัช ี โดยให้
ชื่อและเลขทีข่องบญัชทีัง้หมดโดยจดัเป็นหมวดหมูอ่ยา่งเป็นระบบ   
 สําหรบัผงับญัชแีละรหสับญัชขีองธุรกจินําเขา้-ส่งออกใหใ้ช้แนวปฏบิตัิเช่นเดยีวกนักบั
การจดัทาํบญัชธีุรกจิทัว่ๆ ไป  ซึง่รายการคา้ทีเ่กดิขึน้จากการประกอบธุรกจิหากนํามาวเิคราะห์
แลว้สามารถนํามาจดัหมวดหมูต่ามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปกําหนดไวม้อียู่ดว้ยกนั 5 หมวด
ไดแ้ก่ 

        หมวดสนิทรพัย ์   รหสัหมวดขึน้ตน้ดว้ยเลข    1 

        หมวดหนี้สนิ   รหสัหมวดขึน้ตน้ดว้ยเลข    2 

        หมวดส่วนของเจา้ของ  รหสัหมวดขึน้ตน้ดว้ยเลข    3 

        หมวดรายได ้   รหสัหมวดขึน้ตน้ดว้ยเลข    4 

        หมวดค่าใชจ้า่ย   รหสัหมวดขึน้ตน้ดว้ยเลข    5 

 ซึง่โดยทัว่ไปแลว้การกําหนดเลขบญัชอีย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 2 หลกั กล่าวคอื  
หลกัแรกด้านซ้ายมอืหมายถึงหมวดทางการบญัช ี หลกัที่สองถดัไปหมายถงึลําดบัที่ของชื่อ
บญัชนีัน้ๆ  ซึง่แต่ละหมวดบญัชจีะมบีญัชต่ีางๆ มากมาย  อาจจะต้องใหเ้ลขทีข่องบญัชยี่อยใน
แต่ละหมวดอย่างเป็นระเบยีบกํากบัไว้ด้วยตามลกัษณะโครงสร้างที่ปฏบิตักินัในทางบญัชจีะ
เรยีงตามสภาพคล่องของบญัชแีต่ละหมวดตวัเลขจะแสดงปลกีย่อยมากขึน้   อกีทัง้การกําหนด
ผงัและรหสับญัชไีว้ยงัทําใหก้ารจดัทําบญัชขีองผูท้ําบญัชีแต่ละกจิการมคีวามสะดวก  รวดเรว็
ยิง่ขึน้และส่งผลให้การจดัทํางบการเงนิเป็นไปดว้ยความถูกต้องครบถ้วน  ตวัอย่างผงับญัชี
ปรากฎไดด้งัตารางขา้งล่างดงันี้ 
 

ตารางที ่ 3.1   ผงับญัชแีละรหสับญัชขีองธุรกจินําเขา้-ส่งออก 

รหสั ชื่อบญัช ี รหสั ชื่อบญัช ี

1000 สนิทรพัย ์ 2200 เจา้หนี้เงนิกู้ยมืจากกรรมการและ
บรษิทัในเครอื 

1100 สนิทรพัยห์มุนเวยีน 2300 หนี้สนิระยะยาว 

1101 เงนิสด 2301 เงนิกูย้มืระยะยาว 

1102 เงนิฝากธนาคาร-กระแสรายวนั 2302 ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

1103 เงนิฝากธนาคาร-สะสมทรพัย ์ 3000 ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

1104 สนิคา้คงเหลอื 3100 ทุนทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ 

1105 วสัดุสิน้เปลอืงคงเหลอื 3101 กําไร (ขาดทุน) สะสม 

1106 ลกูหนี้การคา้ 3102 ส่วนเกนิทุน  (Surplus) 
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รหสั ชื่อบญัช ี รหสั ชื่อบญัช ี

1106.01 ในประเทศ 4000 รายได ้

1106.02 ต่างประเทศ 4100 รายไดจ้ากการขาย-ในประเทศ 

1107 เงนิยมืทดรอง 4101 รายไดจ้ากการขาย-ต่างประเทศ 

1108 ภาษเีงนิไดจ้่ายล่วงหน้า 4102 รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

1109 ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืแก่กรรมการและ
บรษิทัในเครอื 

4103 ดอกเบีย้รบั 

1200 ทีด่นิ  อาคาร  และอุปกรณ์ 4104 กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น 

1201 ทีด่นิ 4105 กําไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัย ์

1202 อาคาร 4106 รายไดอ้ื่น 

1202.01 ค่าเสื่อมราคาสะสม 5000 ค่าใชจ้่าย 

1203 เครือ่งจกัร 5100 ตน้ทุนขาย 

1203.01 ค่าเสื่อมราคาสะสม 5101 สนิคา้คงเหลอื 

1204 เครือ่งบนิ 5102 ซือ้วตัถุดบิ / ซือ้สนิคา้ 

1204.01 ค่าเสื่อมราคาสะสม 5103 ค่าขนส่งเขา้ / ค่าขนถ่าย 

1205 เรอื 5104 ค่าใชจ้่ายในการออกของ 
1205.01 ค่าเสื่อมราคาสะสม 5105 ค่าภาษแีละธรรมเนียม 

1206 ยานพาหนะ 5106 อากรขาเขา้ 

1206.01 ค่าเสื่อมราคาสะสม 5200 ค่าใชจ้่ายในการขายและการ
บรหิาร 

1207 เครือ่งตกแต่งและตดิตัง้ 5201 เงนิเดอืนและค่าแรงงาน 

1207.01 ค่าเสื่อมราคาสะสม 5202 ค่าโฆษณาและส่งเสรมิการขาย 

1208 อุปกรณ์สาํนกังาน 5203 ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา 

1208.01 ค่าเสื่อมราคาสะสม 5204 ค่าไปรษณียโ์ทรเลข  และโทรศพัท์ 
1300 สนิทรพัยอ์ื่น 5205 ค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิ 
1301 เงนิมดัจาํ 5206 ค่าเขยีนเครือ่งแบบพมิพ์ 
1302 เงนิฝากคํ้าประกนั 5207 ค่าเช่าสํานกังาน 

1303 เงนิมดัจาํอื่น 5208 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 

1304 เงนิประกนัความเสยีหาย 5209 ค่าธรรมเนียมและอากรอื่น 

2000 หนี้สนิ 5210 ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 

2100 หนี้สนิหมนุเวยีน 5211 ค่าเบีย้ประกนัภยั 

2101 เงนิเบกิเกนิบญัช ี 5212 ค่าภาษแีละธรรมเนียมอื่น 
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รหสั ชื่อบญัช ี รหสั ชื่อบญัช ี

2102 เจา้หนี้การคา้ 5213 ค่าพาหนะ 
2102.01 ในประเทศ 5214 ค่ารบัรอง 
2102.02 ต่างประเทศ 5215 การกุศลสาธารณะ 

2103 ตัว๋เงนิจา่ย 5216 รายจ่ายเพื่อการศกึษาและการ
กฬีา 

2104 เงนิกูร้ะยะสัน้ 5217 ค่านายหน้า 

2105 แพค็กิง้เครดติ (Packing  Credit) 5218 ค่าซ่อมแซมและบาํรงุรกัษา 

2106 ทรสัตร์ซีที (Trust  Receipts) 5219 ค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ 

2107 ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 5220 ค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย ์

2108 ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยคา้งจา่ย 5300 ดอกเบีย้จ่าย 

2109 หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น   

ทีม่า  :  (สมเดช  โรจน์คุรเีสถยีรและคณะ,  2556 หน้า 138)   

 

  

ระบบการบนัทึกบญัชี 

 

 การดาํเนินธุรกจิผูท้ําบญัชจีะต้องรวบรวมเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายการคา้ทีเ่กดิขึน้ใน
แต่ละวนัมาไว้เพื่อใช้เป็นหลกัฐานประกอบการลงบญัชขีองกิจการ  ซึ่งเอกสารอาจจะมทีัง้ที่
กจิการออกเองหรอืไดร้บัมาจากแหล่งภายนอก  ถ้าพจิารณาจากพฤตกิรรมจากธรรมชาตขิอง
มนุษยจ์ะพบว่าการจดขอ้มูลตามเหตุการณ์ต่างๆ จะเริม่ต้นมาจากทางด้านซ้ายมอืก่อนเสมอ
แลว้จงึเรยีงรายการเลื่อนมาทางขวามอืจนหมดบรรทดัค่อยกลบัไปเริม่ต้นทีบ่รรทดัใหม่โดยต้อง
จดทุกเหตุการณ์ทีเ่ขา้มาเกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิแมว้่าอาจตมีลูค่าวดัเป็นตวัเงนิหรอืไม่
สามารถวดัค่าออกมาในรูปของตวัเงนิได้กต็าม  สําหรบัการบนัทกึบญัชผีู้ทําบญัชตี้องใช้หลกั 
การ “รบัรูร้ายการ (Recognition)” และ “การวดัมลูค่า (Measurement)”  มาวเิคราะหเ์หตุการณ์
คา้ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนัรว่มกนัเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจว่าจะนํามาลงบนัทกึขอ้มลูในลกัษณะใดได้  
หากสงัเกตจากพฤตกิรรมการจดบนัทกึของมนุษยจ์ะพบว่าคนเราใชอ้วยัวะทีนํ่ามาจดคอื  “มอื”  
ซึ่งแต่ละบุคคลมคีวามถนัดแตกต่างกนั  บางคนถนัดเขยีนมอืซ้าย  บางคนถนัดเขยีนมอืขวา  
แต่ใครจะใชม้อืขวาหรอืซา้ยเขยีนกต็ามหากเทยีบปรมิาณมอืทัง้สองขา้งแล้วจะพบว่ามจีํานวน
นิ้วทีเ่ท่ากนัคอืขา้งละ 5 นิ้ว  จงึสนันิฐานไดว้่าน่าจะเป็นทีม่าของการจดัหมวดทางการบญัชีโดย
จําแนกออกเป็น  5 หมวด และแบ่งการลงบนัทกึบญัชอีอกเป็น 2 ด้านตามอวยัวะในร่างกาย
มนุษย ์
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 ดงันัน้  ระบบการบนัทกึบญัชขีองธุรกจิโดยทัว่ไปสามารถจาํแนกออกได้เป็น 2 ระบบ
ดงันี้ 

1.  ระบบบญัชเีดีย่ว  (Single-Entry  System)  เป็นระบบทีผู่ท้าํบญัชอีาศยัหลกัการ  
รบัรูร้ายการเพยีงประการเดยีว  กล่าวคอื  รายการทีเ่กี่ยวขอ้งไม่สามารถระบุเป็นชื่อบญัชแีละ
จาํนวนเงนิไดอ้ยา่งชดัเจนบางครัง้เรยีกระบบนี้ว่าเป็นการบนัทกึบญัชมีใิช่รายการคา้  โดยผูท้ํา
บญัชจีะจดบนัทกึขอ้มลูไวเ้พื่อรบัรูร้ายการคา้ ณ วนัทีม่กีารนําสนิทรพัย ์ หนี้สนิไปจดทะเบยีน
เพื่อแจง้การดําเนินกจิการโดยมไิดล้งรายการบญัชไีวท้างดา้นเดบติและเครดติแต่อย่างใดเป็น
เพยีงการอธบิายเหตุการณ์ซึ่งแนวปฏบิตันิี้เป็นส่วนหนึ่งในการบนัทกึการรบัรูร้ายการเท่านัน้  
ไมส่ามารถวดัมลูค่าในการตดัสนิใจเชงิเศรษฐกจิออกมาเป็นตวัเงนิได้  เนื่องจากไม่ไดล้งตวัเลข
ในช่องจาํนวนเงนิดา้นเดบติและดา้นเครดติซึง่ไมส่มบูรณ์ครบถว้นตามระบบบญัช ี

2.  ระบบบญัชคีู่  (Double-Entry  System)  เป็นหลกัการบญัชทีีส่าํคญัรายการคา้ที ่
เกดิขึน้ในแต่ละรายการจะตอ้งนํามาลงบญัชทีัง้ 2 ดา้น  คอื  ดา้นเดบติและดา้นเครดติ  ซึง่การ
บนัทกึตวัเลขในแต่ละดา้นผลรวมจาํนวนเงนิจะต้องมยีอดทีเ่ท่ากนัเสมอถงึแมว้่ารายการคา้ชื่อ
บญัชแีต่ละดา้นไมเ่ท่ากนักต็าม  การวเิคราะหจ์ะอาศยัหลกัการรบัรูร้ายการร่วมกบัการวดัมลูค่า  
กล่าวคอื  ผูท้าํสามารถระบุชื่อบญัชแีละจาํนวนเงนิทีเ่กดิขึน้ไดว้่ามกีารเพิม่ขึน้หรอืลดลงเท่าใด
ในแต่ละวนันัน้ๆ   
      2.1  ดา้นเดบติ (Debit)   เขยีนตวัยอ่คอื  “Cr.”  หรอืเรยีกว่าการบนัทกึดา้นซา้ยมอื
นัน่เอง   สําหรบัการบนัทกึชื่อบญัชใีหเ้ขยีนมาจากทางด้านซา้ยก่อนซึง่ดา้นนี้จะบนัทกึบญัชทีี่
เกี่ยวกบัการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย ์ การลดลงของหนี้สนิ  การลดลงของส่วนของเจา้ของ  และ
บนัทกึค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

      2.2  ด้านเครดิต (Credit)  เขียนตัวย่อคือ  “Dr.”  หรือเรียกว่าการบันทึกด้าน
ขวามอื  การบนัทกึชื่อบญัชใีหเ้ยือ้งเขา้มาทางดา้นขวาพอประมาณดา้นนี้จะบนัทกึรายการคา้ที่
เกี่ยวกบัการลดลงของสนิทรพัย ์ การเพิม่ขึน้ของหนี้สนิ  การเพิม่ขึน้ในส่วนของเจา้ของ  และ
บนัทกึรายไดท้ีเ่กดิขึน้ 
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การจดัท างบการเงินของธรุกิจน าเข้าและส่งออก 

 

 Williams and others (2015 : 40) ไดก้ล่าวถงึงบการเงนิ (Financial Statements) ว่า 
เป็นรายงานทีจ่ดัทําขึน้เพื่อเสนอขอ้มูลเกี่ยวกบัฐานะการเงนิ  ผลการดําเนินงาน  และกระแส
เงนิสดของกจิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงนิในการตดัสนิใจเชงิเศรษฐกจิของผู้ใช้งบ
การเงนิกลุ่มต่างๆ  เช่น  ผูถ้อืหุน้ควรถอืเงนิลงทุนต่อ  หรอืควรขาย  หรอืควรซือ้หุน้เพิม่  หรอื
เจ้าหนี้เงนิกู้จะใช้ในการพจิารณาว่าควรปล่อยกู้หรอืไม่  นอกจากนัน้งบการเงนิยงัแสดงถึง
ความสามารถของฝ่ายบรหิารซึ่งได้รบัมอบหมายให้ดูแลทรพัยากรของกจิการเพื่อที่จะบรรลุ
วตัถุประสงคด์งักล่าว  โดยในการจดัทํางบการเงนิของธุรกจิผูท้ําบญัชจีะยดึหลกัเกณฑค์งคา้ง  
หลกัความสมํ่าเสมอ  ความมนีัยสําคญั  ทัง้นี้ตามพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 กไ็ดใ้ห้
คาํนิยามของ “งบการเงนิ” ไวว้่า 
 งบการเงนิ  หมายถงึ  รายงานผลการดาํเนินงาน  ฐานะการเงนิ  หรอืการเปลีย่นแปลง
ฐานะการเงนิของกิจการ  ไม่ว่าจะรายงานโดยงบดุล  งบกําไรขาดทุน  งบกําไรสะสม  งบ
กระแสเงินสด  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  งบประกอบ  หรือหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ  หรอืคาํอธบิายอื่นซึง่ระบุไวว้่าเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิ 

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 1 (2557)  เรื่อง  การนําเสนองบการเงนิที่ได้มกีาร
ปรบัปรุงจากมาตรฐานการบญัชีฉบับเดิมที่ 35 ได้กําหนดว่างบการเงินฉบับสมบูรณ์ต้อง
ประกอบดว้ย 

1.  งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัสิน้งวด 

2.  งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสําหรบังวด 

3.  งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของสาํหรบังวด 

4.  งบกระแสเงนิสดสาํหรบังวด 

5.  หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  ซึง่ประกอบดว้ยสรปุนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั   
ขอ้มลูทีใ่หค้าํอธบิายอื่น 

6.  งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัตน้งวดของงวดก่อนเมือ่กจิการไดนํ้านโยบายการ 

บญัชใีหมม่าถอืปฏบิตัยิอ้นหลงั 

 เนื่องจากกรมพฒันาธุรกจิการคา้ไดอ้อกประกาศเรื่อง  กําหนดรายการย่อทีต่้องมใีนงบ
การเงนิ พ.ศ. 2554 เพื่อนํามาใชบ้งัคบัสําหรบัการจดัทํางบการเงนิซึง่มรีอบบญัชเีริม่ต้นในหรอื 
หลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นตน้  ประกาศ ณ วนัที ่28 กนัยายน พ.ศ. 2554  ออกตาม
ความยอ่ในมาตรา 11 วรรคสามของพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543  กําหนดใหผู้ม้หีน้าที่
จดัทาํบญัชต่ีอไปนี้ตอ้งมรีายการยอ่ตามทีก่ําหนดไดแ้ก่ 

 1.  หา้งหุน้ส่วนจดทะเบยีน  ตอ้งมรีายการยอ่ตามทีก่ําหนดในแบบ 1 

 2.  บรษิทัจาํกดั  ตอ้งมรีายการยอ่ตามทีก่ําหนดในแบบ 2 
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 3.  บรษิทัมหาชนจาํกดั  ตอ้งมรีายการยอ่ตามทีก่ําหนดในแบบ 3 

 4.  นิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ   ต้องมรีายการย่อตามทีก่ําหนดไวใ้น 
แบบ 4 

 5.  กจิการรว่มคา้ตามประมวลรษัฎากร  ตอ้งมรีายการยอ่ตามทีก่ําหนดในแบบ 5 

สําหรับรายละเอียดรูปแบบงบการเงินทัง้ 5 แบบนัน้  สามารถดาวน์โหลดข้อมูล
เพิม่เตมิไดจ้ากประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้  เรื่อง  กําหนดรายการย่อทีต่้องมใีนงบการเงนิ 
พ.ศ. 2554 ไดท้ีเ่วบ็ไซต ์ http.//www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=1099X)  

 

จากที่กล่าวมาขา้งต้นจงึสรุปหลกัการจดัทํางบการเงนิสําหรบัผู้มหีน้าที่จดัทําบญัชใีน
แต่ละประเภทดงันี้ 

ตารางที ่3.2  การจดัทาํงบการเงนิ 

แบบ/ผูม้หีน้าทีจ่ดัทาํ
บญัช ี

งบ 

แสดง
ฐานะ

การเงนิ 

งบ 

กาํไร
ขาดทุน
เบด็เสรจ็ 

งบ 

กาํไร
ขาดทุน 

งบ 

แสดงการ
เปลีย่น 

แปลง
ส่วนของ
เจา้ของ 

งบ 

กระแส
เงนิสด 

งบ
การเงนิ

รวม 

หมาย
เหตุ

ประกอบ 

งบ
การเงนิ 

งบ
การเงนิ
เปรยีบ 

เทยีบกบั 

ปีก่อน 

หา้งหุน้ส่วนจดทะเบยีน ⁄ - ⁄ -  - - ⁄ ⁄ 
บรษิทัจาํกดั ⁄ - ⁄ ⁄ - - ⁄ ⁄ 
บรษิทัมหาชนจาํกดั ⁄ ⁄ - ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
นิตบิุคคลทีต่ ัง้ข ึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

⁄ - ⁄ ⁄ - - ⁄ ⁄ 
กจิการร่วมคา้ตาม
ประมวลรษัฎากร 

⁄ - ⁄ ⁄ - - ⁄ ⁄ 

ทีม่า  :  กรมพฒันาธุรกจิการคา้  www.dbd.go.th>PDF_law>Explaiw  
 

ดงันัน้  ในการจดัทาํงบการเงนิของธุรกจินําเขา้และส่งออก  กจิการจะต้องนํามาตรฐาน
การบญัชมีาปฏบิตัอิย่างเหมาะสมพรอ้มกบัเปิดเผยขอ้มลูทีจ่าํเป็นอย่างเพยีงพอ   ซึง่การเปิด 
เผยข้อมูลจะมสี่วนทําให้งบการเงนิมคีวามชดัเจนและเข้าใจได้ดยีิง่ขึน้  เช่น  ชื่อของกิจการ  
การระบุวนัที่ของงบการเงนิ  หน่วยเงนิตรา  หรอืจํานวนหลกัตวัเลขที่ใช้ในการแสดงในงบ
การเงนิ  เป็นตน้  การเสนองบการเงนิของกจิการจะต้องนําเสนออย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  เวน้แต่
มกีารเปลีย่นแปลงวนัทีใ่นงบการเงนิซึง่ทาํใหร้อบระยะเวลาบญัชเีพิม่ขึน้หรอืลดลงไป    
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ตวัอย่างงบการเงิน 

 

บริษทั น าเข้าและส่งออก จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 

 

     2558   2557 

สินทรพัย ์   

สนิทรพัยห์มุนเวยีน    

 เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร  2,262,107.00 54,006,615.65 

 เงนิลงทุนระยะสัน้  140,000,000.00 195,000,000.00 

 ลกูหนี้การคา้  153,936,641.81 165,469,252.04 

 สนิคา้คงเหลอื  258,276,746.81 261,023,163.80 

 สนิคา้ระหว่างทาง  27,123,470.24 66,281.80 

 ลกูหนี้กรมสรรพากร  35,469,861.14 24,884,107.28 

 สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น        9,741,740.15      10,771,265.04 

      รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน     626,810,566.67    771,220,685.61 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน    

 เงนิลงทุนและเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัอื่น     175,579,302.15    179,459,092.35 

 ทีด่นิ  อาคาร  และอุปกรณ์ (สุทธ)ิ     319,425,673.92    225,778,232.72 

 สนิทรพัยอ์ื่น        8,671,385.67     10,172,602.56 

      รวมสนิทรพัย ์  1,130,486,928.41 1,126,630,613.24 
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บริษทั น าเข้าและส่งออก จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน  (ต่อ) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 

 

     2558   2557 

            หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น  

หนี้สนิหมนุเวยีน    

 เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจากธนาคาร  479,591,410.17 485,914,060.31 

 เจา้หนี้การคา้  120,603,979.62 133,282,004.53 

 ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคา้งจา่ย  5,471,772.89 2,974,520.36 

 ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย  24,048,294.47 28,264,512.25 

 หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น        8,477,556.62      9,422,336.82 

      รวมหน้ีสนิหมนุเวยีน     638,193,013.77   659,857,434.27 

      รวมหน้ีสนิ     638,193,013.77   659,857,434.27 

ส่วนของผูถ้อืหุน้    

 ทุนเรอืนหุน้    180,000,000.00   180,000,000.00 

 ทุนจดทะเบยีน    

      หุน้สามญั 18,000,000 หุน้  มลูค่า 

     หุน้ละ 10 บาท 

   

 ทุนทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้    

      หุน้สามญั 18,000,000 หุน้  มลูค่า 

     หุน้ละ 10 บาท  เรยีกชาํระ 
     เตม็มลูค่าแลว้ 

  

 

180,000,000.00 

 

 

180,000,000.00 

 ส่วนเกนิมลูค่าหุน้  60,000,000.00 60,000,000.00 

 กําไรสะสม    

      จดัสรรแลว้    

           สาํรองตามกฎหมาย  18,000,000.00 17,000,000.00 

           สาํรองทัว่ไป  44,042.06 44,042.06 

      ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร    234,249,872.58   209,728,136.91 

      รวมส่วนของผูถ้อืหุน้    492,293,914.64   466,772,178.97 

      รวมหน้ีสนิและส่วนของเจา้ของ  1,130,486,928,41 1,126,629,613.24 
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บริษทั น าเข้าและส่งออก จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 

 

  2558 2557 

รายได้   

 รายไดจ้ากการขาย 2,108,724,085.49 2,063,213,331.20 

 รายไดอ้ื่น     32,343,772.42     31,173,105.11 

 รวมรายได ้ 2,141,067,857.91 2,094,386,436.31 

ค่าใชจ้่าย   

 ตน้ทุนขาย 1,849,082,789.13 1,770,459,991.90 

 ค่าใชจ้่ายในการขาย 117,724,360.15 121,395,706.09 

 ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 69,848,155.04 56,284.690.05 

 ดอกเบีย้จ่าย 21,869,596.02 24,348,473.32 

 ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล      5,676,431.70      5,404,943.57 

 รวมค่าใชจ้่าย 2,064,201,332.04 1,997,893,804.93 

กําไรก่อนส่วนไดเ้สยีในกําไรของบรษิทัยอ่ย 76,866,525.87 116,492,631.38 

ส่วนไดเ้สยีในกําไรของบรษิทัยอ่ย   38,656,209.80   45,322,634.26 

กําไรสุทธ ิ 115,521,735.67 161,815,265.64 

    

    

กําไรต่อหุน้   

 กําไรก่อนส่วนไดเ้สยีในกําไรของ
บรษิทัยอ่ย 

 

4.27 

 

6.47 

 ส่วนไดเ้สยีในกําไรของบรษิทัยอ่ย 2.15 2.52 

 กําไรสุทธ ิ 6.42 8.99 

 

ทีม่า  :  สมเดช  โรจน์คุรเีสถยีรและคณะ,  2556  หน้า 217 
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สรปุ 

 

 การจดัทําของธุรกจิสิง่แรกทีผู่้ประกอบการควรคํานึงถงึคอืการปฏบิตัติามกฎหมายว่า
ด้วยการบญัชทีี่กรมพฒันาธุรกิจการค้ากําหนดไว้ตามพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 
อยา่งเครง่ครดัซึง่สาระสําคญัใน พ.ร.บ ฉบบันี้ไดร้ะบุไวป้ระกอบดว้ย  ผูท้ีม่หีน้าทีจ่ดัทําบญัชทีี่
กําหนดไวใ้นมาตรา 8  วนัเริม่ทาํบญัช ี การปิดบญัช ี การจดัทาํงบการเงนิ  บญัชแีละเอกสารที่
ตอ้งจดัทาํ  ผูท้าํบญัช ี การลงรายการบญัช ี การตรวจสอบ  และบทกําหนดโทษ 

 สําหรบัผู้ที่มีหน้าที่ในการจดัทําบัญชีหากแบ่งแยกตามประเภทของธุรกิจสามารถ
จําแนกออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบยีน  บรษิัทจํากดั  บรษิัทมหาชน
จํากัด  ที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย  และกิจการร่วมค้าตามประมวลรษัฎากร  2) สถานที่
ประกอบธุรกจิเป็นประจาํ   3) บุคคลธรรมดาหรอืหา้งหุน้ส่วนทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนทีป่ระกอบธุรกจิ
ในประเทศไทย  ส่วนคุณสมบตัิของผู้ทําบญัชีของธุรกิจต้องเป็นบุคคลที่มภีูมลิําเนาอยู่ใน
ราชอาณาจกัร  มคีวามรู้ภาษาไทย  ไม่เคยต้องโทษโดยคําพพิากษา  และต้องมคีุณวุฒดิ้าน
การศกึษาตามขนาดธุรกจิที่กําหนด  ในการดําเนินธุรกจินําเขา้-ส่งออกนัน้สิง่สําคญัในการวาง
ระบบบญัชคีอืผู้จดัทําบญัชตี้องมคีวามรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลกัการบญัช ี มาตรฐานการ
บญัช ี กฎหมายภาษีอากรเป็นอย่างด ี  ซึง่ขอ้ควรพจิารณาในการจดัทํางบการเงนิควรใชห้ลกั
หลกัเกณฑค์งค้าง  หลกัความสมํ่าเสมอ  และหลกัความมนีัยสําคญั  อกีทัง้ต้องปฏบิตัเิป็นไป
ตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปหรอืตามมาตรฐานการบญัชโีดยเคร่งครดัพร้อมกบัเปิดเผย
ขอ้มลูทีจ่าํเป็นอยา่งเพยีงพอ   
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

ตอนท่ี  1   ค าถามอตันัย  :  ถาม – ตอบจากทฤษฎใีนเนื้อหาเพื่อทดสอบถงึความเขา้ใจ  
ของผูเ้รยีน 

 

ข้อ  1.  ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  กําหนดว่าผู้มีหน้าที่จ ัดทําบัญชีตาม
กฎหมายฉบบัน้ีมบีุคคลกลุ่มใดบา้ง 
 

ขอ้  2.  ให้กล่าวถึงอํานาจของสารวตัรใหญ่บญัชหีรอืสารวตัรบญัชทีี่มบีทบาทในการเข้าไป
ตรวจสอบธุรกจิของผูป้ระกอบการ 
 

ขอ้  3.  ใหก้ล่าวถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูม้หีน้าทีจ่ดัทําบญัชตีอ้งปฏบิตัอิยา่งไรบา้ง 

 

ขอ้  4.  ตามประกาศของกรมพฒันาธุรกจิการค้า เรื่อง กําหนดคุณสมบตัขิองผูท้ําบญัชตี้องมี
ลกัษณะเป็นอยา่งไร 
 

ขอ้  5.  หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูท้าํบญัชใีหก้บัธุรกจิตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร 

 

ขอ้  6.  ปญัหาในการจดัทาํบญัชขีองธุรกจินําเขา้และส่งออกทีม่กัพบเหน็อยู่บ่อยๆ มอีะไรบา้ง 
 

ขอ้  7.  ระบบเอกสารอเิลก็ทรอนิกสท์ีก่รมสรรพากรกําหนดไวเ้กีย่วกบัประเภทของเอกสารทีใ่ช้
เป็นหลกัฐานประกอบการเสยีภาษอีากรประกอบดว้ยอะไรบา้ง  พรอ้มอธบิายแต่ละชนิดมาพอ
สงัเขป 

 

ขอ้  8.  ในการกําหนดโครงสรา้งของผงัและรหสับญัชมีาไวเ้พื่อใชใ้นการจดัทาํบญัช ี ท่านคดิว่า
ผูท้าํบญัชจีะไดร้บัประโยชน์อะไรบา้ง 

 

ขอ้  9.  ในการบนัทกึบญัชใีห้กบัธุรกิจ  ผู้ทําบญัชจีะต้องมหีลกัการประกอบการวเิคราะห์ใน
การตดัสนิใจรว่มกนัอยู ่2 ประการสิง่นัน้คอือะไรบา้ง  พรอ้มอธบิายแต่ละประเดน็มาพอสงัเขป 

 

ขอ้  10. ในการจดัทํางบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 (2557) งบการเงนิทีส่มบูรณ์
จะตอ้งประกอบดว้ยอะไรบา้ง  พรอ้มบอกถงึคาํนิยามของงบการเงนิประกอบมาดว้ย 
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ตอนท่ี  2   แบบฝึกหดัปรนัย  :  คําสัง่ใหเ้ขยีนเครื่องหมายวงกลม       ลอ้มรอบตวัอกัษรที่
ถูกตอ้งทีสุ่ดเพยีงตวัเลอืกเดยีวสาํหรบัคาํถามในแต่ละขอ้ 

 

ขอ้  1.  อธบิดกีรมพฒันาธุรกจิการคา้ไดก้ําหนดเรือ่งต่าง ๆ ไวใ้น พ.ร.บ. 2543 ยกเวน้  ขอ้ใด
ทีไ่มไ่ดก้ล่าวถงึ 

ก. เอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการลงบญัช ี

ข. ชนิดของบญัชทีีต่อ้งจดัทาํ 

ค. ระยะเวลาทีต่อ้งลงรายการในบญัช ี

ง. คุณสมบตัแิละประสบการณ์ของผูท้าํบญัช ี

จ. ขอ้ความและรายการทีต่อ้งมใีนบญัช ี

 

ขอ้  2.  บุคคลตามขอ้ใดทีม่ไิดร้ะบุใหเ้ป็นผูม้หีน้าทีจ่ดัทําบญัช ี

ก. หา้งหุน้ส่วนจดทะเบยีน 

          ข.   รา้นคา้ทัว่ไป 

          ค.   บรษิทัจาํกดั 

ง. กจิการรว่มคา้ตามประมวลรษัฎากร 

จ. นิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศทีป่ระกอบธุรกจิในประเทศไทย 

 

ขอ้  3.  หา้งหุน้ส่วนจดทะเบยีนทีจ่ดัตัง้ตามกฎหมายไทยตอ้งจดัทํางบการเงนิ  และยืน่งบส่งให้
สาํนกังานบญัชภีายในกีเ่ดอืน  

ก. ภายใน  1  เดอืนนบัแต่วนัเริม่ทําบญัช ี

ข. ภายใน  1  เดอืนนบัแต่วนัปิดบญัช ี

ค. ภายใน  3 เดอืนนบัแต่วนัปิดบญัช ี

ง. ภายใน  5  เดอืนนบัแต่วนัปิดบญัช ี

จ. ภายใน  12  เดอืนนบัแต่วนัปิดบญัช ี

 

ขอ้  4.  ถา้บญัชหีรอืเอกสารทีใ่ชป้ระกอบการลงบญัชสีูญหายหรอืเสยีหายตอ้งแจง้ต่อสารวตัร
ใหญ่บญัชภีายในเวลากีว่นั   

ก. 15  วนันบัแต่วนัทีท่ราบถงึการสญูหาย 

ข. 30  วนันบัแต่วนัทีท่ราบถงึการสญูหาย 

ค. 45  วนันบัแต่วนัทีท่ราบถงึการสญูหาย 

ง. 60  วนันบัแต่วนัทีท่ราบถงึการสญูหาย 

จ. 90  วนันบัแต่วนัทีท่ราบถงึการสญูหาย 
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ขอ้  5.  ผูม้หีน้าทีจ่ดัทําบญัชเีลกิประกอบธุรกจิดว้ยเหตุใดกต็ามตอ้งส่งมอบบญัชแีละเอกสารที่
ตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชแีก่สารวตัรบญัชภีายในกีว่นั 

ก. ภายใน  15  วนันบัแต่วนัเลกิประกอบธุรกจิ 

ข. ภายใน  30  วนันบัแต่วนัเลกิประกอบธุรกจิ 

ค. ภายใน  45  วนันบัแต่วนัเลกิประกอบธุรกจิ 

ง. ภายใน  60  วนันบัแต่วนัเลกิประกอบธุรกจิ 

จ. ภายใน  90  วนันบัแต่วนัเลกิประกอบธุรกจิ 

 

ขอ้  6.  ผูท้าํบญัชจีะตอ้งปฏบิตัใินการลงรายการบญัชตีามขอ้ใด 

ก. ลงรายการเป็นภาษาไทยอย่างเดยีวเท่านัน้ 

ข. ลงรายการเป็นภาษาต่างประเทศแต่มภีาษาไทยกํากบัไว้ 
ค. ลงดว้ยดนิสอดาํเพื่อป้องกนัการลบขอ้ความบ่อย 

ง. ลงรายการเป็นรหสับญัชไีว้ 
จ. ถูกทุกขอ้ทีก่ล่าวมา 

 

ขอ้  7.  ใครเป็นผูม้อีํานาจหน้าทีใ่นการตรวจสอบบญัชแีละเอกสารทีใ่ชป้ระกอบการลงบญัชี 
ก. ผูท้าํบญัช ี

ข. ผูม้หีน้าทีจ่ดัทําบญัช ี

ค. ผูม้สี่วนไดเ้สยีในกจิการ 

ง. สารวตัรบญัช ี

จ. ประธานบรษิทั 

 

ขอ้  8.  ขอ้ใดคอืสาระสาํคญัทีก่ําหนดในพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 

ก. กําหนดบุคลกิภาพของผูท้าํบญัช ี

ข. กําหนดอายกุารทํางานของผูท้าํบญัช ี

ค. กําหนดความรบัผดิชอบในการจดัทําบญัช ี

ง. กําหนดประสบการณ์ทําบญัช ี

จ. ถูกทุกขอ้ทีก่ล่าวมา 

 

 

 

 

 



 186 การจดัท าบญัชีของธรุกิจน าเข้าและส่งออก 

ขอ้  9.   บุคคลใดเป็นผูม้หีน้าทีจ่ดัทําบญัชขีองบรษิทัจาํกดัหรอืบรษิทัมหาชนจาํกดั 

ก. เจา้ของธุรกจิ 

ข. ผูจ้ดัการ 

ค. หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

ง. กรรมการผูจ้ดัการ 

จ. ผูล้งทุน 

 

ขอ้  10.  ผูม้หีน้าทีจ่ดัทาํบญัชผีูใ้ดไมจ่ดัใหม้กีารทําบญัชตีอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิเท่าใด 

ก. ไมเ่กนิ  10,000  บาท 

ข. ไมเ่กนิ  20,000  บาท 

ค. ไมเ่กนิ  30,000  บาท 

ง. ไมเ่กนิ  40,000  บาท 

จ. ไมเ่กนิ  50,000  บาท 
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บทท่ี  4 

การช าระเงินทางการค้าและสินเช่ือเพ่ือการน าเข้า-ส่งออก 

 

 ปจัจุบนัการค้าระหว่างประเทศได้ขยายตวัอย่างรวดเรว็  การนําเขา้และส่งออกสนิค้า
ไดเ้ขา้มามบีทบาทสําคญัต่อความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ  แต่กระบวนการและ
ระเบยีบการปฏบิตัิพธิกีารศุลกากรในทางการค้าระหว่างประเทศนัน้ค่อนขา้งมขีอ้ยุ่งยากและ
สลบัซบัซ้อนพอสมควร  ผู้ประกอบการจงึต้องอาศยัความน่าเชื่อถอืของธนาคารเป็นหลกัเพื่อ
ทําหน้าที่เป็นตวัแทนสื่อกลางในการติดต่อชําระเงนิอีกทัง้ยงับรกิารอํานวยความสะดวกให้
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าที่อยู่ในต่างแดนรู้และเข้าใจข้อตกลงการซื้อขายอย่างถูกต้อง
ตรงกนั  เนื่องจากในแต่ละประเทศยอ่มมรีะเบยีบประเพณทีางการคา้ทีแ่ตกต่างกนั  โดยเฉพาะ
การทาํธุรกจิระหว่างประเทศเป็นการซือ้ขายตามตวัอย่างผูซ้ือ้และผูข้ายไม่คุน้เคยรูจ้กักนั  การ
ทีม่ธีนาคารเขา้มาเกีย่วขอ้งในการทาํขอ้ตกลงจะเพิม่ความน่าเชื่อถอืและสรา้งความมัน่ใจใหก้บั   
ผู้ซื้อว่าจะได้รบัสนิค้าที่มคีุณภาพถูกต้องตามปรมิาณตามที่ส ัง่และผู้ขายจะได้รบัชําระเงินค่า
สนิคา้จากผูซ้ือ้โดยครบถว้นตรงตามเวลาทีต่กลงกนัไว ้ สําหรบัการชําระเงนิค่าสนิคา้ทีผู่ซ้ ือ้อยู่
ในประเทศหนึ่งส่วนผูข้ายอยูอ่กีประเทศหนึ่ง  Belay Seyoum (2008 : 239) กล่าวว่าตามระบบ
การซื้อขายจะมวีิธีการชําระเงนิรวมทัง้การขอใช้สินเชื่อระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการนํา
สนิคา้เขา้และการส่งสนิคา้ออกมอียูด่ว้ยกนัหลายวธิกีาร  แต่ละวธิอีธบิายรายละเอยีดไดด้งันี้   
 

 

การช าระเงินสดล่วงหน้า 

  

การชําระเงนิสดล่วงหน้า (Cash in Advance)  เป็นกรณีทีผู่ซ้ ือ้จะต้องจ่ายชําระเงนิสด
ให้ผู้ขายเป็นการล่วงหน้าไปก่อนที่จะได้รบัสนิค้า  ซึ่งอาจจะเป็นการชําระล่วงหน้าตามมูลค่า
ของสนิคา้ทัง้หมดหรอืชาํระเพยีงบางส่วนเป็นรอ้ยละของราคาสนิคา้กไ็ด ้ ตามปกตแิลว้ผูซ้ือ้จะ
ชําระค่าสนิคา้ดว้ยเชค็ (Cheque)  หรอืดราฟต์ (Bank Draft)  แต่ในบางครัง้ผูซ้ือ้อาจชําระค่า
สนิคา้ผ่านทางธนาคารของผูข้ายดว้ยวธิโีทรสาร (Telegraphic Transfer : T/T) ซึง่ถอืว่าเป็นวธิ ี
การชําระค่าสนิค้าที่สะดวกรวดเรว็ปลอดภยัและใช้เวลาสัน้ๆ เพยีงไม่กี่ชัว่โมง  ในขณะที่การ
ชาํระค่าสนิคา้ดว้ยเชค็หรอืดราฟตจ์ะเสยีเวลาหลายอาทติย ์ สิง่สาํคญัอย่างหนึ่งกค็อืผูข้ายจะรอ
จนกว่าแน่ใจว่าตนเองจะได้รบัเงนิค่าสนิค้าเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้วจงึจะจดัส่งสนิค้าไปให้ผู้ซื้อใน
ต่างประเทศ 
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การชําระเงนิสดล่วงหน้าดว้ยวธิน้ีีถอืว่าผูข้ายไดเ้ปรยีบส่วนผูซ้ือ้จะเป็นฝ่ายเสยีเปรยีบ
เพราะผูซ้ือ้ยนิยอมใหผู้ข้ายส่งสนิคา้ไปใหต้นในภายหลงัและลกัษณะของสนิคา้ทีม่กีารตกลงซือ้
ขายกันตามวิธีนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าหายาก  บางครัง้อาจจะเกี่ยวข้องกับความมัน่คงของ
ประเทศหรอืผลกระทบมาจากทางการเมอืงของประเทศผูซ้ือ้ไม่น่าไวว้างใจ  เช่น  เกดิสงคราม  
จลาจล  ปฏวิตัิ  การเพิกถอนใบอนุญาตนําเข้า  การควบคุมการโอนเงนิไปยงัต่างประเทศ  
เป็นต้น  หรอืในบางสถานการณ์ผูข้ายอาจไม่แน่ใจในเครดติของผูซ้ือ้หรอืผูซ้ือ้กบัผูข้ายไม่เป็น 
ผู้คุ้นเคยกนัมาก่อนแต่อาศยัความมชีื่อเสยีงด้านการตลาดของผู้ขาย  ผู้ซื้อจงึยอมรบัวธิกีาร
ชาํระเงนิค่าสนิคา้ดว้ยวธินีี้ 

ขัน้ตอนสาํหรบัวธิกีารชาํระเงนิสดค่าสนิคา้ล่วงหน้าผูข้ายและผูซ้ือ้ปฏบิตัดิงันี้   
1.  ผูข้ายและผู้ซือ้  ทัง้สองฝ่ายตกลงทําสญัญาซือ้ขายพรอ้มระบุเงื่อนไขการชําระเงนิ  

เงือ่นไขการส่งมอบสนิคา้กนัเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

2.  ผู้ซื้อจะต้องจ่ายชําระค่าสินค้าล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายด้วยเงนิสด ณ ธนาคารผู้ซื้อ
เพื่อทีจ่ะใหธ้นาคารในประเทศของตนสัง่จา่ยเงนิชาํระค่าสนิคา้ไปทีธ่นาคารต่างประเทศเพื่อโอน
ไปยงัผูข้าย 

3.  เมื่อธนาคารในประเทศด้านของผู้ซื้อไดร้บัเงนิสดกจ็ะโอนเงนิสัง่จ่ายไปยงัธนาคาร
ของผูข้ายในรปูของดราฟต ์(Draft) หรอืโทรสาร (Telegraphic Transfer : T/T) 

4.  เมื่อธนาคารต่างประเทศของผู้ขายได้รบัเงนิโอนผ่านมาจากธนาคารของผู้ซื้อก็จะ
ทาํการนําเงนิเขา้ในบญัชใีหก้บัผู้ขายพรอ้มแจง้ใหผู้ข้ายไดร้บัทราบว่ามเีงนิซึง่เกดิจากการขาย
สนิคา้เขา้ในบญัชใีหแ้ลว้ 

5.  เมื่อผู้ขายสนิค้าได้รบัแจง้จากธนาคารของตนว่าได้มกีารนําเงนิเขา้ในบญัชเีป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้  กจ็ะทาํการจดัส่งสนิคา้ไปใหก้บัผูซ้ือ้ทีต่่างประเทศตามขอ้ตกลง 

แสดงภาพประกอบการอธบิายตามขัน้ตอนขา้งตน้ไดด้งัภาพขา้งล่างนี้ 
 

                                       ❺          

 

                                                 ❶                         

              ❹                                                                     ❷ 

 

                                       ❸ 

 

 

ภาพที ่ 4.1  ขัน้ตอนการชําระเงนิสดล่วงหน้า 

ทีม่า  :  (ชยัชนะ  ตรีสุกติตมิา, 2558  หน้า 51) 

ผูข้าย (ผูส้่งออก) ผูซ้ือ้ (ผูนํ้าเขา้) 

ธนาคารผูข้าย   ธนาคารผูซ้ือ้   
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การเปิดบญัชีขายเช่ือ   
 

 การเปิดบญัชขีายเชื่อ (Open Account)  เป็นกรณีทีผู่ข้ายสนิคา้กบัผูซ้ือ้สนิคา้ตกลงซือ้
ขายกนัโดยตรง   ซึง่ผูข้ายจะส่งสนิคา้พรอ้มกบัเอกสารไปใหผู้ซ้ือ้ใชก่้อนทีจ่ะมกีารจ่ายชําระค่า
สนิค้าเกดิขึ้น  โดยในกรณีนี้ผู้ขายจะต้องทําสญัญาซื้อขายกําหนดเงื่อนไขการชําระเงนิหรอื
เงือ่นไขอื่นๆ ระบลุงในใบกํากบัสนิคา้ (Invoice) ไวอ้ยา่งชดัเจน  หากผูซ้ือ้ไดร้บัสนิคา้แลว้จงึจะ
ไปตดิต่อธนาคารภายในประเทศของตนเพื่อทําการโอนจ่ายชําระค่าสนิคา้ไปให้แก่ผูข้ายตามที่
ไดต้กลงกนัไว ้เช่น 30 วนั 60 วนั เป็นตน้  หลงัจากทีไ่ดร้บัสนิคา้  ทัง้นี้  อาจจะกําหนดใหผู้ซ้ือ้
ชําระเงนิค่าสนิค้าครัง้เดยีวทัง้หมดหรอืชําระเป็นงวดๆ ก็ได้ขึน้อยู่กบัความสะดวกของทัง้สอง
ฝ่าย  สําหรบัการเปิดบญัชขีายเชื่อไว้ในกรณีทีผู่ข้ายส่งสนิคา้ใหก่้อนตามวธินีี้ผูข้ายไดท้ําการ
วเิคราะห์แล้วเชื่อมัน่ว่าผู้ซื้อมคีวามสามารถและตัง้ใจในการชําระหนี้ให้กบัตนเองในอนาคต
อยา่งแน่นอน   
 แต่วธิกีารชําระค่าสนิค้าตามวธินีี้ค่อนข้างมคีวามเสี่ยงเกดิขึน้กบัผู้ขายเป็นอย่างมาก  
หากว่าผูซ้ือ้ไดท้าํการปฏเิสธการจา่ยชาํระเงนิตามทีร่ะบุไวใ้นใบกํากบัสนิคา้ (Invoice) ภายหลงั
จากที่มกีารได้รบัสนิค้าจากผู้ขายไปเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว  ซึ่งวธินีี้ผู้ขายจะเป็นฝ่ายเสยีเปรยีบ
เพราะไมม่หีลกัประกนัใดๆ  ธนาคารจะเขา้มาเกีย่วขอ้งเมือ่มกีารโอนเงนิค่าสนิคา้เท่านัน้                                  

ขัน้ตอนสาํหรบัวธิกีารชําระเงนิผ่านบญัชโีดยเปิดบญัชขีายเชื่อไวผู้ข้ายและผูซ้ือ้ปฏบิตัิ
ดงันี้   

1.  ผู้ขายและผู้ซื้อ  ทัง้สองฝ่ายติดต่อตกลงทําสญัญาซื้อขายพร้อมระบุเงื่อนไขการ
ชาํระเงนิ  เงือ่นไขการส่งมอบสนิคา้กนัเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

2.  ผูข้ายจะตอ้งจดัส่งสนิคา้พรอ้มเอกสารไปให้กบัผูซ้ือ้ทีอ่ยู่ในต่างประเทศเพื่อทีจ่ะให้
ผูซ้ือ้นําไปออกของ 

3.  เมื่อผู้ซื้อได้ร ับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในใบกํากับสินค้า 
(Invoice) ก็จะไปติดต่อกับธนาคารของตนเพื่อที่จะจ่ายชําระค่าสินค้าไปให้ผู้ขายที่อยู่ใน
ต่างประเทศ 

4.  หลงัจากนัน้ธนาคารของผู้ซื้อเมื่อได้รบัชําระค่าสนิค้าแล้วก็จะทําการโอนเงนิผ่าน
ส่งไปใหก้บัธนาคารของผูข้ายในต่างประเทศ  อาจจะเป็นการโอนในรปูของดราฟต์ (Draft) หรอื
โทรสาร (Telegraphic Transfer : T/T)   

5.  เมื่อธนาคารต่างประเทศได้รบัเงนิโอนผ่านมาจากธนาคารของผู้ซื้ อก็จะทําการ
ตรวจสอบเอกสารต่างๆ พรอ้มกบัยอดจาํนวนเงนิ  หากพบว่ายอดจาํนวนเงนิเป็นทีถู่กต้องแลว้
จงึจะนําเงนิเขา้ในบญัชใีหก้บัผูข้าย  หลงัจากนัน้ธนาคารของผู้ขายกจ็ะทําการแจง้ไปยงัผูข้าย
เพื่อให้ได้รบัทราบว่ามเีงนิซึ่งเกดิจากการขายสนิค้าระหว่างประเทศเขา้ในบญัชขีองตนเป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ 
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แสดงภาพประกอบการอธบิายตามขัน้ตอนขา้งตน้ไดด้งัภาพขา้งล่างนี้ 
 

                                       ❷          

 

                                                 ❶                         

              ❺                                                                      ❸ 

 

                                       ❹ 

 

 

ภาพที ่ 4.2  ขัน้ตอนการเปิดบญัชขีายเชื่อ (การชาํระผ่านบญัช)ี 
ทีม่า  :  (ชยัชนะ  ตรีสุกติตมิา,  2558 หน้า 48) 

 

 

การช าระเงินตามตัว๋แลกเงิน   
 

การชําระเงนิตามตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange)  เป็นกรณีการจ่ายชําระเงนิค่าสนิคา้
ปฏบิตัเิหมอืนกบัวธิกีารเปิดบญัชขีายเชื่อ (หรอืการชําระผ่านบญัชี) นัน่เอง  กล่าวคอื  ผูข้าย
เชื่อมัน่ในการให้เครดติแก่ผู้ซื้อ  แต่การชําระเงนิค่าสนิค้าจะใช้วธิผีู้ขายออกตัว๋แลกเงนิหรอื
ดราฟตต์ามมลูค่าทีส่่งออก  โดยสัง่ใหผู้ซ้ือ้จ่ายเงนิตามตัว๋ซึง่มเีอกสารทางการคา้ประกอบดว้ย
ไดแ้ก่  ใบกํากบัสนิคา้ (Invoice)  ใบตราส่ง (Bill of Landing)  กรมธรรมป์ระกนัภยัแนบตดิไป
ดว้ย  ตัว๋แลกเงนิทีผู่้ขายออกนัน้จะใชบ้รกิารตัว๋เรยีกเกบ็ (Bill for Collection) ของธนาคาร
พาณชิย ์ ซึง่ตัว๋เรยีกเกบ็ผ่านธนาคารนัน้จะสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด   

 

1. ตัว๋เรียกเกบ็ประเภทจ่ายทนัทีเม่ือเหน็ตัว๋ (Document Against Payment      

: D/P)   

     ตัว๋เรยีกเก็บประเภทจ่ายทนัทเีมื่อเหน็ตัว๋  คอื  ตัว๋เรยีกเก็บทีบ่งัคบัใหผู้้ซื้อสนิค้า
จะต้องชําระค่าสินค้าทันทีเมื่อเห็นตัว๋เสียก่อนถึงจะรบัเอกสารจากธนาคารไปออกของได้  
สาํหรบัการชาํระเงนิค่าสนิคา้ดว้ยวธิกีารเรยีกเก็บผ่านธนาคารประเภทตัว๋เรยีกเกบ็ประเภทจ่าย
ทนัทเีมื่อเหน็นี้จะมลีกัษณะคลา้ยกบัการชําระด้วยเลตเตอรอ์อฟเครดติเพราะเอกสารทางการ
คา้ทุกอย่างจะผ่านธนาคารและผู้ซือ้มกีรรมสทิธิใ์นตวัสนิค้าก็ต่อเมื่อผู้ซื้อทําการชําระค่าสนิค้า
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 

ผูข้าย (ผูส้่งออก) ผูซ้ือ้ (ผูนํ้าเขา้) 

ธนาคารผูข้าย   ธนาคารผูซ้ือ้   
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 ขัน้ตอนสาํหรบัการชาํระดว้ยวธิกีารเรยีกเกบ็ผ่านธนาคารทัง้สองฝ่ายปฏบิตัดิงัน้ี 

1.1  ผูซ้ือ้และผูข้ายตกลงซือ้ขายสนิคา้กนัเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  หลงัจากนัน้ผูข้ายจะ 

ออกใบเสนอราคา (Pro forma Invoice) ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 

1.2  ผูข้ายจะจดัส่งสนิคา้ไปใหผู้ซ้ือ้ทีอ่ยูต่่างประเทศ 

1.3  ผูข้ายจะส่งเอกสารไปยงัธนาคารของตนเพื่อเรยีกเกบ็เงนิกบัผูซ้ือ้ 

1.4  ธนาคารของผูข้ายส่งเอกสารไปเรยีกเกบ็เงนิกบัผูซ้ือ้ผ่านธนาคารตวัแทนใน 

ประเทศผูซ้ือ้ 

1.5  ธนาคารตวัแทนในประเทศของผูซ้ือ้จะเรยีกเกบ็เงนิจากผูซ้ือ้ตามเงือ่นไขทีก่ําหนด 

ไว ้

1.6  ธนาคารตวัแทนในประเทศของผูซ้ือ้จะส่งเงนิค่าสนิคา้ไปใหธ้นาคารของผูข้าย 

1.7  ธนาคารของผูข้ายจะส่งเงนิค่าสนิคา้ใหแ้ก่ผูข้าย 

แสดงภาพประกอบการอธบิายตามขัน้ตอนขา้งตน้ดงัภาพขา้งล่างนี้ 
 

                                       ❶          

 

                                                 ❷                                        

            ❼       ❸                                                           ❺                                                      

 

                                        ❹ 

                                   

                                  ❻        

 

ภาพที ่ 4.3  ขัน้ตอนการชําระเงนิตามตัว๋เรยีกเกบ็ประเภทจา่ยทนัทเีมือ่เหน็ตัว๋ 

 ทีม่า  :  (ประสาธน์  เกยีรตไิพบลูยก์จิ,  2554 หน้า 30) 

 

2. ตัว๋เรียกเกบ็ประเภทจ่ายตามก าหนดเวลา (Document Against Acceptance  

: D/A)   

     ตัว๋เรยีกเก็บประเภทจ่ายตามกําหนดเวลา  คอื  ตัว๋เรยีกเก็บประเภทจ่ายตาม
กําหนดเวลาว่าเป็นตัว๋เรยีกเกบ็เงนิทีอ่นุญาตให้ผูซ้ื้อรบัรองตัว๋ฉบบันั ้นก่อนแลว้จงึจะสามารถ
ไปออกของโดยผูซ้ือ้จะตอ้งจา่ยค่าสนิคา้ใหต้ามกําหนดระยะเวลาทีร่ะบุไวใ้นเอกสารทางการคา้
เช่น  ผู้ขายอนุญาตให้ผู้ซื้อชําระค่าสนิค้าภายใน 60 วนัหลงัจากที่เห็นตัว๋หรอืชําระค่าสนิค้า
ภายใน 90 วนันับจากวนัทีท่ี่ระบุในใบตราส่งสนิค้า เป็นต้น  ตัว๋เรยีกเก็บประเภทนี้ถอืเป็นตัว๋
ลกัษณะเครดติเทอม  ดงันัน้  ตัว๋เรยีกเกบ็ D/A จะแตกต่างกบัตัว๋เรยีกเกบ็ประเภทแรกตรงทีผู่้

ผูข้าย (ผูส้่งออก) ผูซ้ือ้ (ผูนํ้าเขา้) 

ธนาคารผูข้าย   ธนาคารผูซ้ือ้   
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ซื้อมกีรรมสทิธิใ์นตวัสนิค้าก่อนที่จะจ่ายชําระค่าสนิค้า  ตามปกตแิล้วค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการ
ชําระด้วยวธิเีกบ็ผ่านธนาคารจะถูกกว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการชําระดว้ยเลตเตอรอ์อฟเครดติ  
แต่กม็คีวามเสีย่งสงูกว่าโดยเฉพาะตัว๋เรยีกเกบ็ประเภทจ่ายตามกําหนดเวลา  จงึไม่เหมาะกบัผู้
ซือ้ทีเ่ป็นลกูคา้รายใหม ่

 ขัน้ตอนสาํหรบัการชาํระดว้ยวธิกีารเรยีกเกบ็ผ่านธนาคารทัง้สองฝ่ายปฏบิตัดิงัน้ี 

2.1  ผูซ้ือ้และผูข้ายตกลงซือ้ขายสนิคา้ 

2.2  ผูข้ายส่งสนิคา้ไปใหผู้ซ้ือ้ตามขอ้ตกลงทีร่ะบุตามเอกสารทางการคา้ 

2.3  ผูข้ายส่งเอกสารไปยงัธนาคารของผูข้ายเพื่อเรยีกเกบ็เงนิกบัผูซ้ือ้ 

2.4  ธนาคารของผูข้ายส่งเอกสารไปเรยีกเกบ็เงนิกบัผูซ้ือ้ผ่านธนาคารตวัแทนใน 

ประเทศผูซ้ือ้ 

2.5  ธนาคารตวัแทนในประเทศผูซ้ือ้ส่งมอบเอกสารใหผู้ซ้ือ้นําไปออกของ 

2.6  ผูซ้ือ้ชาํระค่าสนิคา้ผ่านธนาคารตวัแทนภายในประเทศของตน 

2.7  ธนาคารตวัแทนในประเทศของผูซ้ือ้ส่งเงนิค่าสนิคา้ไปใหธ้นาคารของผูข้าย 

2.8  ธนาคารของผูข้ายส่งเงนิค่าสนิคา้ใหแ้ก่ผูข้าย 

 

แสดงภาพประกอบการอธบิายตามขัน้ตอนขา้งตน้ไดด้งัภาพขา้งล่างนี้ 
 

                                       ❶    

 

                                                ❷                         

            ❽        ❸                                                 ❺        ❻                                                 

 

                                        ❹ 

                                   

                                  ❼       

 

ภาพที ่ 4.4  ขัน้ตอนการชําระเงนิตามตัว๋เรยีกเกบ็ประเภทจา่ยตามกําหนดเวลา 

ทีม่า  :  (ประสาธน์  เกยีรตไิพบลูยก์จิ,  2554 หน้า 31) 

 

 

 

 

 

ผูข้าย (ผูส้่งออก) ผูซ้ือ้ (ผูนํ้าเขา้) 

ธนาคารผูข้าย   ธนาคารผูซ้ือ้   
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การช าระเงินด้วยวิธีเลตเตอรอ์อฟเครดิต  

 

 การชําระเงนิดว้ยวธิเีลตเตอรอ์อฟเครดติ (Letter of Credit : L/C) เป็นการชําระค่าสนิ 
คา้ผ่านธนาคารอกีวธิหีนึ่งซึง่เป็นวธิทีีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ด  เพราะถอืเป็นวธิเีดยีวทีม่หีลกั 
ประกนัพอทีจ่ะเชื่อไดว้่าผูข้ายสนิคา้จะไดร้บัชําระเงนิค่าขายสนิคา้เมื่อไดม้กีารส่งมอบสนิคา้ลง
เรอืไปแลว้และผูซ้ือ้สนิคา้จะไดร้บัสนิคา้เมื่อจ่ายเงนิค่าสนิคา้  หลกัการในการขอเปิด L/C ผูนํ้า
เขา้จะเป็นผูต้ดิต่อขอทําการเปิดบญัชทีีธ่นาคารในประเทศของตนเพื่อขอใชเ้ครดติกบัธนาคาร  
โดยผู้ซื้อจะให้ธนาคารในประเทศของตนทําหน้าที่เป็นคนกลางจ่ายชําระค่าสนิค้าให้กบัผู้ขาย
แทนตนล่วงหน้าไปก่อนเมือ่ตนไดร้บัสนิคา้กจ็ะจ่ายเงนิคนืใหใ้นภายหลงัเสมอืนว่าธนาคารผู้ขอ
เปิด L/C จะมภีาระผกูพนัในการจา่ยชาํระเงนิใหแ้ก่ผูข้ายโดยตรงจงึถอืว่ากรรมสทิธิใ์นตวัสนิคา้
ทีผู่ซ้ ือ้สัง่เพื่อนําเขา้มาใชใ้นประเทศจะตกเป็นของธนาคารโดยชอบธรรมกรรมสทิธิใ์นตวัสนิคา้
จะโอนไปยงัผูซ้ือ้ก็ต่อเมื่อมกีารจ่ายชําระหนี้ใหก้บัธนาคารที่ตนไปขอเปิด L/C เป็นทีเ่รยีบรอ้ย  
ซึง่เอกสารทางการคา้ส่วนใหญ่ทีม่กัระบุไว้  เช่น  ใบตราส่งสนิคา้ (Bill of Landing)  ใบกํากบั
สนิคา้ (Commercial Invoice)  กรมธรรม ์(Insurance Policy)  เป็นตน้   

ดงันัน้  จงึสรุปได้ว่าประโยชน์ที่เกิดจากการขอเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติของผู้นําเข้า
หรอืผูซ้ือ้สนิคา้มดีงันี้ 

1. การเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติ  ทาํใหเ้กดิความสะดวกในการคา้ระหว่างประเทศโดย  
ธนาคารจะเขา้มาผูกพนัเป็นตวักลางรบัประกนัการชําระเงนิค่าสนิค้าแทนผู้ซื้อเมื่ อผู้ขายหรอื   
ผูส้่งสนิคา้ออกไดป้ฏบิตัติามขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีก่ําหนดไวใ้นเครดติโดยครบถว้น 

2. การเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติ  เป็นการอาศยัเครดติของธนาคารภายใตป้ระเพณี 
และพธิปีฏบิตัเิกี่ยวกบัเครดติทีม่เีอกสารประกอบของสภาหอการคา้นานาชาต ิ จะมสีาขาหรอื
ธนาคารตัวแทนในต่างประเทศมาช่วยเพื่อให้การดําเนินการตามเครดติได้รบัความสะดวก
ยิง่ขึน้  โดยคําสัง่หรอืการมอบอํานาจของธนาคารผูอ้อกเครดติใหส้าขาหรอืตวัแทนดําเนินการ
ในเรื่องการแจง้เครดติ (Advice)  การจ่ายเงนิ (Payment)  การรบัรองตัว๋ (Acceptance)  หรอื
การรบัซือ้ตัว๋ (Negotiate) เป็นตน้ 

3. การเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติ  ช่วยใหผู้ข้ายและผูซ้ือ้สามารถใชส้นิเชื่อต่างประเทศ 

ทัง้ทางดา้นการส่งออกและการนําเขา้ทําใหเ้กดิความคล่องตวัในการดาํเนินธุรกจิ 

 ตวัอย่างท่ี  1  การเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติเพื่อการสัง่สนิคา้เขา้ 

 เพื่อความเขา้ใจในเบื้องต้นของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัการชําระเงนิดว้ยวธิเีปิดเลตเตอรอ์อฟ
เครดติ  จงึยกตวัอยา่งการสัง่ซือ้สนิคา้จากต่างประเทศมาใหศ้กึษาดงันี้ 

บรษิทั ก  และธนาคาร ข  อยูใ่นประเทศไทย 

บรษิทั A  และธนาคาร B  อยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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บรษิทั ก ตอ้งการสัง่ซือ้สนิคา้เครือ่งคอมพวิเตอรพ์รอ้มอุปกรณ์ครบชุดจากบรษิทั A ที ่ 
รฐันิวยอรค์  ประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยทัง้สองฝ่ายไดม้กีารตกลงทําสญัญาซือ้ขายกนัและตกลง
ทีจ่ะให้มกีารชําระเงนิด้วยวธิเีปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติชนิด Confirmed Irrevocable Credit  
บรษิทั ก เป็นลกูคา้ธนาคาร ข จงึยื่นคําขอเปิด L/C ชนิดเพกิถอนไม่ได้โดยใหร้ายละเอยีดตาม 
แบบฟอรม์ของธนาคาร ( Application for Opening of a Documentary Credit)  เช่น  ชนิดของ
เครดติ  วธิแีจ้งเครดติ  ชื่อและที่อยู่ของผู้ขายสนิค้า  จํานวนเงนิของเครดติ  รายการสนิค้า  
ระยะเวลาของตัว๋  เงือ่นไขตามสญัญาซือ้ขาย  วนัหมดอายุของเครดติ  และเงื่อนไขอื่นๆ อย่าง
ครบถ้วน  เมื่อธนาคาร ข ได้รบัคําขอแล้วก็ทําการตรวจสอบเอกสารต่างๆ เห็นว่าถูกต้อง
ครบถ้วนตามคําขอ  จงึพิจารณาว่าสมควรเปิด L/C ให้บรษิัท ก หรอืไม่  โดยพิจารณาถึง
ประวตัิการติดต่อกับธนาคาร  ฐานะความน่าเชื่อถือของบรษิัท ก  สินค้าที่ส ัง่เข้ามาเป็นที่
ต้องการของตลาดหรอืไม่  มชี่องทางการจดัจําหน่ายอย่างไร  ความสามารถในการชําระหนี้  
หลกัประกนั ฯลฯ  ซึง่ผลการพจิารณาไดข้อ้สรปุว่า 

 บรษิทั ก  มกีารตดิต่อกบัธนาคารมาเป็นระยะนานพอสมควร  เคยขอสนิเชื่อและเปิด 
L/C  กบัธนาคารมาก่อน  สามารถชาํระหนี้ไดต้รงตามกําหนดไม่เคยมปีระวตัเิสยีหาย  สนิคา้ที่
ส ัง่เขา้มาม ีBrand Name ที่ดเีป็นที่ต้องการของตลาด  คาดว่าบรษิทั ก  จะสามารถชําระค่า
สนิคา้ไดต้ามเงื่อนไขของเครดติ  จงึอนุมตัเิปิด L/C ใหบ้รษิทั ก  โดยมปีระธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูค้ํ้าประกนั  และกําหนดเงนิประกนัเครดติไว ้20% ของวงเงนิเครดติ    

ดงันัน้  ธนาคาร ข จงึออก L/C ไปยงัธนาคาร B ที่นิวยอรค์  ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
โดยใน L/C ระบุเงื่อนไขให้ธนาคาร ข ยนืยนัเครดติให้กบับรษิทั A (ผู้รบัประโยชน์)  และเป็น
ผู้รบัซื้อตัว๋  โดยตัว๋แลกเงนิที่บรษิัท A ออกเพื่อสัง่ให้บรษิัท ก ชําระเงนิค่าสินค้าเป็นตัว๋มี
กําหนดระยะเวลาชําระเงนิ 30 days after sight  เมื่อธนาคาร B ไดร้บั L/C แลว้จะทําการ
ตรวจสอบเอกสารและเงื่อนไขใน L/C หากพบว่าถูกต้องไม่มขี้อโต้แย้งใดๆ แล้วก็จะยนืยนั
เครดิตและแจ้งการเปิด L/C พร้อมส่งต้นฉบับ L/C ไปให้บริษัท A  บริษัท A จะทําการ
ตรวจสอบจํานวนมูลค่าสนิค้าตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุใน L/C เมื่อเห็นว่า
ถูกต้องตามขอ้ตกลงทุกประการแล้ว  จงึจดัเตรยีมสนิค้า  จองระวางเรอื  และทําประกนัภยั  
เมือ่พรอ้มแลว้จงึจดัส่งสนิคา้ลงเรอืและยื่นขายลดตัว๋แลกเงนิทีม่เีอกสารประกอบต่อธนาคาร B 

ซึง่จะมกีารตรวจสอบอกีครัง้  เมื่อเหน็ว่าถูกต้องตามเงื่อนไขของ L/C ทุกประการแลว้  กจ็ะทํา
การจ่ายเงนิให้กบัผู้ขาย  และส่งตัว๋แลกเงนิพรอ้ม Shipping Document ไปเรยีกเก็บเงนิจาก
ธนาคาร ข  เมื่อธนาคาร ข ได้รบัตัว๋แลกเงนิและ Shipping Document แล้วก็จะให้บรษิทั ก 
รบัรองตัว๋และเรยีกเกบ็เงนิตามตัว๋เมื่อครบกําหนดชําระเงนิ  เมื่อเรยีกเก็บเงนิได้แลว้จงึปล่อย
เอกสาร Shipping Document ให้บรษิัท ก ไปออกสนิค้าจากบรษิัทเรอื  ในกรณีบรษิัท ก 
ตอ้งการออกสนิคา้ก่อนตัว๋ถงึกําหนดชาํระเงนิกจ็ะตอ้งขอทาํ Trust Receipt กบัธนาคาร ข 

ทีม่า : (ชนินทร ์ พทิยาววิธิ,  2549 หน้า 7–8 ) 
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 ชยัชนะ  ตรีสุกติตมิา.  (2558 : 56)  กล่าวถงึการชาํระเงนิดว้ยเลตเตอรอ์อฟเครดติว่า 

1. ขัน้ตอนการช าระเงินวิธีเลตเตอรอ์อฟเครดิต 

สาํหรบัขัน้ตอนการของการชาํระเงนิดว้ยวธิเีลตเตอรอ์อฟเครดติใหผู้ป้ระกอบการ 

ปฏบิตัดิงันี้ 
1.1 ผูนํ้าเขา้และผูส้่งออก  ตกลงทาํสญัญาการซือ้ขายสนิคา้และเหน็ชอบยนิยอม 

ตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น เงื่อนไขในการชําระเงนิ  ระยะเวลาในการชําระเงนิ  เงื่อนไขในการส่ง
มอบสนิคา้  วนัเวลาในการส่งมอบ เป็นตน้  โดยทาํความเขา้ใจเป็นอย่างดทีัง้สองฝ่ายในการทํา
ธุรกจิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

1.2 ผูนํ้าเขา้หรอืผูซ้ือ้ทาํการรอ้งขอใหธ้นาคารของตน (Issuing Bank) เปิด L/C  
โดยธนาคารผูเ้ปิด L/C จะพจิารณาจากฐานะการเงนิของผูซ้ื้อเอง  ระยะเวลาของการชําระเงนิ
ค่าสนิคา้ เป็นตน้  ซึง่มหีลกัการทีป่ฏบิตัต่ิอกนัมดีงันี้ 
   1.2.1  เงือ่นไขในการใหบ้รกิารเพื่อใชส้าํหรบัการเปิด L/C โดยผูนํ้าเขา้จะต้อง
มวีงเงนิ L/C กบัธนาคารของตนและตอ้งยืน่เอกสารเพื่อขอเปิด L/C 

 1.2.2  เอกสารขอเปิด L/C ประกอบดว้ยคาํขอเปิด L/C จาํนวน 2 ฉบบั  ซึง่ 
ต้องทําการประทบัตราและลงนามโดยผู้มอีํานาจลงนามมาเรยีบร้อย  หลงัจากนัน้ผู้นําเข้า
จะตอ้งกรอกขอ้ความใหต้รงกบัหลกัฐานในการซือ้ขาย 

 1.2.3  ผูนํ้าเขา้ยืน่เอกสารทางการคา้ดงัต่อไปนี้ เช่น ใบเสนอราคา  ใบสัง่ซือ้   
สญัญาซือ้ขาย  สาํเนาแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัสนิคา้และขอ้ตกลงในการซือ้ขาย 

     1.3  ธนาคารของผูเ้ปิด L/C ซึง่เป็นผูซ้ือ้สนิคา้แทนผูป้ระกอบการหรอืผูนํ้าเขา้จะ 
ทําการส่ง L/C ไปให้กบัตวัแทนธนาคารผู้แจง้ L/C (Advising Bank) ด้านผูข้ายหรอืผูส้่งออก  
วธิกีารส่ง L/C อาจส่งทางไปรษณยี ์ หรอืทางโทรเลข  หรอืส่งในลกัษณะ SWIFT กไ็ด ้

     1.4  หลงัจากธนาคารผูแ้จง้ L/C ตรวจสอบลายเซน็หรอืรหสัลบั (Test Code) ใน 
L/C แลว้จะทาํการแจง้ใหผู้ข้ายหรอืผูส้่งออกรบัทราบ 

     1.5  ผูส้่งออกควรตรวจสอบดูว่าเงื่อนไขต่างๆ ทีร่ะบุใน L/C ว่าสามารถปฏบิตัไิด้
หรอืไม่  หากผูส้่งออกไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขดงักล่าวได ้ ผู้ส่งออกควรรอ้งขอให้มกีาร
แกไ้ข L/C 

     1.6  หลงัจากนัน้ผูส้่งออกจะตอ้งจดัส่งสนิค้าใหแ้ก่ผูซ้ือ้หรอืผูนํ้าเขา้แลว้ผูส้่งออกทํา
การรวบรวมเอกสารทีร่ะบุใน L/C เช่น ใบกํากบัสนิคา้  ใบตราส่งสนิคา้ 

     1.7  เมื่อผูข้ายสนิคา้หรอืผูส้่งออกไดย้ื่นเอกสารต่างๆ ใหธ้นาคารของตน  ซึง่ตาม 
ปกตจิะเป็นธนาคารผูแ้จง้  ธนาคารผูแ้จง้จะตรวจสอบเอกสารทัง้หมดว่าตรงตามที่ระบุใน L/C 
หรอืไม่  หากเอกสารต่างๆ มคีวามถูกต้องเรยีบรอ้ย  ธนาคารผู้แจง้จะจ่ายเงนิให้ล่วงหน้าแก่
ผูข้ายไปก่อนและส่งเอกสารทัง้หมดในลาํดบัถดัไป 
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     1.8  หลงัจากทีไ่ดร้บัเอกสารจากธนาคารผูแ้จง้  ธนาคารผูเ้ปิดจะมกีารตรวจสอบ
เอกสารต่างๆ ว่าถูกต้องหรอืไม่  หากเอกสารมคีวามถูกต้องเรยีบรอ้ย  ธนาคารผูเ้ปิดจะชําระ
ค่าสนิคา้แทนผูนํ้าเขา้ใหแ้ก่ธนาคารผูแ้จง้ 

     1.9  เมือ่ผูซ้ือ้หรอืผูนํ้าเขา้ชําระเงนิค่าสนิคา้แลว้ผูซ้ือ้จะไดร้บัใบตราส่งเพื่อไปออก
ของจากบรษิทัขนส่ง ณ ท่าหรอืสถานีปลายทาง 

       ปจัจบุนัธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย (Export-Import Bank 

of Thailand) ไดเ้ขา้มามบีทบาทใหบ้รกิารประกนัการส่งออกภายใต้เงื่อนไขการชําระเงนิแบบ 
L/C  โดยธนาคารจะประกนัความเสีย่งทีเ่กดิจากการไม่ชําระเงนิตาม L/C ทีเ่ปิดมาจากธนาคาร
ทัว่โลกตามระเบยีบ UCP 600 โดยประโยชน์ทีส่่งออกจะไดร้บั คอื ผูส้่งออกสามารถลดความ
เสี่ยงจากการส่งออกตามเงื่อนไข L/C ความเสี่ยงที่ธนาคารเขา้มาประกนัใหผู้้ส่งออกแบ่งออก
ไดเ้ป็น 2 ประการคอื  ประการแรก  เป็นความเสีย่งทางการคา้ เช่น การลม้ละลายของธนาคาร
หรอืธนาคารไม่ชําระเงนิตามเงื่อนไขที่ระบุใน L/C และประการทีส่อง เป็นความเสีย่งทางการ 
เมอืง เช่น ความเสี่ยงทางการเมอืงอาจจะเกิดจากสงครามจลาจล  การปฏวิตัิ เป็นต้น  ซึ่ง
เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุผลทีธ่นาคารไมส่ามารถชาํระเงนิได้ 
       สําหรบัเงื่อนไขในการรบัประกันจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทยกําหนดไวว้่า 

      1)  L/C ตอ้งเป็นประเภทเพกิถอนไมไ่ด ้

      2)  ตอ้งเป็น L/C ทีไ่มม่ขีอ้บกพรอ่ง 

      3)  เงื่อนไข L/C ต้องไม่ผดิระเบยีบ UCP 600  ตามบทบญัญตัเิกี่ยวกบัประเพณี
และพธิกีารทีเ่กี่ยวกบั L/C ทีม่เีอกสารประกอบซึง่ธนาคารพาณิชยจ์ะต้องปฏบิตัเิป็นมาตรฐาน
เหมอืนกนัทัว่โลก  และถอืเป็นส่วนหนึ่งในสญัญาทีผู่ซ้ ือ้–ผูข้ายและธนาคารทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง
จะตอ้งปฏบิตัติามซึง่มขีอ้ผกูมดัในการซือ้ขายทีก่ระทําโดย L/C นัน้ 

      4)  เงือ่นไขการชาํระเงนิตอ้งไมเ่กนิ 180 วนันบัตัง้แต่วนัส่งสนิคา้ออก 

      5)  เงือ่นไขใน L/C ตอ้งไมร่ะบุใหส้่งใบตราส่งสนิคา้ B/L แก่ผูซ้ือ้ก่อน 

      ถา้หากผูป้ระกอบการไดป้ฏบิตัเิป็นไปตามเงือ่นไขทีธ่นาคารกําหนดไว ้ ธนาคารก็ 
จะรบัซือ้ในอตัรา 100 เปอรเ์ซน็ตข์องมลูค่าตัว๋แลกเงนิ 

       ส่วนการเปิด L/C ไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าจากผู้ขายที่อยู่ในต่าง 
ประเทศนัน้  ผูซ้ือ้ควรระวงัเป็นอยา่งมากตอ้งใชห้ลกัความระมดัระวงัไดแ้ก่ 

      1)  ตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของผูข้ายใหแ้น่ชดัเสยีก่อนซึง่อาจกระทําไดโ้ดยการ
ไปเยีย่มโรงงานของผูข้ายหรอืใหธ้นาคารเป็นผูต้รวจสอบให ้

      2)  ตรวจสอบว่าเอกสารและเงื่อนไขต่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นใบคําขอเปิด L/C เพยีงพอ
ต่อความตอ้งการหรอืไม่ 
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     3)  ศกึษาขอ้กําหนดของทางราชการเกี่ยวกบัสนิคา้ทีจ่ะนําเขา้  เช่น  การควบคุม
การนําเขา้หรอืมอีากรพเิศษหรอืไม ่เป็นตน้ 

      ดงันัน้  จากที่กล่าวถึงขัน้ตอนในการชําระเงนิสําหรบัการซื้อขายสนิค้าระหว่าง
ประเทศโดยใช้เลตเตอรอ์อฟเครดติหรอืที่เรยีกสัน้ๆ ว่า  L/C นัน้สรุปขัน้ตอนสัน้ๆ ง่ายๆ ต่อ
การทาํความเขา้ใจยิง่ขึน้และนํามาเขยีนภาพประกอบดงันี้ 

1)  ผูซ้ือ้และผูข้ายตกลงซือ้ขายสนิคา้  และผูข้ายไดอ้อกเอกสารใบเสนอราคา  
(Pro forma Invoice) ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 

     2)  ผูซ้ือ้แจง้ธนาคารขอเปิด L/C โดยใชใ้บเสนอราคา (Pro forma Invoice) ทีผู่ ้
ขายส่งมาให ้

     3)  ธนาคารของผู้ซือ้ดําเนินการเปิด L/C ส่งไปให้ผูข้ายผ่านธนาคารตวัแทนใน
ประเทศของผูข้าย 

     4)  ธนาคารตวัแทนในประเทศผูข้ายแจง้ผูข้ายใหม้ารบั L/C 

     5)  ผูข้ายส่งสนิคา้ไปใหผู้ซ้ือ้ 

     6)  ผูข้ายนําเอกสารไปขึน้เงนิทีธ่นาคารตวัแทนโดยส่งผ่านธนาคารของผูข้าย 

     7)  ธนาคารตวัแทนส่งเอกสารไปเรยีกเกบ็เงนิจากธนาคารผูเ้ปิด L/C หรอืธนาคาร
ผูจ้า่ยเงนิแทน (Reimbursing Bank) 

     8)  ธนาคารของผูซ้ือ้  เรยีกเกบ็เงนิจากผูซ้ือ้ 

 

แสดงภาพประกอบไดด้งันี้ 
 

                                       ❺      

 

                                                 ❶                         

           ❹        ❻                                                  ❽        ❷                                                           
 

                                       ❼ 

                                   

                                  ❸     

 

ภาพที ่ 4.5  ขัน้ตอนการชําระเงนิโดยใชเ้ลตเตอรอ์อฟเครดติ 

ทีม่า  :  (ประสาธน์  เกยีรตไิพบลูยก์จิ,  2554 หน้า 29) 

 

 

ผูข้าย (ผูส้่งออก) ผูซ้ือ้ (ผูนํ้าเขา้) 

ธนาคารผูข้าย   ธนาคารผูซ้ือ้   
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2.  ประเภทของเลตเตอรอ์อฟเครดิต 

    เลตเตอรอ์อฟเครดติทีใ่ช้ในการซือ้ขายสนิค้าระหว่างประเทศมหีลายประเภทแต่ที่
นิยมนํามาใชก้นัในปจัจุบนัจะม ี2 ประเภท คอื เลตเตอรอ์อฟเครดติทีเ่พกิถอนได้และเลตเตอร์
ออฟเครดติทีเ่พกิถอนไมไ่ด ้ ดงันัน้  เครดติทุกฉบบัจะต้องระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นประเภทใดหาก 
L/C ไม่ระบุใหเ้ป็นทีช่ดัเจนใหถ้อืว่าเครดติฉบบันัน้เป็นประเภทเพกิถอนไม่ได ้  ซึง่ไม่สามารถ
แก้ไขหรอืยกเลกิไดจ้นกว่าจะไดร้บัการยนิยอมจากผูซ้ือ้  ผูข้าย  ธนาคารของผูปิ้ด L/C  และ
ธนาคารผูแ้จง้ L/C เสยีก่อน 

      2.1  เลตเตอรอ์อฟเครดติทีเ่พกิถอนได ้(Revocable Letter of Credit) สําหรบั L/C 
ประเภทนี้ผู้ซื้อหรอืธนาคารของผู้ซื้อสามารถแก้ไขหรอืยกเลกิได้ทุกเวลา  โดยไม่ต้องแจง้ให้
ผูร้บัผลประโยชน์หรอืได้รบัความยนิยอมจากผู้ขายแต่ประการใดและมคีวามเสยีงสูงต่อผู้ขาย
สนิคา้  ทัง้นี้ธนาคารผูอ้อกเครดติ (Issuing Bank) มคีวามผูกพนัจะต้องจ่ายเงนิชดเชยแก่สาขา
ของตนหรอืธนาคารอื่นทีเ่ครดติชนิดเพกิถอนไดร้ะบุใหเ้หน็ผูจ้่ายเงนิเมื่อเหน็  (At Sight)  หรอื
ผ่อนระยะเวลา (Sight Payment or Deferred Payment) รบัรองตัว๋ (Acceptance) หรอืรบัซือ้
ตัว๋ (Negotiate) เมือ่สาขาหรอืธนาคารดงักล่าวไดจ้่ายเงนิ  หรอืรบัรองตัว๋  หรอืรบัซือ้ตัว๋  ตาม
เอกสารที่ถูกต้องตามข้อตกลงและตามเงื่อนไขของเครดติก่อนที่จะได้รบัแจ้งการแก้ไขหรอื
ยกเลกิเครดติฉบบันัน้  ดงันัน้ L/C ประเภทนี้จงึไมน่ิยมนํามาใชใ้นการซือ้ขายระหว่างประเทศ 

      2.2  เลตเตอรอ์อฟเครดติทีเ่พกิถอนไม่ได้ (Irrevocable Letter of Credit) L/C 
ประเภทนี้ผู้ซื้อหรอืธนาคารของผู้ซื้อเมื่อได้เปิด L/C ออกไปแล้วจะทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรอืยกเลกิขอ้ความเงื่อนไขต่างๆ ไม่ได ้ สําหรบั L/C ประเภทนี้จงึเป็นประเภททีใ่ชง้านไดจ้รงิ
ในการคา้ระหว่างประเทศ  ซึง่ธนาคารผูอ้อกเครดติหรอืผูซ้ือ้จะมภีาระผูกพนัทีแ่น่นอนทีจ่ะต้อง
จา่ยเงนิเมือ่เหน็ตัว๋  หรอืจา่ยเงนิในวนัใดวนัหนึ่งตามทีก่ําหนดไวใ้นเครดติ  หรอืรบัรองตัว๋แลก
เงนิที่ผู้รบัประโยชน์สัง่จ่าย  หรอืรบัซื้อตัว๋แลกเงนิและจ่ายเงนิตามตัว๋ที่รบัซื้อนัน้แล้วแต่กรณ ี 
เมือ่มกีารยืน่เอกสารทีก่ําหนดและมกีารปฏบิตัติามเงือ่นไขของเครดติอยา่งครบถว้น 

     ในกรณทีีผู่ร้บัประโยชน์รอ้งขอ  ธนาคารผูอ้อกเครดติ (Issuing Bank) จะรอ้งขอให้
ธนาคารผูแ้จง้การเปิดเครดติ (Advising Bank) แจง้ยนืยนัเครดติแก่ผูร้บัประโยชน์ดว้ยเรยีกว่า 
“Confirm Irrevocable Letter of Credit”  ซึง่เป็นการยนืยนัเครดตินี้เท่ากบัว่าธนาคารผูย้นืยนั
เครดติยอ่มมภีาระผกูพนัเช่นเดยีวกบัธนาคารผูอ้อกเครดติในฐานะตวัแทนทีท่ํางานตามสัง่ของ
ธนาคารผู้ออกเครดิตซึ่งเป็นตัวการ  ยกเว้นกรณีธนาคารผู้ยนืยนัเครดิตแจ้งปฏิเสธไปยงั
ธนาคารผูอ้อกเครดติ 

     เมื่อธนาคารผู้ยนืยนัเครดติ (Confirm Bank) ได้จ่ายเงนิตามตัว๋ให้แก่ผู้รบัผล 
ประโยชน์แลว้กจ็ะดาํเนินการจดัส่งเอกสารตามเลตเตอรอ์อฟเครดติมาใหธ้นาคารผูอ้อกเครดติ
เพื่อเรยีกเก็บเงนิจากผู้ซื้อ/ผู้ส ัง่สนิค้าเขา้โดยไม่ส่งตัว๋มาด้วย (ธนาคารผู้จ่ายเงนิจะต้องเก็บ
รกัษาตัว๋)  โดยจะระบุขอ้ความวธิปีฏบิตัหิรอืคําสัง่ในเอกสารทีเ่รยีกว่า “Bill’s Schedule” แทน  
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ดงันัน้  ธนาคารผู้ออกเครดิตจงึใช้วธิีออกตัว๋แลกเงนิอีกฉบบัหนึ่งสัง่ให้ผู้ซื้อ/ผู้ส ัง่สินค้าเข้า
จา่ยเงนิหรอืออกเป็น Debit Note แจง้ใหลู้กคา้ผูซ้ือ้จ่ายเงนิโดยไม่ออกตัว๋ใหม่อกีกไ็ด ้ สําหรบั
ภาระผูกพนัดงักล่าวจะถูกแก้ไขหรอืยกเลกิแม้จะเป็นเพยีงบางส่วนของเครดติโดยปราศจาก
ความยนิยอมของธนาคารผูอ้อกเครดติ  ธนาคารผูย้นืยนัเครดติ  และผูร้บัผลประโยชน์ไมไ่ด้ 

    จากที่กล่าวมาข้างต้นจงึสรุปได้ว่าเครดติชนิดเพกิถอนไม่ได้นี้เป็นคํารบัรองของ
ธนาคารต่อผูร้บัประโยชน์  หรอืต่อผูท้รงสทิธติามตัว๋ทีอ่อกตามเครดติอย่างแน่นอนว่าธนาคาร
จะปฏเิสธการต่างๆ ทีไ่ดร้บัรองไวจ้นครบถ้วนหากเงื่อนไขในเครดติไดร้บัการปฏบิตัใิหถู้กต้อง  
การเปลีย่นแปลงใดๆ หรอืการยกเลกิต้องไดร้บัความยนิยอมจากทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งจงึจะมผีล
สมบูรณ์  ซึ่งการรบัรองเครดติชนิดเพกิถอนไม่ได้ของธนาคารพาณิชย์โดยทัว่ไปนัน้จะมอียู ่         
2 ประเภทคอื  1) ธนาคารรบัรองว่าจะจ่ายเงนิใหผู้ร้บัประโยชน์ทนัทเีมื่อยื่นเอกสาร (Payment 

Upon Presentation of Documents)  และ 2) ธนาคารรบัรองการชําระเงนิตามระยะเวลาทีร่ะบุ
ไวใ้นตัว๋ (Deferred Payment) 

 

3.  ชนิดของเลตเตอรอ์อฟเครดิต 

    ชนินทร ์ พทิยาววิธิ  (2553 : 14)  กล่าวว่าชนิดของเลตเตอรอ์อฟเครดติทีม่กีารใช้ 
ในการติดต่อซื้อขายสนิค้าระหว่างประเทศนัน้ในปจัจุบนัที่นํามาใช้ในงานมอียู่ด้วยกนัหลาย
ชนิด  โดยธนาคารจะออกตามความต้องการของลูกค้าผู้ส ัง่สนิค้าได้ร้องขอ  ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขของบุคคลสองฝ่ายว่าจะชําระเงนิด้วยวธิใีด  ในบทน้ีจะขอนํามาใหศ้กึษาเฉพาะชนิดที่
สาํคญัไดแ้ก่ 

     3.1  Fixed Letter Of Credit  เป็นเครดติประเภททีก่ําหนดจาํนวนวงเงนิและอายุ 
หรอืระยะเวลาของเลตเตอรอ์อฟเครดติไวเ้ป็นที่แน่นอน  เมื่อเครดติครบกําหนดที่ระบุไวต้าม
ตัว๋แลว้จะนําไปใชใ้นการส่งสนิคา้หรอืขอรบัเงนิจากธนาคารอกีไม่ไดถ้อืว่าสิน้สุดอายุความของ
เครดติฉบบันัน้แลว้ 

     3.2  Sight Letter Of Credit  เป็นเครดติประเภททีธ่นาคารกําหนดใหผู้ร้บัผลประ  
โยชน์ออกตัว๋แลกเงนิเป็นชนิดจา่ยเงนิเมือ่เหน็ (At Sight) 

     3.3  Time Letter Of Credit  เป็นเครดติประเภททีก่ําหนดใหผู้ร้บัประโยชน์ออก 

ตัว๋แลกเงนิชนิดจ่ายมกีําหนดระยะเวลาหลงัจากเมื่อเหน็  หรอืจากวนัส่งของลงเรอื  หรอืหลงั 
จากเรอืบรรทุกสนิคา้มาถงึท่าเรอือาทแิลว้  เช่น  30 วนั  60 วนั  90 วนั หรอื 120 วนั เป็นต้น  
หรอืสนิคา้ประเภททุนที่มมีลูค่าสูงหากมกีารผ่อนชําระค่าสนิค้าอาจกําหนดนานขึน้เป็น 3–5 ปี 
กไ็ด ้

      3.4  Reimbursement Letter Of Credit เป็นเครดติประเภททีอ่อกโดยธนาคารหนึ่ง
เพื่อให้อีกธนาคารหนึ่งจ่ายเงนิตามตัว๋ให้แก่ผู้รบัประโยชน์ในประเทศ/ท้องถิ่นของตน  ซึ่ง
ธนาคารผูจ้า่ยเงนิใหผู้ร้บัประโยชน์หรอืธนาคารผูต้กลงรบัซือ้ตัว๋นี้เรยีกว่า “Paying Bank” หรอื 
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“Negotiating Bank”  รบัเงนิจากธนาคารแห่งที่สามเรยีกว่า  “Reimbursing Bank”  ในการนี้
ธนาคารผูอ้อกเครดติจะต้องมหีนังสอืถงึ Reimbursing Bank เพื่อแจง้วตัถุประสงคใ์นการออก
เครดติใหท้ราบล่วงหน้าพรอ้มทัง้มคีําสัง่ให ้Reimbursing Bank ปฏบิตัติามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้น
เครดติทีม่ไีปถงึ Negotiating Bank  
 ตวัอย่างท่ี 2  สมมตวิ่า Philippine Nation Bank,  Manila เป็น Negotiating Bank 

จ่ายเงนิตามตัว๋ให้ผู้รบัประโยชน์แทนธนาคาร ก. กรณีนี้ธนาคาร ก. ไม่มบีญัชกีบั Philippine 

Nation Bank, Manila แต่ Philippine Nation Bank,  Manila สามารถไปเอาเงนิคนืจากบญัชี
สํานักงานใหญ่ของ Bank of America, San Francisco ซึง่เป็นธนาคารตวัแทนต่างประเทศ 
(Correspondent Bank) ของธนาคาร ก. ทัง้นี้ต้องเป็นไปตามคําสัง่ธนาคาร ก. ทีม่ไีปถงึ Bank 

of America, San Francisco ตอนออกเครดติกรณีเช่นนี้ Bank of America,  San Francisco  
จงึถูกเรยีกว่า “Reimbursing Bank” 
      3.5  A.I.D. (The Agency For International Development) Letter Of Credit เป็น 
เครดติประเภทที่รฐับาลสหรฐัอเมรกิาไดอ้นุมตัวิงเงนิช่วยเหลอืแก่รฐับาลต่างประเทศ  เฉพาะ
ในกรณรีฐับาลต่างประเทศต้องการซือ้สนิคา้และบรกิารอื่นๆ จากสหรฐัอเมรกิาเท่านัน้  โดยให้
สถาบนั A.I.D. เป็นผูด้าํเนินการเรือ่งเงนิช่วยเหลอืโดยตรงแทนรฐับาลสหรฐัอเมรกิา  ในกรณีนี้
หากมอีงคก์ารรฐับาลตอ้งการใหธ้นาคารออกเครดติประเภท A.I.D. Letter of Credit นี้ธนาคาร
กจ็ะดาํเนินการออกให ้ โดยธนาคารจะออกเครดติไปยงัผูร้บัประโยชน์โดยผ่านธนาคารทีอ่ยู่ใน
เขตที่ใกล้ผู้รบัประโยชน์มากที่สุดเมื่อถึงเวลาชําระเงนิผู้รบัประโยชน์ก็จะสามารถรบัเงนิจาก
สถาบนั A.I.D. โดยตรง   
      3.6  Bank To Bank Letter Of Credit  เป็นการเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติภายใน 
ประเทศโดยอาศัยหลกัประกันจากเลตเตอร์ออฟเครดิตที่เปิดมาจากต่างประเทศ  สําหรบั
วธิกีารใชป้ระโยชน์จากเลตเตอรอ์อฟเครดติชนิดนี้จาํแนกออกไดเ้ป็นดงันี้ 
   3.6.1  วธิทีีห่นึ่ง  เลตเตอรอ์อฟเครดติหนุนเครดติชนิดนี้ม ี2 ฉบบัดว้ยกนัคอื  
ฉบบัหนึ่งนัน้ออกโดยอาศยัเครดิตอีกฉบบัหนึ่ง  ทัง้นี้เนื่องจากเครดิตที่ออกไปเดิมนัน้เป็น
เครดติที่ไม่สามารถจะโอนกนัได้  ผู้รบัประโยชน์ตามเครดติไม่ใช่ผู้ขายสนิค้าโดยตรงเป็นแต่
เพยีงนายหน้าจดัสนิคา้ซึง่ผู้ขายอนัแทจ้รงิไม่เชื่อถอืผูร้บัประโยชน์  นอกจากผูร้บัประโยชน์จะ
ได้มเีครดติออกมาให้ผู้ขาย  ธนาคารของผู้รบัประโยชน์จงึได้หาวธิชี่วยเหลอืโดยทําการออก
เครดติไปยงัผู้ขายที่แท้จรงิใหซ้ึ่งมเีครดติฉบบัแรกของผู้รบัประโยชน์เป็นหลกัประกนั  เครดติ
ชนิดนี้ได้ใช้กันแพร่หลายหลังสงครามโลกครัง้ที่ 2 ในขณะนัน้สินค้ายังเป็นที่หายากอยู่       
โดย ทัว่ไป  ดงันัน้  จงึยกตวัอย่างเพื่อให้เขา้ใจและเหน็ภาพได้ชดัเจนขึ้น  เช่น นายมาอยู่ที่
จงัหวดัอุดรธานีต้องการซื้อผ้าชนิดหนึ่งของประเทศจนี  ซึ่งในขณะนัน้สนิค้าหายากไม่รู้ว่าจะ
ซื้อจากจนีได้ที่แห่งใด  นายหาอยู่ที่ประเทศลาวได้มกีารเสนอขายผ้าชนิดนี้ให้แก่นายมาแต่ 
นายหาเองไมม่คีวามตอ้งการสัง่ซือ้สนิคา้จากจนีแต่อยา่งใด  นายมาเมือ่ตกลงซือ้สนิคา้จากนาย
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หาแล้ว  นายมาก็ไปหาธนาคารของตนเพื่อขอเปิดเครดติชนิดที่เพกิถอนไม่ได้ไปให้นายหา  
เป็นเงนิ 10,000 หยวน เมือ่นายหาไดร้บัเครดติแลว้กจ็ะไปหาธนาคารของตนเพื่อขอเปิดเครดติ
ชนิดเดียวกันไปยงันายรอคอยที่อยู่จีนเป็นจํานวนเงนิเพียง 9,000 หยวน  ส่วนอีก 1,000 
หยวนนัน้เป็นกําไรของนายหาในฐานะคนกลาง  ตามปกตกิารกระทําของนายหาอาจไม่เป็นที่
พอใจของธนาคารมากนกัแต่นายหามเีครดติมาวางเป็นประกนัธนาคารกอ็าจออกเครดติใหน้าย
หาได้  สําหรบัเครดติที่ธนาคารออกไป 9,000 หยวนนี้มเีครดติ 10,000 หยวนหนุนหลงัอยู ่ 
เมือ่เครดติทีอ่อกเป็นเครดติแต่ละรายทีแ่ตกต่างกนันัน้จาํนวนเงนิกย็่อมมคีวามแตกต่างกนัตาม
ไปและส่วนต่างนัน้กค็อืกําไรของคนกลาง  หลงัจากผูข้ายสนิคา้ไดส้่งของลงเรอืแลว้กส็่งตัว๋แลก
เงนิและเอกสารประกอบเครดติฉบบัหลงัมาทีธ่นาคารของคนกลาง  ใบตราส่ง (Bill of Landing) 
และกรมธรรม์ประกันภยัเป็นอันใช้ได้อีกตามเครดิตฉบบัแรกเพราะสนิค้าส่งตรงไปยงัผู้ซื้อ
สนิค้า  ในการยื่นเอกสารเพื่อขอรบัเงนิตามเครดติฉบบัแรกคนกลางก็เปลีย่นแต่เพยีงตัว๋แลก
เงนิและบญัชรีาคาสนิคา้ (Invoice) เท่านัน้เพื่อใหจ้าํนวนตรงกนั 

   3.6.2  วธิทีีส่อง  เป็นเครดติทีผู่ส้ ัง่สนิคา้เปิดผ่านคนกลางในประเทศหนึ่งและ
ให้คนกลางเปิดเครดติไปให้ผู้ส่งสนิค้าที่อยู่ในอีกประเทศหนึ่ง  โดยอาศัยเครดติฉบบัที่ผู้ส ัง่
สินค้าเปิดไปให้เป็นหลักประกัน  เช่น  เมื่อคราวอินโดนีเซียตัดสัมพนัธ์กับมาเลเซียและ
สงิคโปร ์ ทัง้สองฝ่ายไม่ยอมตดิต่อคา้ขายกนัโดยเดด็ขาด  ฝ่ายพ่อคา้ทางสงิคโปรต์้องการยาง
จงึหาทางเปิดเครดติผ่านไปทางโตเกยีวและใหท้างโตเกยีวเปิดเครดติไปยงัอนิโดนีเซยีเพื่อให้
พ่อคา้ทางอนิโดนีเซยีส่งสนิคา้ลงเรอืไปยงัญีปุ่น่แลว้ถ่ายเรอืส่งยอ้นกลบัไปสงิคโปรอ์กีครัง้ 
   3.6.3  วธิทีี่สาม  จากทีก่ล่าวไว้แลว้ตามวธิทีีห่นึ่งและวธิทีี่สองขา้งต้นซึง่เป็น
กรณีระหว่างผู้ซื้อ  คนกลาง (นายหน้า)  และผู้ขายแล้ว  ยงัมกีรณีหากว่าผู้ขายไม่ใช่ผู้ผลติ
สนิคา้และจาํเป็นตอ้งจดัหาสนิคา้จากผูผ้ลติอกีต่อหนึ่ง  และไม่ใช่กลไกของการโอนเครดติ  ไม่
ว่าจะดว้ยเหตุไม่สามารถใช้หรอืไม่ต้องการใชก้ต็ามผูข้ายอาจจะใชว้ธินีี้ไดโ้ดยจะต้องมกีารเปิด
เครดติเป็น 2 ฉบบัคอื  ฉบบัแรก ธนาคารของผูซ้ือ้ออกเครดติไปยงัผูข้าย  ฉบบัทีส่อง ธนาคาร
ของผูข้ายออกเครดติไปยงัผู้ผลติโดยอาศยัน้ําหนักความเชื่อถอืหรอืการหนุนของเครดติฉบบั
แรก  สาํหรบัประโยชน์ของวธิทีีส่ามนี้กล่าวคอืสามารถช่วยผูข้ายทีไ่ม่มเีงนิทุนหรอืเครดติเพยีง
พอทีจ่ะเปิดเครดติซือ้สนิค้าโดยกําลงัของตวัเองได้  กจ็ะใชป้ระโยชน์จากเครดติฉบบัทีห่นึ่งมา
สนับสนุนเพื่อให้ธนาคารออกเครดติฉบบัทีส่องแจง้ไปยงัผูผ้ลติสนิคา้  โดยเครดติฉบบัทีส่องนี้
จะมวีงเงนิเครดติตํ่ากว่าเครดติฉบบัทีห่นึ่งซึง่ส่วนต่างนี้จะเป็นกําไรของผูข้าย  นอกจากนัน้การ
เปิดเครดติฉบบัทีส่องยงัมปีระโยชน์ทางดา้นช่วยใหผู้ข้ายปกปิดขอ้มลูบางประการ  เช่น  ราคา
สนิค้า  ชื่อผูซ้ื้อที่แท้จรงิ  แหล่งผลติสนิคา้  อนัเป็นการป้องกนัไม่ให้ผูซ้ือ้และผู้ผลติสนิคา้รูจ้กั
หรอืสามารถตดิต่อกนัไดโ้ดยตรงอนัอาจจะเป็นสาเหตุใหผู้ข้ายตอ้งเสยีธุรกจิไปในอนาคต 
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      3.7  Revolving Letter Of Credit  เป็นเครดติทีม่วีงเงนิหมุนเวยีนไดต้ลอดไปโดย 
ไม่ต้องเปิดเครดติฉบบัใหม่ภายในเงื่อนเวลาที่ธนาคารอนุมตัิและภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
เครดติ 

      3.8  Red Clause Credit  เป็นเครดติทีผู่ซ้ ื้อ/ผูส้ ัง่สนิคา้เขา้ขอให้ธนาคารผู้ออก
เครดติจ่ายเงนิล่วงหน้าบางส่วนใหแ้ก่ผูร้บัประโยชน์ (ภายใต้เงื่อนไขของสญัญาซื้อขาย) เพื่อ
นําไปเป็นค่าใชจ้่ายในการจดัหาสนิคา้ทีจ่ะส่งมาใหผู้ข้อเปิดเครดติซึง่ในการนี้ในเครดติจะพมิพ์
คาํว่า RED CLAUSE ดว้ยหมกึสแีดงซึง่ปจัจบุนัน้ีเลตเตอรอ์อฟเครดติชนิดน้ีไมค่่อยนิยมใชก้นั 

      3.9  Stan By Credit เป็น Clean L/C ทีธ่นาคารในประเทศหนึ่งส่งไปใหก้บัธนาคาร
ในต่างประเทศเพื่อคํ้าประกนับรษิทัใดบรษิทัหนึ่งทีเ่ขา้ไปทําธุรกจิในประเทศนัน้  อาจเป็นการ
ประมูลงานของรฐับาลซึ่งมีข้อบังคับว่าจะต้องมผีู้คํ้าประกันเพื่อป้องกันการบิดพริ้วเพราะ
เกีย่วกบัเงนิจาํนวนมากธนาคารในประเทศนัน้คงไม่กลา้เสีย่งคํ้าประกนัอาคนัตุกะเพราะไม่รูจ้กั
ดีจึงจําเป็นต้องให้ธนาคารในประเทศของตนออกหนังสือรบัรองการจ่ายเงินหากเกิดการ
เสยีหายใดๆ ขึน้ธนาคารในต่างประเทศจงึคํ้าประกนัให ้

      3.10  Transferable Credit  เป็นเครดติชนิดโอนไดโ้ดยผูส้่งออกจะทําความตกลง
กบัผูส้ ัง่ซื้อสนิคา้ใหข้อธนาคารเปิดเครดติเป็นชนิดโอนไดเ้พื่อทีผู่ส้่งออกจะได้ใชป้ระโยชน์จาก
เครดติโอนไปให้บุคคลที่สามได้  ซึ่งอาจจะเป็นกรณีผู้ส่งออกไม่ได้เป็นผู้ผลติหรอืมปีญัหาใน
การจดัหาสนิคา้หรอืขาดเงนิทุนหมุนเวยีนจาํเป็นต้องโอนเครดติไปใหบุ้คคลทีส่ามคนเดยีวหรอื
หลายคนใหเ้ป็นผูร้บัเครดติจดัส่งสนิคา้ใหก้บัผูซ้ือ้สนิคา้แทน 

 จงึสรุปได้ว่าชนิดเครดติที่กล่าวมาขา้งต้นทัง้ 10 ชนิดนัน้จะมทีี่นิยมใช้เป็นส่วนใหญ่
เพยีง 3 ชนิดเท่านัน้ คอื Sight Letter Of Credit, Time Letter Of Credit, และ Transferable 

Credit  ส่วนเครดติชนิดอื่นๆ ไมค่่อยนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายนักแต่ไดก้ล่าวไวเ้พื่อในอนาคต
ขา้งหน้าอาจจะนํามาใชป้ระโยชน์ได ้

 

 

ชนิดของสญัญาซ้ือขาย  
 

 ชนินทร ์ พทิยาววิธิ  (2553 : 19) ไดก้ล่าวถงึชนิดของสญัญาซือ้ขายสนิคา้ (Types Of 

Contract) ในการทาํสญัญาระหว่างประเทศว่าผูซ้ือ้และผูข้ายจะต้องตกลงราคาสนิคา้กนัใหเ้ป็น
ทีเ่รยีบรอ้ยก่อนว่าราคาสนิค้าที่ซือ้ขายกนันัน้ได้รวมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง  ซึ่งเงื่อนไขของราคา
สนิคา้ทีใ่ชต้กลงกนัสาํหรบัการคา้ระหว่างประเทศทีส่าํคญัและพบบ่อยๆ มดีงันี้  
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1. ราคา F.O.B (Free On Board)   

     ราคาตาม F.O.B วธินีี้เป็นราคาทีน่ิยมใชก้นัโดยทัว่ไปซึง่ผูข้ายตกลงขายสนิคา้ 

โดยรวมค่าใชจ้่ายต่างๆ ตัง้แต่เมอืงต้นทาง (Port of Loading) จนกว่าสนิคา้ไดข้ึน้ระวางเรอื
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  สาํหรบัภาระความรบัผดิของทัง้สองฝา่ยมดีงันี้ 

1.1 ภาระของผูข้าย  ผูข้ายจะตอ้งจา่ยค่าใชจ้า่ยต่างๆ จนกว่าสนิคา้จะขึน้ระวาง 

เรอืเป็นทีเ่รยีบรอ้ยตลอดจนรบัผดิชอบความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ในชัว่ระยะนัน้  
1.2 ภาระของผูซ้ือ้  ผูซ้ือ้จะตอ้งเป็นผูเ้สยีค่าใชจ้า่ยต่างๆ ทีเ่กดิขึน้หลงัจากสนิคา้ 

ไดข้ึน้ระวางเรอืเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  จา่ยค่าระวางบรรทุก  ภาษขีาออก  และทาํการประกนัภยั 

 

2. ราคา C & F (Cost & Freight)   

     ราคา C & F เงือ่นไขตามวธินีี้เป็นราคาสนิคา้ทีไ่ดร้วมค่าใชจ้า่ยต่างๆ และค่า 

ระวางเรอืจนถงึเมอืงท่าปลายทาง (Port of Discharge) ภาระของทัง้สองฝ่ายทีต่้องปฏบิตัต่ิอ
กนัมดีงันี้ 
      2.1  ภาระของผู้ขาย  ผู้ขายจะต้องจ่ายค่าระวางขนส่งจนถงึเมอืงปลายทาง  ค่า
ภาษขีาออกและค่าใชจ้า่ยต่างๆ ในการส่งออกจดัใหไ้ดม้าซึง่ Clean Bill of Lading และจดัส่งให้
ผูซ้ือ้หรอืตามคาํสัง่ 
      2.2  ภาระของผู้ซื้อ  ทันทีที่สินค้ามาถึงเมืองท่าปลายทาง  ผู้ซื้อจะต้องออก
ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้หลงัจากนัน้ทาํการประกนัภยัเอง 

 

3. ราคา C.I.F (Cost Insurance And Freight)   

     ราคา C.I.F เงือ่นไขตามวธินีี้ผูข้ายไดร้วมราคาค่าสนิคา้  ค่าประกนัภยั  และค่า 

ขนส่งต่างๆ จนถงึท่าเรอืปลายทางไว้ในราคาสนิค้าเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว  ซึ่งภาระของทัง้สอง
ฝา่ยทีต่อ้งปฏบิตัมิดีงัน้ี 

     3.1  ภาระของผูข้าย  ผูข้ายตอ้งเป็นผูเ้สยีค่าใชจ้่ายทัง้หมด  กล่าวคอื  ต้องจ่ายค่า
ประกนัภยั  ค่าขนส่ง  และค่าใชจ้า่ยอื่นๆ จนกว่าจะถงึเมอืงท่าปลายทาง 

     3.2  ภาระของผู้ซื้อ  ผู้ซื้อจะรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เมื่อสินค้ามาถึงเมือง
ปลายทางแลว้เท่านัน้  เช่น  ค่า Landing Charges  และค่าภาษขีาเขา้ เป็นตน้ 

 

4. ราคา F.A.S (Free Along Side Ship)   
     ราคา F.A.S เงือ่นไขตามวธินีี้ราคาสนิคา้จะรวมค่าใชจ้า่ยต่างๆ จนกว่าไดม้กีารส่ง 

มอบสนิคา้จนถงึสถานทีท่ีจ่ะขนของขึน้เรอืเดนิทะเลได ้ ซึง่ภาระของทัง้สองฝา่ยมดีงัน้ี 
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      4.1  ภาระของผูข้าย  ผูข้ายต้องส่งมอบสนิค้าใหแ้ก่ผู้ซือ้จนถงึท่าเรอื  โดยตนเอง
เป็นผูเ้สยีค่าใชจ้่ายต่างๆ และรบัผดิชอบจนกว่าสนิคา้จะถงึท่าเรอื  ตลอดจนช่วยเหลอืผูซ้ือ้ใน
การจดัทาํเอกสารต่างๆ ในการส่งออก 

      4.2  ภาระของผู้ซื้อ  ผู้ซื้อต้องแจ้งชื่อเรอืหรอืกําหนดเวลาวันส่งมอบสินค้าถึง
ท่าเรอื  ผู้ซือ้ต้องจ่ายค่าท่าเรอื  ค่าขนส่งต่างๆ และค่าระวางบรรทุก  ค่าภาษขีาออก  ทําการ
ประกนัภยั  และค่าใชจ้า่ยต่างๆ ทีผู่ข้ายตอ้งเสยีไปในการใหไ้ดม้าซึง่เอกสารต่างๆ 

 

5.  ราคา Cost Insurance Freight & Commission Or Interest (C.I.F & C.OR.I)      
     ราคา Cost Insurance Freight & Commission Or Interest เงือ่นไขตามวธินีี้ราคา 

สนิค้านัน้ได้รวมค่าประกนัภยั  ค่าระวางขนส่ง  ค่าธรรมเนียมในการจดัซื้อ  หรอืดอกเบี้ยไว้
ดว้ยแลว้  ส่วนภาระของผูข้ายและผูซ้ือ้มลีกัษณะเช่นเดยีวกนักบัเงือ่นไข C.I.F. 

 

6.  ราคาจากโรงงาน (EX Factory) หรือจากคลงัสินค้า (EX  Warehouse) หรือ 

จากแหล่งก าเนิดต่างๆ (EX  Point Of Origin)   

    เงือ่นไขตามวธินีี้ผูข้ายตกลงทีจ่ะส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ตามสถานทีร่ะบุและวนั 

เวลาทีไ่ดท้าํการกําหนด  ส่วนภาระของทัง้สองฝา่ยมดีงัน้ี 

     6.1  ภาระของผู้ขาย  ผู้ขายต้องรบัภาระค่าใช้จ่ายและภยัทีอ่าจเกดิขึน้จนกระทัง่ผู้
ซื้อรบัมอบสินค้าตามกําหนดระยะเวลาหรอืตามสถานที่ที่ตกลง  และช่วยเหลอืผู้ซื้อในการ
จดัทาํเอกสารต่างๆ ในการส่งของออกตามคาํขอของผูซ้ือ้ 

     6.2  ภาระของผู้ซื้อ  ผู้ซื้อจะต้องรบัดําเนินการต่างๆ ทนัททีี่ตนรบัมอบสนิค้าตาม
กําหนดเวลาหรอืสถานทีท่ี่ระบุไว ้ จ่ายค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการดําเนินพธิกีารส่งออก  เช่น  ค่า
ภาษแีละค่าดาํเนินการในการใหไ้ดม้าซึง่เอกสารในการขนส่งต่างๆ ทีผู่ข้ายช่วยจดัการให้ 
 

 

เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัเครดิต 

 

 สาํหรบัเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัเลตเตอรอ์อฟเครดติทีส่ําคญั  ไดแ้ก่  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of 

Exchange or Draft)  ซึง่เป็นเอกสารทางการเงนิ (Financial Documents) ชนิดหนึ่งและเป็น
เอกสารประกอบเครดติซึง่เป็นเอกสารทางการคา้ (Commercial Documents)  โดยปกตแิลว้ก็
จะประกอบด้วย  เอกสารการขนส่ง  เอกสารประกนัภยั  และบญัชรีาคาสนิค้า  แต่ถ้าหาก
เครดติฉบบัใดกําหนดใหย้ื่นเอกสารนอกเหนือจากทีก่ล่าวมา  เครดติฉบบันัน้จะต้องกําหนดไว้
ด้วยว่า ใครเป็นผู้ออกเอกสาร  มขี้อความหรอืข้อมูลประการใด  แต่ถ้าเครดิตมไิด้กําหนด
รายละเอยีดดงักล่าวไว้ธนาคารก็อาจรบัเอกสารไว้ได้  ถ้าขอ้มูลเอกสารนัน้สามารถอ้างองิถงึ
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สนิคา้หรอืบรกิารทีร่ะบุไวใ้นบญัชรีาคาสนิคา้ทีย่ ื่นมาหรอืกรณีทีเ่ครดติไม่ไดก้ําหนดใหย้ื่นบญัชี
ราคาสนิคา้กจ็ะตอ้งมขีอ้มลูระบุไวใ้นเครดติดว้ย     

ชนินทร ์ พทิยาววิธิ.  (2553 : 25)  กล่าวว่าเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเครดติซึง่ใชส้ําหรบั
การคา้ระหว่างประเทศประกอบดว้ย 

 

1. ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange or Draft)   
     ตัว๋แลกเงนิเป็นตราสารทีผู่ส้่งสนิคา้ออกหรอืผูร้บัผลประโยชน์ (Beneficiary) เป็นผู ้

ออกตัว๋เรยีกว่า “Drawer” สัง่ให้ผู้ซื้อ/ผู้ส ัง่สนิค้าเขา้ที่เรยีกว่า “Drawee” จ่ายเงนิตามตัว๋หรอื
อาจจะสัง่ใหธ้นาคารผูแ้จง้เครดติ  หรอืสาขาธนาคารผูอ้อกเครดติ  หรอืธนาคารตวัแทนซึง่เป็น
ธนาคารผูย้นืยนัเครดติเป็นผูจ้า่ยเงนิตามตัว๋กไ็ด ้ ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัประเภทและเงื่อนไขของเครดติ
ทีก่ําหนดไวส้าํหรบัตัว๋แลกเงนิที ่Drawee เป็นผูอ้อกหรอืสัง่จ่ายอาจจะเป็นตัว๋ชนิดจ่ายเมื่อเหน็ 
(Sight Bill) หรอืชนิดมกีําหนดเวลา (Time Draft) แลว้แต่กรณตีามขอ้กําหนดของเครดติ   
 ดงันัน้  ในการตรวจสอบตัว๋แลกเงนิว่ามคีวามครบถ้วนสมบูรณ์ของรายการหรอืไม่ให้
ตรวจดขูอ้ความจากรายการทีต่อ้งปรากฎไวด้งันี้  

     1.1  Drawee  ออกตัว๋แลกเงนิมายื่นภายในกําหนเวลาของเครดติหรอืไม่ 
     1.2  จาํนวนเงนิไมเ่กนิวงเงนิทีก่ําหนดไวใ้นเครดติ 

     1.3  มขีอ้ความแจง้ตรงตามทีเ่ครดติกําหนด เช่น “Drawn under…………….Bank  
L/C No. ……………. Date…………………….”  เป็นตน้ 

     1.4  ชนิดของตัว๋ถูกตอ้งตามทีเ่ครดติกําหนดไวห้รอืไม ่คอื เป็น Sight Bill หรอื  
Time Draft 

     1.5  ชื่อ  Drawee ถูกตอ้งตามทีก่ําหนดไวใ้นเครดติหรอืไม่ 
 

2. ใบก ากบัสินค้า (Commercial Invoice or Invoice)   

ใบกํากบัสนิคา้เป็นเอกสารบญัชทีีแ่สดงรายการและราคาสนิคา้ทีผู่ข้ายสนิคา้ออก 

ใหแ้ก่ผูซ้ือ้สนิคา้โดยบญัชรีาคาสนิคา้ทีถู่กตอ้งควรมรีายการดงัต่อไปนี้ 
     2.1  ชื่อและสถานทีอ่ยูข่องผูข้ายสนิคา้ 

     2.2  ชื่อและสถานทีอ่ยูข่องผูซ้ือ้สนิคา้ 

     2.3  เครือ่งหมายและเลขหมายทีป่รากฏบนหบีห่อบรรจสุนิคา้ 

     2.4  จาํนวนและลกัษณะของหบีห่อ เช่น 10 หบี 100 ถุง เป็นตน้ 

     2.5  หน่วยของสนิคา้  เช่น เป็นโหล  เป็นชิน้  เป็นกโิลกรม  เป็นตน้ 

     2.6  รายการสนิคา้และราคาต่อหน่วย  เช่น  คอมพวิเตอร ์1 เครือ่ง ราคาต่อเครือ่ง  
25,000 บาท 



 206 การช าระเงินทางการค้าและสินเช่ือเพ่ือการน าเข้า – ส่งออก  

     2.7  น้ําหนักของสนิคา้แยกเป็น  น้ําหนักสุทธ ิ(Total Net Weight)  และน้ําหนัก
รวม (Total Gross Weight) 

     2.8  แหล่งต้นกําเนิดสนิคา้ทีผู่ข้าย/ผูส้่งสนิคา้ออกทําขึน้เพื่อมอบใหแ้ก่ผูซ้ือ้/ผูส้ ัง่
สนิคา้เขา้ตามสญัญาซือ้ขายและตามเครดติ 

     2.9  ราคาสนิคา้จะเป็น F.O.B (Free On Board) หรอื F.A.S (Free Along Side 

Ship) หรอื C & F (Cost & Freight)  หรอื C.I.F. (Cost Insurance Freight) 

      สําหรบัขอ้บกพร่องทีเ่กดิจากการตรวจสอบเอกสารใบกํากบัสนิคา้ส่วนมากมกัพบ
เหตุการณ์ดงันี้ 

     1)  การเรยีกหรอืสะกดชื่อสนิคา้ไมต่รงตามเครดติ 

     2)  ชื่อผูซ้ือ้สนิคา้ไมต่รงตามชื่อในเครดติ 

     3)  บญัชรีาคาสนิคา้ทาํขึน้โดยบุคคลที ่3 ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นผูร้บัประโยชน์ตามเครดติ 

     4)  จาํนวนเงนิหรอืปรมิาณสนิคา้มากกว่าทีร่ะบุไวใ้นเครดติ 

     5)  จาํนวนฉบบัของบญัชรีาคาสนิคา้มากกว่าทีร่ะบุไวใ้นเครดติ 

     6)  ราคาสนิคา้ไมต่รงตามทีร่ะบุไวใ้นเครดติ 

     7)  การคาํนวณยอดเงนิเรยีกเกบ็ไมถู่กตอ้ง 

     8)  เครือ่งหมายบนหบีห่อไมต่รงกบัเอกสารอื่น เช่น ใบตราส่ง  หรอืกรมธรรม์ 
ประกนัภยั 

     9)  น้ําหนกัทีแ่สดงไมต่รงกบัเอกสารอื่น 

    10)  แสดงการคาํนวณเงนิโดยใชน้ํ้าหนกัรวมทัง้หบีห่อซึง่ตามเครดติไมไ่ดอ้นุญาต 

    11)  ไมไ่ดร้ะบุ Shipping Marks & Number. ตามทีเ่ครดติตอ้งการ 
 

3. ใบตราส่ง (Bill of Landing : B/L)   
ใบตราส่งถอืเป็นเอกสารการขนส่งทีอ่อกโดยผูร้บัขนส่งสนิคา้หรอืบรษิทัทีบ่รรทุก 

สินค้าทําขึ้นเพื่อแสดงว่าได้รบัขนส่งสินค้าไปให้บุคคลอีกคนหนึ่งยงัจุดหมายปลายทางที่
กําหนดตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีร่ะบุไว ้

      ใบตราส่งอาจแยกออกเป็นใบตราส่งทางทะเล  ใบตราส่งทางรถไฟ  และใบตราส่ง
ทางอากาศ  แต่การส่งสินค้าที่กระทํากนัเป็นส่วนมากจะเป็นการขนส่งทางทะเลคือการใช้
บรกิารเดนิเรอืเป็นหลกัเพราะสามารถรองรบัน้ําหนักในการขนส่งสนิคา้ไดใ้นปรมิาณทีม่ากกว่า
ช่องทางอื่น  ซึง่โดยปกตแิลว้ใบตราส่งสนิคา้จะมขีอ้ความดงัต่อไปนี้ 

3.1  ชื่อและสถานทีอ่ยูข่องผูส้่งสนิคา้ 

     3.2  ชื่อและสถานทีอ่ยูข่องผูร้บัสนิคา้ 

     3.3  ชื่อของเรอื 

3.4  ชื่อของท่าเรอืทีส่่งสนิคา้ออก 
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3.5  ชื่อของท่าเรอืจดุหมายปลายทาง 
3.6  รายการสนิคา้ 

3.7  เครือ่งหมายและเลขหมายบนหบีห่อทีบ่รรจสุนิคา้ 

3.8  น้ําหนกัและขนาดของหบีห่อ 

3.9  วนัและสถานทีส่่งของออก 

              3.10 ลายมอืชื่อของนายเรอืหรอืตวัแทน 

    สาํหรบัการตรวจใบตราส่งนัน้จะตอ้งดวู่าใบตราส่งมคีรบชุดตามจาํนวนฉบบัทีร่ะบุ 
ไวห้รอืไม่  ผูส้่งสนิคา้ออกไดส้ลกัหลงัใบตราส่งถูกต้องเรยีบรอ้ยหรอืไม่  สําหรบัขอ้บกพร่องที่
เกีย่วกบัใบตราส่งนัน้อาจมดีงัต่อไปนี้คอื 

1) มกีารแกไ้ขขอ้ความบางอยา่งในใบตราส่งแต่ไมม่กีารลงลายมอืชื่อรบัรองโดย 

บรษิทัเรอื 

2) ใบตราส่งแสดงการส่งมอบสนิคา้ใหก้บับุคคลทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นเครดติ เช่น ใน 

เครดติกําหนดใหส้่งสนิค้าตามคําสัง่ของธนาคารผูอ้อกเครดติ  แต่ในใบตราส่งให้ส่งไปถงึผูซ้ื้อ
สนิคา้ซึง่เป็นการผดิเงือ่นไขของเครดติถอืเป็น Wrong Consignee 

3) ไมม่กีารแสดงว่าค่าระวางชาํระแลว้หรอืยงั 

4) ไมไ่ดร้ะบุว่าสนิคา้ไดนํ้าขึน้เรอืเรยีบรอ้ยแลว้ 

5) วนัทีใ่นใบตราส่งชา้กว่ากําหนดทีใ่หไ้วใ้นเครดติ 

6) ส่งมอบใบตราส่งใหแ้ก่ธนาคารชา้เกนิไป 

7) ท่าเรอืปลายทางไมต่รงตามทีร่ะบุไวใ้นเครดติ 

8) ชื่อสนิคา้ไมต่รงตามบญัชรีาคาสนิคา้และเอกสารอื่นๆ 

 

4.  ใบรบัส่งพสัดภุณัฑท์างไปรษณีย ์(Parcel Post Receipt)   

     ใบรบัส่งพสัดุภณัฑท์างไปรษณยีถ์อืว่าเป็นใบรบัออกโดยสาํนกังานไปรษณยีข์อง 

ประเทศต้นทางให้ไว้เป็นหลกัฐานว่าจะจดัส่งหบีห่อพสัดุภณัฑ์ตามที่ระบุไว้ให้ผู้รบัผ่านทาง
สาํนกังานไปรษณยีใ์นประเทศของผูร้บั 

 

5.  กรมธรรมป์ระกนัภยั (Insurance Policy or Certificate)   

    กรมธรรมป์ระกนัภยัถอืไดว้่าเป็นเอกสารทีอ่อกโดยบรษิทัประกนัภยั (Insurance  

Company) ซึง่แสดงภาระผกูพนัของบรษิทัภยัทีต่กลงยนิยอมประกนั/ชดใชค้วามเสยีหายสนิคา้
ระหว่างทางทีจ่ะเกดิจากภยัต่างๆ ใหแ้ก่ประโยชน์ตามทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมส์ําหรบัการประกนั
สนิคา้ส่วนใหญ่มกัจะเป็นการทาํประกนัภยัทางทะเลและภยัจากสงครามหรอือาจจะเพิม่เงื่อนไข
การประกนัประเภทอื่นๆ อกีกไ็ดต้ามความเสีย่งทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
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     การตรวจสอบเอกสารกรมธรรมป์ระกนัภยั  จะต้องตรวจดูว่าผูส้่งสนิคา้ออกไดเ้อา
ประกันภัยสินค้าถูกต้องครบถ้วนตามเครดิตหรือไม่  โดยข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ส่วนมากไดแ้ก่ 

    5.1  จาํนวนเงนิทีเ่อาประกนัไมเ่พยีงพอ 

    5.2  ชื่อสนิคา้ไมต่รงตามใบกํากบัสนิคา้และเอกสารอื่นๆ 

    5.3  เครือ่งหมายบนหบีห่อไมป่รากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

    5.4  วนัทีเ่อาประกนัชา้กว่าวนัทีบ่รรทุกสนิคา้ลงเรอืตามใบตราส่ง 

    5.5  กรมธรรมไ์มค่รบชุด เช่น ชุดหน่ึงม ี3 ฉบบัแต่ส่งเพยีง 1 ฉบบั 

    5.6  มกีารแก้ไขขอ้ความในกรมธรรมแ์ต่ไม่มกีารลงลายมอืชื่อรบัรองการแก้ไขโดย
ผูม้อีํานาจลงนามของบรษิทัรบัประกนัหรอืไมไ่ดป้ระทบัตราสาํคญั 

    5.7  ชื่อเรอืบรรทุกสนิคา้ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 

    5.8  ชื่อเมอืงท่าตน้ทางและเมอืงท่าปลายทางทีข่นส่งสนิคา้ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นกรมธรรม ์

ประกนัภยั 

    5.9  กรณีทีส่นิคา้จะต้องมกีารถ่ายเรอื  กรมธรรม์จะไม่คุม้ถงึภยัทีเ่กดิขึน้โดยการ
ถ่ายเรอืดว้ย 

         5.10  เงื่อนไขการเอาประกนัในกรมธรรมป์ระกนัภยัไม่ครบตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้น
เครดติ 

 

  6.  เอกสารอ่ืนๆ   
    นอกจากเอกสารที่ได้กล่าวมาข้างต้นซึ่งเป็นเอกสารหลกัประกอบเครดติแล้วนัน้  

เครดติบางฉบบัอาจจะระบุเงื่อนไขให้มเีอกสารอื่นๆ ประกอบดว้ยเพื่อความสะดวกของผูซ้ือ้/ผู้
ส ัง่สนิคา้เขา้ทางดา้นพธิกีารศุลกากรเมือ่สนิคา้ถงึปลายทาง  เช่น   
     6.1  ใบกํากบัสนิคา้ทีก่งสุลรบัรอง  ถอืว่าเป็นเอกสารซึง่รบัรองโดยสถานกงสุลของ
ประเทศผูข้ายเพื่อรบัรองราคาสนิคา้ว่าเป็นราคาที่ถูกต้องตามความเป็นจรงิเพื่อประโยชน์ของ 
ผูซ้ือ้สนิคา้/ผูส้ ัง่สนิคา้เขา้ทางดา้นการประเมนิภาษศุีลกากรขาเขา้ 

     6.2  ใบรายการสนิค้าที่บรรจุหีบห่อและน้ําหนัก  เป็นเอกสารแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกบัรายการสนิค้า  น้ําหนัก  ขนาดของสนิค้า  จํานวนสนิค้าที่บรรจุหบีห่อ เป็นต้น  ซึ่ง
เอกสารประเภทนี้จะอํานวยความสะดวกใหเ้จา้หน้าทีศุ่ลกากรประเทศทีนํ่าสนิคา้เขา้เพื่อใชใ้น
การตรวจสอบและเป็นประโยชน์ในการเกบ็รกัษาสนิคา้ในคลงัสนิคา้ของผูซ้ือ้ 

     6.3  ใบรบัรองถิน่กําเนิดสนิคา้  เป็นเอกสารทีอ่อกเพื่อแสดงว่าสนิคา้ทีส่่งออกนัน้ได้
ผลติในประเทศของผูข้าย  ออกโดยสภาการคา้  องคก์รอสิระ  หรอืหน่วยงานของรฐั  ทัง้นี้ เพื่อ
ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรของผู้ซื้อ/ผู้ส ัง่สนิค้าเข้าภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการลดหย่อนลด 
หรอืยกเวน้อตัราอากรสาํหรบัของนําเขา้ทีม่แีหล่งกําเนิดจากประเทศทีเ่ป็นภาคหีรอืประเทศทีม่ ี
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ข้อตกลงระหว่างกนัหรอืการให้สทิธิลดหย่อนภาษีสําหรบัประเทศที่กําลงัอยู่ในระหว่างการ
พฒันา 
     6.4  ใบรบัรองคุณภาพของสนิค้า  เป็นเอกสารที่สถาบนัตรวจสอบคุณภาพสนิค้า
เป็นผูอ้อกเพื่อแสดงคุณภาพ  น้ําหนกั  และสภาพของสนิคา้   
     6.5  ใบสําคญัแสดงการวเิคราะห์  เป็นเอกสารแสดงผลการตรวจวเิคราะห์สนิค้า
เพื่อเป็นการยนืยนัหรอืรบัรองว่าสนิคา้นัน้มสี่วนผสมตามทีผู่ซ้ ือ้ต้องการ (ในกรณีสนิคา้ประเภท
อาหารผลการวเิคราะห์ต้องแสดงว่าไม่มจีุลนิทรยีเ์ป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภค)  และถูกต้องตามที่
ระบุไวใ้นเครดติ  เช่น  หน่วยงานกระทรวงวทิยาศาสตร ์ เป็นตน้ 

     6.6  ใบสําคญัแสดงสุขภาพ  เป็นเอกสารทีท่ําขึน้โดยองคก์รอสิระเพื่อรบัรองความ
บรสิุทธิ ์ ความสะอาด  และสภาพสนิคา้  หรอืสุขภาพของสตัวม์ชีวีติ เป็นตน้ 

 

 

การก าหนดระยะเวลาของเครดิต  
 

 ชนินทร ์ พทิยาววิธิ.  (2553 : 34)  กล่าวว่าในการกําหนดระยะเวลาของเครดติ (Date 

Terms) ไมม่ขีอ้กําหนดไวอ้ยา่งแน่นอน  ทัง้น้ีการกําหนดเวลาของเครดติอาจจะขึน้อยู่กบัปจัจยั
ต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

1.  ปจัจยัดา้นกฎระเบยีบหรอืกฎหมายของประเทศผูส้่งสนิคา้ออก  สําหรบัในประเทศ
ไทยได้มกีารออกกฎกระทรวงตามพระราชบญัญตัิควบคุมการแลกเปลี่ยนเงนิ พุทธศกัราช 
2485 กําหนดไว้ว่า “บุคคลใดส่งของออกนอกประเทศต้องจดัให้ได้มาซึ่งเงนิตราต่างประเทศ
ในทนัทีที่ได้รบัชําระค่าของ  เว้นแต่จะมกีารกําหนดเงื่อนไขเวลาการชําระค่าของ ไว้ซึ่งจะ
กําหนดเกนิกว่า 120 วนันับแต่วนัส่งออกนอกประเทศไม่ได้”  นัน้จงึหมายถงึว่า  การกําหนด
ระยะเวลาของการใหเ้ครดติกน่็าจะนบัจากช่วงเวลาทีค่าดว่าจะผลติหรอืเตรยีมสนิคา้เพื่อส่งออก
ได้บวกด้วยช่วงเวลาที่คาดว่าจะได้รบัชําระเงนิตามตัว๋ซึ่งต้องไม่เกิน 120 วนันับแต่วนัส่ง
สนิคา้ออก 

2.  ปจัจยัดา้นตวัสนิคา้  หากเป็นสนิคา้ประเภททุนทีม่มีลูค่าสูงและมเีงื่อนไขชําระเงนิ
เป็นงวดๆ กําหนดเวลาของเครดติกอ็าจจะยาว ซึง่ส่วนใหญ่มกัจะเป็นกรณกีารนําเขา้สนิคา้ 

 3.  ปจัจยัด้านกฎระเบยีบของธนาคาร  เช่น  อาจกําหนดเวลาในช่วง 6 เดอืน  หรอื   
9 เดอืน  หรอื 12 เดอืน  และเมื่อครบกําหนดเวลาแลว้ธนาคารกอ็าจจะพจิารณาต่ออายุเครดติ
ออกไปไดอ้กีตามความจาํเป็น 

 4.  ปจัจยัตวับุคคล  เกี่ยวกบัขอ้ตกลงหรอืสญัญาระหว่างผูซ้ือ้/ผูส้ ัง่สนิคา้เขา้กบัผูข้าย/
ผูส้่งสนิคา้ออก 
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 ตวัอย่างท่ี 3  การนับระยะเวลาของเครดติโดยพจิารณาจากคําที่ระบุไว้ในเอกสาร  
เช่น  คาํว่า 

1. “to” (ถงึ)  “Until” (จนกว่าหรอืจนกระทัง่)  “till” (จนถงึ)  “from” (จาก) และคาํอื่นใด 

ทีม่คีวามหมายคลา้ยคลงึกนัทีใ่ชก้บัวนัทีใ่นเครดติใหถ้อืว่ารวมถงึวนัทีท่ีร่ะบุไวด้ว้ย 

2. “after” (หลงัจากหรอืหลงั)  ใหถ้อืว่าไมน่บัรวมวนัทีท่ีร่ะบุไว้ 
3. “first half” (ครึง่แรก)  “second half” (ครึง่ทีส่อง)  ของเดอืนใหน้บัจากวนัที ่1 ถงึ 

วนัที ่15 และจากวนัที ่16 ถงึวนัสุดทา้ยของเดอืนตามลาํดบั 

4. “beginning” (การเริม่ตน้)  “middle” (ตอนกลาง)  หรอื  “end” (ทา้ย) ของเดอืน   
ใหน้บัจากวนัที ่1 ถงึวนัที ่10 จากวนัที ่11 ถงึวนัที ่20 และจากวนัที ่21 ถงึวนัสุดทา้ยของเดอืน
ตามลาํดบั 

 สาํหรบัการกําหนดวนัทีอ่อกเอกสารในการขนส่งมเีกณฑก์ําหนดไวด้งันี้ 
 1.  กรณเีอกสารขนส่งสนิคา้แสดงถงึการส่งหรอืการรบัสนิคา้ไวใ้นความดูแล  หรอืการ
รบัสนิค้าเพื่อรอการส่งโดยวธิกีารอื่นนอกเหนือจากทางอากาศ  ให้ใช้วนัที่ที่แสดงบนเอกสาร
การขนส่งหรอืวนัทีป่ระทบัตรารบัสนิคา้แลว้แต่วนัไหนจะเป็นวนัหลงักว่ากนั 

 2.  กรณีเอกสารการขนส่งแสดงการขนส่งโดยทางอากาศ  ให้ใช้วนัที่ระบุบนเอกสาร
ขนส่งหรอืวนัทีข่องเทีย่วบนิจรงิ (กรณเีครดติกําหนด) 
 3.  กรณเีอกสารการขนส่งแสดงถงึการบรรทุกสนิคา้ลงเรอืทีป่รากฏชื่อ  ใหใ้ชว้นัทีอ่อก
เอกสารการขนส่งหรอืกรณีที่ข้อความระบุว่า “บรรทุกสินค้าลงเรอืแล้ว”  ให้ใช้วนัที่ที่กํากับ
ขอ้ความนัน้ 

 

 

การปฏิบติัของธนาคารผูอ้อกเครดิตเก่ียวกบัตัว๋แลกเงินค่าสินค้าเข้า 

 

 เมื่อธนาคารดา้นผูอ้อกเครดติหากไดท้ําการรบัตัว๋แลกเงนิ (ดร๊าฟท)์ พรอ้มทัง้เอกสาร
ใบกํากบัสนิคา้ (Commercial Invoice) จากธนาคารผูร้บัซื้อตัว๋ (Negotiating Bank) แลว้กจ็ะ
ทําการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดงักล่าวว่ามคีรบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขที่
เครดิตกําหนดไว้หรือไม่  ถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องทําการทักท้วงไปยังธนาคารผู้ร ับซื้อตัว๋ ใน
ระยะเวลาอนัสมควรเพื่อแก้ไขขอ้บกพร่องหรอืขอ้ผดิพลาดนัน้โดยด่วน   ถ้าหากธนาคารผูร้บั
ซือ้ตัว๋ไมส่ามารถแกไ้ขไดค้วามรบัผดิกจ็ะตกธนาคารผูร้บัซือ้ตัว๋ ทัง้นี้  เนื่องจากผูข้อเปิดเครดติ
หรอืผูจ้า่ยเงนิตามตัว๋มสีทิธทิีจ่ะจา่ยเงนิใหแ้ก่ธนาคารผูอ้อกเครดติดว้ยเหตุทีเ่อกสารไม่ถูกต้อง
และครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในเครดติ  แต่ถ้าเอกสารมคีรบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวใ้นเครดติแลว้  ธนาคารผูอ้อกเครดติกม็ภีาระทีจ่ะต้องชําระเงนิใหแ้ก่ธนาคารผูร้บัซือ้
ตัว๋และเรยีกเกบ็เงนิจากลกูคา้ผูข้อเปิดเครดติหรอืผูจ้า่ยเงนิตามตัว๋ได ้ โดยมวีธิปีฏบิตัดิงันี้ 
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1. ตัว๋จ่ายเม่ือเหน็ (Sight Bill)   

เมือ่ธนาคารผูอ้อกเครดติชาํระเงนิใหธ้นาคารตวัแทนของผูข้ายสนิคา้แลว้กจ็ะแจง้ 
ให้ลูกค้าผู้ขอเปิดเครดติหรอืผู้จ่ายเงนิตามตัว๋ให้ชําระเงนิ  เมื่อได้รบัชําระแล้วธนาคารผู้ออก
เครดติกจ็ะสลกัหลงัตัว๋แลกเงนิว่า “Payment Received” และสลกัหลงั Bill of Landing โอน
สทิธใินสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้พรอ้มทัง้มอบเอกสารอื่นๆ เพื่อใหล้กูคา้นําไปรบัสนิคา้ต่อไปหากลูกคา้
มปีญัหาไมส่ามารถชาํระเงนิไดธ้นาคารอาจจะพจิารณาใหล้กูคา้ทํา Trust Receipt 

 

2. ตัว๋มีก าหนดเวลา (Usance Bill)   
ธนาคารผูต้กลงรบัซือ้หรอืผูร้บัประโยชน์จะส่งผ่านมาทางธนาคารผูอ้อกเครดติเพื่อ  

ใหล้กูคา้ผูข้อเปิดเครดติซึง่เป็นผูจ้่ายเงนิตามตัว๋รบัรองซึง่ในทางปฏบิตัธินาคารผูอ้อกเครดติจะ
ใหล้กูคา้ผูข้อเปิดเครดติหรอืผูจ้า่ยเงนิตามตัว๋รบัรองตัว๋โดยเขยีนคําว่า “Accepted” ไวด้า้นหน้า
ของตัว๋  ลงชื่อ  วนัทีร่บัรองตัว๋  และวนัทีค่รบกําหนดจา่ยเงนิกํากบัไวเ้มือ่เรยีบรอ้ยแลว้ธนาคาร
ผูอ้อกเครดติก็จะแจง้การรบัรองตัว๋ไปให้ธนาคารผู้ตกลงรบัซือ้หรอืผู้รบัประโยชน์แล้วจะมอบ
เอกสารเพื่อใหล้กูคา้นําไปออกสนิคา้จากท่าเรอื 

 

 

เลตเตอรอ์อฟเครดิตเพ่ือการสัง่สินค้าเข้า 

 

 ชนินทร ์ พทิยาววิธิ (2549 : 47) ไดก้ล่าวว่าหลงัจากผูซ้ือ้สนิคา้/ผูนํ้าเขา้สนิคา้ไดเ้จรจา
ตกลงซือ้สนิคา้จากผูข้ายในต่างประเทศจนมกีารออกใบสัง่ซือ้สนิคา้ (Purchase Order) หรอืทํา
สญัญาซือ้ขาย (Sale Contract) กนัเรยีบรอ้ยขัน้ตอนต่อไปกค็อืการเขา้ไปเจรจาทําความตกลง
กบัธนาคารเพื่อขอเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติเพื่อสัง่สนิคา้เขา้ (Import Letter of Credit) กบั
ธนาคารโดยต้องยื่นความประสงค์ทําคําขอตามแบบฟอรม์ของธนาคารที่เรยีกว่า “Application 
for Commercial Credit” หรอื “Application for Opening of a Documentary Credit”  ซึง่ตาม
แบบฟอร์มของธนาคารดงักล่าวจะมสีาระสําคญัที่จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบว่าจะขอเปิด
เครดติชนิดใด  หรอืตอ้งยนืยนัเครดติโดยธนาคารผูอ้อกเครดติหรอืไม่  ส่วนเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง
ตอ้งแนบไปช่วงตอนทีข่อเปิดเครดตินี้ประกอบดว้ย  หลกัฐานการซือ้ขายสนิคา้  รายการสนิคา้
และราคาสาํหรบัเสนอขาย (Proforma Invoice)  หรอืสาํเนาโทรเลขระบุราคาสนิคา้  ชนิดสนิคา้
หรอืใบสัง่ซือ้สนิค้า (Purchase Order) หรอืสญัญาซื้อขาย (Sales Contract) หรอืหลกัฐาน
อย่างอื่นที่แสดงว่าผู้ขายยนิยอมขายสนิค้าให้กบัผู้ขอเปิดเครดติในราคาที่ตกลงกนั  และใน
กรณทีีส่นิคา้ทีส่ ัง่เขา้มาเป็นสนิคา้ตอ้งหา้ม  เช่น  วตัถุระเบดิ  อาวุธปืน  สนิคา้เกษตรบางชนิด  
ผู้ขอเปิดจะต้องแนบสําเนาใบอนุญาตนําเข้าเพื่อเป็นหลกัฐานให้ธนาคารด้วย  เมื่อธนาคาร
ได้รบัคําขอแลว้เจา้หน้าทีธ่นาคารกจ็ะตรวจดูความถูกต้องขอคําขอและเอกสาร  ถ้าเหน็ว่าไม่
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ถูกต้องก็จะใหผู้้ขอเปิดเครดติชี้แจงและแก้ไขใหถู้กต้องต่อจากนัน้จงึเขา้กระบวนการพจิารณา
สนิเชื่อตามหลกัเกณฑข์องธนาคารต่อไป 

 ส่วนหลกัเกณฑก์ารพจิารณานัน้  ธนาคารจะออกเลตเตอรอ์อฟเครดติตามคําขอของ
ลกูคา้ถอืเป็นการใหส้นิเชื่อประเภทหนึ่ง  เพราะการออกเครดติเท่ากบัธนาคารไดเ้ขา้มาผูกพนั
รบัประกนัการชําระค่าสนิค้าให้แก่ผู้ขายตามเงื่อนไขของเครดติ  ดงันัน้  ในการพจิารณาออก
เครดติตามคาํขอของลูกคา้ธนาคารจงึจาํเป็นต้องมกีารรวบรวมขอ้มลู  เช่น  ขอ้มลูพืน้ฐานจาก
การสมัภาษณ์ลกูคา้  ขอ้มลูทางการเงนิ  เป็นตน้  ซึง่สิง่เหล่านี้จะนํามาตดัสนิใจในการวเิคราะห์
เครดติ  หรอืในบางครัง้ธนาคารอาจเรยีกรอ้งใหล้กูคา้วางเงนิประกนัซึง่เรยีกว่าเงนิมดัจาํเครดติ
เป็นอตัรารอ้ยละ 5% - 25% ของวงเงนิเครดติหรอือาจมกีารเรยีกหลกัทรพัยเ์ป็นประกนั  หรอื 
มบีุคคลคํ้าประกนัดว้ยทัง้นี้ขึน้อยูก่บัฐานะการเงนิและความน่าเชื่อถอืของลกูคา้   
 

 1.  พิธีการเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดิตเพ่ือการสัง่สินค้าเข้า   

     ในการเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติเพื่อการสัง่สนิคา้เขา้มาใชใ้นประเทศนัน้  พธิกีารจะ
เริม่นับตัง้แต่ผู้ซื้อสนิค้าติดต่อกบัผู้ขายเพื่อสัง่สนิค้าเข้าจนถึงผู้ซื้อได้รบัสนิค้า  ส่วนผู้ขายก็
ได้รบัชําระเงนิค่าสนิค้าเป็นที่เรยีบรอ้ย ซึ่งพธิกีารเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติหรอืเรยีกสัน้ๆ ว่า 
การเปิด L/C เพื่อการสัง่สนิคา้เขา้นี้สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 10 ขัน้ตอนดงันี้ 

     ขัน้ตอนที ่1  ขอเปิดเครดติเมือ่ผูซ้ือ้และผูข้ายตกลงทีจ่ะมกีารซือ้ขายสนิคา้กนัโดย 
ทัง้นี้ผูซ้ ือ้ไดอ้อกใบสัง่ซือ้ (Purchase Order) หรอืทําสญัญาซือ้ขาย (Sales Contract) และตก
ลงที่จะให้มกีารชําระเงนิโดยวธิเีปิดเลตเตอร์ออฟเครดติจากธนาคารประเทศของผู้ซื้อ/ผู้ส ัง่
สนิคา้เขา้ (Importer) ไปยงัธนาคารของประเทศผูข้าย/ผูส้่งสนิคา้ออก (Exporter) โดยมเีงื่อนไข
ใหธ้นาคารผู้แจง้เครดติ (Advising Bank) ยนืยนัเครดติด้วย  ดงันัน้  ธนาคารผูแ้จง้เครดติจงึ
เป็นธนาคารตวัแทนต่างประเทศทีธ่นาคารผูอ้อกเครดติมคีําสัง่หรอืมอบอํานาจใหท้ําหน้าทีเ่ป็น
ธนาคารผูย้นืยนัเครดติ (Confirming Bank) เพื่อใหเ้ครดติมคีวามน่าเชื่อถอืยิง่ขึน้ และทําหน้าที่
เป็นธนาคารผูต้กลงรบัซือ้ตัว๋แลกเงนิทีผู่ข้าย/ผูร้บัผลประโยชน์เป็นผูอ้อก  (Negotiating Bank) 

โดยพรอ้มกนั 

      ขัน้ตอนที ่2   พจิารณาคาํขอเมือ่ธนาคารไดร้บัคําขอเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติจาก
ผู้ซื้อ/ผู้ส ัง่สนิค้าเข้าแล้วจะทําการตรวจสอบเอกสารและพจิารณาคําขอตามพธิกีารพจิารณา
สนิเชื่อ 

      ขัน้ตอนที ่3   ออกเครดติเมือ่คาํขอไดร้บัการอนุมตัแิลว้ธนาคารกจ็ะออกเลตเตอร์
ออฟเครดติตามแบบฟอรม์ซึง่จะมจีาํนวนฉบบัตามความจาํเป็นทีต่อ้งการใช ้ เช่น  ต้นฉบบัและ
คู่ฉบบัที ่1 ส่งไปธนาคารผูแ้จง้เครดติ   คู่ฉบบัที ่2  ส่งไปใหลู้กคา้ทีข่อเปิดเครดติ   คู่ฉบบัที ่3 
เก็บเข้าแฟ้มเลตเตอร์ออฟเครดติให้เรยีงตามเลขที่  คู่ฉบบัที่ 4 เก็บเข้าแฟ้มเลตเตอร์ออฟ
เครดติใหแ้ยกตามรายตวัลกูคา้ เป็นตน้    



 213 การช าระเงินทางการค้าและสินเช่ือเพ่ือการน าเข้า – ส่งออก  

      ขัน้ตอนที ่4   ส่งเอกสารเครดติธนาคารผูอ้อกเครดติ (Issuing Bank) ส่งเอกสาร 
เครดติไปให้ธนาคารตวัแทนในต่างประเทศเพื่อแจง้เครดติไปยงัผู้รบัประโยชน์เรยีกธนาคาร
ตวัแทนดงักล่าวว่า “ธนาคารผูแ้จง้เครดติ” (Advising Bank)  ในกรณีทีธ่นาคารผูอ้อกเครดติไม่
มบีญัชรีะหว่างกนักบัธนาคารผู้จ่ายเงนิ  หรอืกรณีออกเครดติไปยงัประเทศที่ใช้เงนิตราต่าง
สกุลกบัเงนิตราที่ต้องจ่ายตามตัว๋แลกเงนิที่ระบุในเครดติ  ธนาคารผู้ออกเครดติอาจจะต้องมี
คาํสัง่หรอืมอบอํานาจใหธ้นาคารตวัแทนในต่างประเทศจา่ยเงนิใหธ้นาคารผูร้บัรองตัว๋ตามทีเ่ลต
เตอรอ์อฟเครดติไดร้ะบุไว ้ หรอืธนาคารผูร้บัซือ้ตัว๋แลกเงนิทีผู่ข้าย/ผูร้บัผลประโยชน์จากบญัชี
ของตนได ้ ทัง้นี้ธนาคารผูอ้อกเครดติจะตอ้งส่งคู่ฉบบัเลตเตอรอ์อฟเครดติไปใหธ้นาคารผูร้บัซือ้
ตัว๋แลกเงนิทีผู่ข้าย/ผูร้บัผลประโยชน์ดว้ย 

      ขัน้ตอนที ่5  แจง้เครดติเมือ่ธนาคารผูแ้จง้เครดติไดร้บัเอกสารเครดติจากธนาคาร
ผูอ้อกเครดติแลว้  หลงัจากนัน้กจ็ะทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารเมื่อเหน็ว่าถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขของเครดิตแล้ว  ก็จะจดัส่งเลตเตอร์ออฟเครดิตนัน้ไปยงัผู้ขาย/ผู้รบั
ผลประโยชน์  ในกรณีธนาคารผูอ้อกเครดติมคีําสัง่หรอืมอบอํานาจใหธ้นาคารผูแ้จง้เครดติทํา
การยนืยนัเครดติใหแ้ก่ผูร้บัประโยชน์กจ็ะดําเนินการไปตามคําสัง่นัน้จงึเท่ากบัว่าธนาคารผูแ้จง้
เครดติทาํหน้าทีเ่ป็นธนาคารผูย้นืยนัเครดติไปดว้ย 

      ขัน้ตอนที ่6   ตรวจสอบเอกสารและจดัส่งสนิคา้เมือ่ผูร้บัประโยชน์ไดร้บัการแจง้ 
เครดติแลว้  ซึง่เหน็ว่าเครดตินัน้มคีวามถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขของสญัญากจ็ะดําเนินการ
จองระวางเรอื  ทาํประกนัภยั  และจดัส่งสนิคา้ลงเรอื 

      ขัน้ตอนที ่7   ยืน่ตัว๋พรอ้มเอกสารเพื่อรบัเงนิหลงัจากมกีารจดัส่งสนิคา้ลงเรอืเป็น
ที่เรยีบร้อยแล้ว  ผู้รบัประโยชน์ก็จะจดัทําตัว๋แลกเงนิ (ดร๊าฟท์)  พร้อมทัง้แนบเอกสารการ
ขนส่ง (Shipping Document) ยื่นต่อธนาคารตวัแทนเพื่อขอรบัเงนิจากธนาคารผู้รบัรองตัว๋
ตามทีเ่ลตเตอรอ์อฟเครดติระบุไว ้ หรอืใหธ้นาคารผูร้บัรองตัว๋ไดร้บัรองตัว๋  หรอืใหธ้นาคารผูร้บั
ซือ้ตัว๋ไดร้บัซือ้ตัว๋แลว้แต่กรณตีามเงือ่นไขของเครดติ 

      ขัน้ตอนที ่8   ส่งตัว๋และเอกสารไปยงัธนาคารผูอ้อกเครดติเมื่อธนาคารตวัแทนได้
จ่ายเงนิหรอืรบัซือ้ตัว๋จากผูร้บัประโยชน์  กจ็ะทําการหกับญัชขีองธนาคารผูอ้อกเครดติในกรณี
มบีญัชเีงนิฝาก  หรอืถ้าไม่มบีญัชเีงนิฝากธนาคารตวัแทนดงักล่าวก็จะส่งตัว๋พรอ้มเอกสารไป
เรยีกเกบ็เงนิกบัธนาคารผูอ้อกเครดติ   

      ขัน้ตอนที ่9   ผูส้ ัง่สนิคา้เขา้จา่ยชาํระเงนิตามตัว๋เมือ่ธนาคารผูอ้อกเครดติไดร้บัตัว๋
พรอ้มเอกสารก็จะทําการตรวจสอบเมื่อเหน็ว่าได้มกีารดําเนินการตามเงื่อนไขของเครดติทุก
ประการแล้ว  ก็จะทําการหกับญัชขีองผู้ขอเปิดเครดติหรอืส่งตัว๋ไปเรยีกเก็บเงนิจากผู้ขอเปิด
เครดติพรอ้มดว้ยค่าธรรมเนียมในกรณีเป็นตัว๋ชนิดจ่ายเมื่อเหน็ (At Sight)  แต่ถ้าหากเป็นตัว๋
ชนิดมกีําหนดเวลาธนาคารกจ็ะส่งตัว๋ไปใหผู้ข้อเปิดเครดติรบัรองตัว๋โดยยงัไม่ปล่อยเอกสารรบั
สนิคา้ใหไ้ป  และจะปล่อยเอกสารรบัสนิคา้กต่็อเมือ่ไดม้กีารชาํระเงนิตามตัว๋เรยีบรอ้ยแลว้  ส่วน
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กรณีที่ตัว๋ชนิดจ่ายเมื่อเห็นนัน้หากผู้ขอเปิดเครดิตยงัไม่มีเงนิพอที่จะจ่ายหรอืเป็นตัว๋ชนิด
กําหนดเวลาแต่ต้องการรบัเอกสารไปเพื่อออกสนิคา้ก่อนกจ็ะต้องทํา Trust Receipt (T/R) กบั
ธนาคารก่อน 

      ขัน้ตอนที ่10  รบัสนิคา้เมือ่ผูข้อเปิดเครดติไดร้บัเอกสารและสนิคา้แลว้กจ็ะต้องนํา 
ใบตราส่งไปยื่นต่อบรษิทัเดนิเรอืที่รบัขนสนิค้าเพื่อขอใบส่งมอบสนิค้าหรอืใบขนสนิค้าแล้วไป
ดาํเนินการเกีย่วกบัพธิกีารศุลกากรเพื่อออกสนิคา้ต่อไป  สาํหรบับางกรณีเรอือาจเดนิทางมาถงึ
ก่อนที่ธนาคารผู้ออกเครดติจะได้รบัใบตราส่ง  หรอืเป็นกรณีที่ธนาคารผู้ออกเครดติได้รบัตั ว๋
และเอกสารแลว้แต่ยงัขาดใบตราส่ง  และผูส้ ัง่สนิคา้เขา้มคีวามจําเป็นต้องการรบัสนิค้าโดยไม่
อาจรอใบตราส่งอีกทัง้ยงัไม่ได้ชําระเงนิตามตัว๋ให้ธนาคารผู้ออกเครดิตก็จะต้องทํา  Trust 

Receipt กบัธนาคารโดยขอให้ธนาคารออกหนังสอืคํ้าประกนัเพื่อออกสนิค้าให้บรษิัทเดนิเรอื
เพื่อขอรบัสนิคา้นัน้ๆ 

 

 

เลตเตอรอ์อฟเครดิตเพ่ือการส่งสินค้าออก 

 

 เลตเตอรอ์อฟเครดติเพื่อการส่งสนิคา้ออก (Export Letter of Credit) เป็นกรณีกลบักนั
กบัเลตเตอรอ์อฟเครดติเพื่อการสัง่สนิคา้เขา้ กล่าวคอื ผูซ้ือ้/ผูส้ ัง่สนิคา้เขา้ในต่างประเทศจะเป็น
ผู้ขอเปิดเครดิตกับธนาคารของตน โดยธนาคารผู้ออกเครดิตและผู้ขาย/ผู้ส่งสินค้าออกใน
ประเทศจะเป็นผู้รบัประโยชน์จากเครดติ  ซึ่งธนาคารในประเทศจะเป็นธนาคารผู้แจง้เครดติ
หรอืธนาคารจา่ยเงนิ  หรอืธนาคารผูร้บัรองตัว๋  หรอืธนาคารผูร้บัซือ้ตัว๋  ตามคาํสัง่หรอืตามการ
มอบอํานาจของธนาคารผูอ้อกเครดติตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นเครดติ 

ชนินทร ์ พทิยาววิธิ (2549 : 53)  กล่าวถงึเลตเตอรอ์อฟเครดติเพื่อการส่งสนิคา้ออกไว้
ดงันี้ 

 

 1.  พิธีการจดัส่งเลตเตอรอ์อฟเครดิตให้ผู้ขายหรือผู้รบัประโยชน์ 

     สาํหรบัพธิกีารเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติของธนาคารผูอ้อกเครดติ (Issuing Bank) ที่
อยู่ในต่างประเทศเพื่อแจง้เครดติมายงัธนาคารในประเทศของผู้ขายนัน้จะมวีธิกีารปฏบิตัอิยู่
ดว้ยกนั 3 กรณคีอื 

1.1  การมคีาํสัง่ใหธ้นาคารผูแ้จง้เครดติ (Advising Bank) ดาํเนินการแจง้เครดติ 

ไปยงัผูร้บัประโยชน์ (Beneficiary) ซึง่ในกรณนีี้ถอืว่าธนาคารผูแ้จง้เครดติมหีน้าทีเ่พยีงการแจง้
เครดติไปใหผู้ร้บัประโยชน์ไดท้ราบเท่านัน้ซึง่ไม่มขีอ้ผูกพนัใดๆ เกี่ยวกบัการชําระเงนิค่าสนิคา้
ใหแ้ก่ผูร้บัประโยชน์  เมื่อผูร้บัประโยชน์ทําการออกตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange or Draft) 
พร้อมเอกสาร (Shipping Document) มายื่นต่อธนาคารผู้แจ้งเครดติก็ถือว่าธนาคารผู้แจ้ง
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เครดติไม่มอีํานาจที่จะกระทําการแทนธนาคารผู้ออกเครดติในการจ่ายเงนิตามตัว๋ให้กบัผู้รบั
ประโยชน์  นอกเสียจากว่าธนาคารผู้แจ้งเครดิตจะพิจารณารบัซื้อตัว๋ (Negotiate) ที่ผู้ร ับ
ประโยชน์นํามายืน่  ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของธนาคารผูแ้จง้เครดติที่จะรบัซือ้ตัว๋ไวห้รอืไม่ซึง่
ตามปกติแล้วธนาคารผู้แจ้งเครดติจะรบัซื้อตัว๋และส่งตัว๋เงนิพร้อมแนบเอกสารการส่งสนิค้า
ต่างๆ ที่ออกโดยผู้รบัประโยชน์ไปให้ธนาคารผู้ออกเครดติเพื่อเรยีกเก็บเงนิตามตัว๋จากผู้ส ัง่
สนิคา้เขา้ต่อไป  แสดงภาพประกอบจากคาํอธบิายขา้งตน้ดงันี้ 

                                            

 

                                                                         

           ❶        ❷ ออกตัว๋แลกเงนิ                                       ❹ เรยีกเกบ็เงนิ                                     

  แจง้              พรอ้มเอกสาร 

                                       ❸ 

                                   

                             ส่งตัว๋แลกเงนิ         

 

ภาพที ่ 4.6  การจดัส่งเลตเตอรอ์อฟเครดติดาํเนินการโดยธนาคารผูแ้จง้เครดติ 

 

1.2  การมคีาํสัง่ใหธ้นาคารผูแ้จง้เครดติ (Advising Bank) ดาํเนินการแจง้เครดติ  
(Advice) และมอบอํานาจใหธ้นาคารผูแ้จง้เครดติเพื่อยนืยนัเครดติ (Confirmed Credit) ไปยงั
ผู้รบัประโยชน์ด้วย  ซึ่งกรณีนี้ธนาคารผู้ออกเครดติในฐานะตวัการก็จะต้องรบัผดิชอบในการ
กระทําของตวัแทน กล่าวคอื  ธนาคารผู้แจง้เครดติหรอืธนาคารผู้ยนืยนัเครดติเมื่อได้ทําการ
จ่ายเงนิตามตัว๋ (ค่าสนิค้า) ใหก้บัผู้รบัประโยชน์ (ผูส้่งสนิค้าออก) แสดงภาพประกอบจากคํา 
อธบิายขา้งตน้ดงันี้ 

                                            

 

                                                                         

          ❷        ❸ รบัเงนิตามตัว๋                                          ขอเปิด L/C                                                   
          แจง้               จากธนาคาร 

                                       ❶ 

                                   

                             สง่ตัว๋ใหธ้นาคาร 
                                       ผูข้าย         

ภาพที ่ 4.7  การแจง้เครดติโดยธนาคารผูอ้อกเครดติมสี่วนรว่มรบัผดิในการกระทํา 

ผูข้าย (ผูส้่งออก) ผูซ้ือ้ (ผูนํ้าเขา้) 

ธนาคารผูแ้จง้เครดติ
(ตวัแทนผูข้าย)   

ธนาคารผูอ้อกเครดติ 

(ตวัแทนผูซ้ือ้)   

ผูข้าย (ผูส้่งออก) ผูซ้ือ้ (ผูนํ้าเขา้) 

ธนาคารผูแ้จง้เครดติ
(ตวัแทนผูข้าย)   

ธนาคารผูอ้อกเครดติ 

(ตวัแทนผูซ้ือ้)   
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1.3  การมคีาํสัง่ใหธ้นาคารผูแ้จง้เครดติ (Advising Bank) ดาํเนินการแจง้เครดติ  
(Advice) และยงัระบุในเครดติเป็นการเฉพาะเจาะจงด้วยว่าให้ธนาคารตัวแทนในประเทศที่
เรยีกว่า “ธนาคารผูถู้กเจาะจง” (Restricted Bank) ใหร้บัซือ้ตัว๋ตามเลตเตอรอ์อฟเครดติที่ผูร้บั
ประโยชน์เปิดมาโดยเฉพาะเช่น ในเครดติประทบัตราคําว่า “THIS CREDIT IS RESTRICTED 

BANK AT CHARTERED BANK LTD.”  ซึง่ในกรณีเช่นนี้หากผูร้บัประโยชน์ไม่มบีญัชอียู่กบั 
CHARTERED BANK LTD. แต่มบีญัชอียู่กบัธนาคารผูแ้จง้เครดติตามหลกัปฏบิตัผิูแ้จง้เครดติ
จะต้องส่งเอกสารที่ออกตามเครดติไปให้ CHARTERED BANK LTD. ซึ่งเป็นธนาคารผู้ถูก
เจาะจงใหร้บัซือ้ตัว๋แลว้ CHARTERED BANK LTD. กจ็ะส่งเงนิมาใหธ้นาคารผูแ้จง้เครดติซึง่
อาจจะเป็นการนําเงนิเข้าบญัช ี กรณีธนาคารผู้แจ้งเครดติมบีญัชเีงนิฝากกบั CHARTERED 

BANK LTD.  หากเมื่อธนาคารผูแ้จง้เครดติไดร้บัเงนิแลว้กจ็ะนําเงนิเขา้บญัชใีหแ้ก่ลูกคา้ผูร้บั
ผลประโยชน์ต่อไป  ในการนี้ธนาคารผู้แจง้เครดติจะทําหน้าทีเ่ป็นเพยีงผูด้ําเนินการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของเอกสารตามเครดติเพื่อส่งใหธ้นาคารผูร้บัซือ้ตัว๋โดยตรงเท่านัน้ 

 ดังนัน้  จึงสรุปได้ว่าการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการส่งสินค้าออกให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับพิธีการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการสัง่สินค้าเข้ามาซึ่งมีอยู่ 10 ขัน้ตอน
เหมอืนกนั  แต่ในด้านวงจรพธิกีารก็เปลี่ยนจากผู้ส่งสนิค้าออกเป็นผู้ขายที่อยู่ในประเทศที่จะ
เป็นผูร้บัประโยชน์  และผูส้ ัง่สนิคา้เขา้เป็นผูซ้ือ้ในต่างประเทศซึง่จะเป็นผูข้อเปิดเครดตินัน่เอง 
 

 

สินเช่ือเพ่ือการน าเข้า 

 

 การทําธุรกิจผู้ประกอบการจําเป็นที่ต้องใช้เงนิทุนหมุนเวยีนเป็นจํานวนมากเพื่อให้
ธุรกิจดําเนินไปอย่างราบรื่นหากว่ามเีงนิสดในมอืที่กิจการถืออยู่มจีํานวนไม่มากนักก็ต้องหา
วธิกีารอย่างอื่น  ซึ่งในการทําธุรกิจปจัจุบนัส่วนมากนิยมเปิดวงเงนิสนิเชื่อจากธนาคารหรอื
สถาบนัการเงนิเพื่อความคล่องตวัทางการเงนิ  ในการนําเขา้สนิคา้หรอืวตัถุดบิจากต่างประเทศ
ในปรมิาณที่มากผู้ประกอบการมคีวามจําเป็นต้องมศีกัยภาพสูงในการใช้ประโยชน์จากการ
แปลงสินทรพัย์ให้เป็นทุนหรอืเป็นหนี้สินที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดําเนินธุรกิจ  
หรอืการใชเ้ครดติบรกิารสนิเชื่อต่างประเทศกบัธนาคารพาณิชยห์รอืธนาคารทีม่บีรกิารเกี่ยวกบั
การคา้ต่างประเทศ เช่น ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

 สาํหรบัการสัง่สนิคา้เขา้ผูซ้ือ้สามารถใชป้ระโยชน์จากการเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติดว้ย
ตวัเครดติเอง  และ/หรอืการใชร้ะบบสนิเชื่อกบัธนาคาร เช่น การทําทรสัต์รซีที (Trust Receipt) 
การคํ้าประกนัเพื่อออกสนิค้า (Shipping Guarantee) การคํ้าประกนัภาษ ี(Tax Guarantee)    
การใช้ตัว๋เงนิที่รบัรองโดยธนาคาร (Banker’s Acceptance) การรไีฟแนนซิง่ (Refinancing) 

เป็นตน้ 
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 ดงันัน้  สนิเชื่อทีใ่หบ้รกิารแก่สนิคา้ทีนํ่าเขา้มาจากต่างประเทศ คอื เงนิกู้ทีธ่นาคารหรอื
สถาบนัการเงนิให้แก่ผู้นําเขา้  เพื่อให้ผู้นําเข้าได้นําสนิค้ามาใช้ในธุรกจิก่อนที่มกีารจ่ายชําระ
เงนิค่าสนิคา้ทัง้จาํนวน  ซึง่สนิเชื่อทางการคา้ทีส่าํคญัสาํหรบัการนําเขา้ไดแ้ก่ 

 

 1. วงเงินเลตเตอรอ์อฟเครดิต  (Letter of Credit : L/C)   

    วงเงนิเลตเตอรอ์อฟเครดติเป็นสนิเชื่อเพื่อการนําเขา้ทีธ่นาคารใหว้งเงนิแก่ผูนํ้าเขา้
โดยมหีลกัประกนัใชใ้นการเปิด L/C เพื่อซือ้สนิคา้จากต่างประเทศโดยธนาคารจะประเมนิความ
ต้องการใช้และกําหนดวงเงนิตามความจําเป็นของผู้ประกอบการอาจเป็นวงเงนิที่ใช้ได้อย่าง
ถาวรหรอืวงเงนิชัว่คราวหรอืวงเงนิเฉพาะกจิกไ็ด ้ ถ้าเป็น L/C At Sight เมื่อสนิคา้ขนส่งมาถงึ
ธนาคารจะเรยีกเก็บเงนิค่าสนิค้าจากผู้นําเขา้ก่อน  หากผู้ซือ้ไม่ต้องการชําระเงนิสดในทนัทกี็
สามารถขอทาํ T/R เพื่อขอรบัของไปก่อนการชาํระเงนิได ้ แต่ถ้าหากเป็น L/C Term เมื่อสนิคา้
มาถงึธนาคารก็จะใหผู้้นําเขา้ยื่น T/R เพื่อขอรบัของไปก่อนการชําระเงนิ  ดงันัน้จะเหน็ว่าการ
ใชว้งเงนิ L/C จงึใชค้วบคู่กบัวงเงนิ T/R 

 

 2.  วงเงินทรสัตร์ีซีท  (Trust Receipt : T/R)  
    วงเงนิทรสัต์รซีทีเป็นสนิเชื่อสําหรบัสนิคา้นําเขา้ทีธ่นาคารให้แก่ลูกค้าที่ผูนํ้าเขา้ซึ่ง

สัง่ซื้อสนิคา้โดยการเปิด L/C ผ่านธนาคารเพื่อใหผู้้นําเขา้รบัสนิคา้ไปก่อนการชําระเงนิสนิเชื่อ 
T/R นี้เป็นสนิเชื่อที่ไดร้บัความนิยมมากทีสุ่ด  กล่าวคอื  เมื่อผู้ซือ้ได้เปิด L/C สัง่ซือ้สนิคา้และ
สนิค้าได้ถูกส่งมาถึงเมอืงท่าปลายทางแล้ว  โดยปกติสทิธิข์องสนิค้าจะตกอยู่กบัธนาคารซึ่ง
ธนาคารจะโอนสทิธิข์องสนิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้กต่็อเมื่อผูซ้ือ้ไดช้ําระค่าสนิคา้ใหแ้ก่ทางธนาคารเป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้  แต่ถา้หากผูซ้ือ้ยงัไมต่อ้งการชาํระเงนิค่าสนิคา้และมขีอ้ตกลงหรอืมวีงเงนิสนิเชื่อ 
T/R อยู่กบัธนาคาร  ผูซ้ือ้สามารถขอรบัของไปก่อนการชําระเงนิค่าสนิคา้โดยการยื่นเอกสารที่
เรยีกว่า T/R ต่อธนาคารซึง่มลีกัษณะดงันี้ 

    2.1  ทรสัตร์ซีที (T/R)  คอื  ตราสารหรอืหนังสอืสญัญาทีผู่ซ้ ือ้สนิคา้หรอืผูนํ้าเขา้ทํา
ไวต่้อธนาคารผูเ้ปิด L/C ซึง่ตามปกตจิะเป็นธนาคารทีผู่ซ้ ือ้มบีญัชอียู่  ในส่วนทีจ่ะขอรบัเอกสาร
ที่ส่งมาจากธนาคารตวัแทนของผู้ขายเพื่อนําเอกสารดงักล่าวไปรบัของก่อนการชําระเงนิค่า
สนิค้าให้แก่ธนาคารนัน้  ธนาคารจะโอนสทิธิก์ารครอบครองสนิค้าไปให้แก่ผู้ซื้อซึ่งเป็นลูกค้า
ของธนาคารให้นําสนิคา้ไปครอบครองหรอืเพื่อนําไปจําหน่ายหาผลประโยชน์  โดยทีผู่ซ้ ื้อต้อง
ให้คํารบัรองว่ากรรมสทิธิใ์นสนิค้ายงัคงเป็นของธนาคาร  ซึ่งธนาคารจะเรยีกสนิค้ากลบัคืน
เมือ่ไรกไ็ดต้ามแต่ธนาคารเหน็สมควร 

     2.2  เมื่อผูนํ้าเขา้ขายสนิคา้ไดแ้ลว้หรอืเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง  ผูนํ้าเขา้เหน็ว่า
ควรจะจ่ายค่าสนิคา้ให้แก่ธนาคารกจ็ะไปตดิต่อขอชําระค่าสนิค้านัน้กบัธนาคารพรอ้มทัง้ชําระ
ค่าดอกเบีย้ 
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    2.3  โดยทัว่ไปธนาคารจะคดิค่าธรรมเนียม T/R เท่ากบั 0.125     
    2.4  ธนาคารจะเรยีกหลกัประกนัในรปูของหลกัทรพัย์  เงนิสดหรอืบุคคลกไ็ดต้าม 

แต่ธนาคารจะเหน็สมควร 
  สําหรบัวธิกีารทํา Trust Receipt  เมื่อผูข้ายสนิคา้หรอืผูร้บัประโยชน์ไดแ้จง้การเปิด
เครดติและส่งสนิค้าลงเรอืเพื่อส่งให้ผูซ้ื้อ/ผู้ส ัง่สนิคา้เขา้แล้ว  ผู้รบัประโยชน์จะออกตัว๋แลกเงนิ
โดยมเีอกสารการคา้ประกอบส่งผ่านธนาคารผูเ้รยีกเกบ็หรอืธนาคารผูร้บัตัว๋ไปใหธ้นาคารผูอ้อก
เครดติเพื่อเรยีกเก็บเงนิจากผู้ส ัง่สินค้าเข้าซึ่งเป็นผู้ชําระเงนิตามตัว๋  แต่ถ้าผู้ส ัง่สนิค้าเข้ามี
ปญัหายงัไม่สามารถชําระเงนิตามตัว๋ได้และมคีวามจําเป็นต้องนําสนิค้าไปจําหน่ายหรอืผลติ
ก่อนซึ่งอาจจะเป็นบางส่วนหรอืทัง้หมด  ผู้ส ัง่สนิค้าเขา้ก็จะต้องขอทํา T/R เพื่อขอรบัเอกสาร
ประกอบในการส่งสนิค้าจากธนาคารนําไปขอรบัใบสัง่ให้ส่งมอบสนิคา้ (Delivery Order) จาก
บรษิทัเรอืเพื่อนําไปออกสนิคา้จากกรมศุลกากรโดยยงัมไิดช้าํระเงนิตามตัว๋ใหแ้ก่ธนาคาร 

 การทาํ T/R กบัธนาคาร  ผูส้ ัง่สนิคา้เขา้จะขอเมื่อเรอืไดเ้ขา้เทยีบท่าแลว้หรอือาจจะขอ
ก่อนหน้า 1-2 วนักไ็ดโ้ดยการมคีําขอถงึธนาคารแจง้ความประสงคพ์รอ้มรายละเอยีดเกี่ยวกบั
วงเงนิ T/R หรอืไม่ตามวธิพีจิารณาใหส้นิเชื่อทัว่ๆ ไป คอื การพจิารณาถงึวตัถุประสงค์  การ
ชําระคนื  การป้องกนัความเสี่ยง เป็นต้น  ในการทํา T/R กรรมสทิธิใ์นสนิค้าจะตกไปอยู่กบั
ลูกคา้ในขณะทีม่ภีาระหนี้จะตกอยู่กบัธนาคารทีจ่ะต้องชําระเงนิตามตัว๋เมื่อถงึกําหนดประกอบ
กบัความเสี่ยงในการทํา T/R ของธนาคารมอียู่ด้วยกนัหลายระดบั  ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัวธิกีารนับ
ระยะเวลาการชําระเงนิตามเครดติ  เพื่อเป็นการบรหิารความเสี่ยงภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคาร
ยอมรบัได้  ธนาคารจงึจําเป็นต้องจดัให้มหีลกัประกนั  เช่น  การให้มหีลกัทรพัย์คํ้าประกัน  
และ/หรอืมเีงนิฝากประจาํเป็นประกนั  และ/หรอืมเีงนิวางประกนัเป็นอตัรารอ้ยละของมลูค่าตัว๋ 
(สนิคา้)  และ/หรอืจาํนําสนิค้าเป็นประกนั  และ/หรอืมผีูค้ํ้าประกนัซึ่งเป็นเจา้ของหรอืผู้บรหิาร
ระดบัสงูของบรษิทัฯ  ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัเกณฑค์วามเสีย่งและความน่าเชื่อถอืทางเครดติของลกูคา้ 

 เมื่อธนาคารได้พจิารณาอนุมตัวิงเงนิ T/R ให้แล้ว  ผู้ส ัง่สนิค้าเข้าต้องจดัการในเรื่อง
หลกัประกนัและ/หรอืหนังสอืคํ้าประกนัใหเ้รยีบรอ้ยก่อนจงึจะเริม่ใช้วงเงนิ T/R กบัธนาคารได ้ 
ในการขอทํา T/R อาจจะเป็นการขอวงเงนิเฉพาะครัง้หรอืวงเงนิถาวรเพื่อการทํา T/R ในครัง้
ต่อๆ ไปดว้ยกไ็ด ้ ซึง่ในกรณีการมวีงเงนิถาวรกบัธนาคารในการขอทํา T/R แต่ละครัง้ธนาคาร
จะดําเนินการตรวจสอบวงเงนิของลูกค้าโดยนํายอดคงค้างบวก T/R ที่ขอใหม่  เมื่อรวมแล้ว
จะตอ้งมยีอดไมเ่กนิวงเงนิทีธ่นาคารอนุมตัไิว้ 
 ส่วนเงื่อนไขของการทํา Trust Receipt นัน้  ผู้ส ัง่สนิค้าเขา้ที่ได้รบัอนุมตัวิงเงนิแล้ว
จะตอ้งทาํสญัญากบัธนาคารและตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีธ่นาคารกําหนดดงันี้ 

1)  ต้องจาํนําสนิคา้ไวก้บัธนาคาร (ถ้ามกีารจาํนํา) สนิคา้ทีไ่ดนํ้าออกมานัน้จะต้องนํา 
เขา้ไวใ้นโกดงัหรอืคลงัสนิคา้ในนามของธนาคารโดยธนาคารเป็นผู้มสีทิธใ์นสนิคา้เหล่านัน้การ
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นําสนิค้าออกจากโกดงัหรอืคลงัสนิค้าในแต่ละครัง้จะต้องได้รบัความยนิยอมจากธนาคารก่อน
เสมอ 

2)  ผู้ขอต้องรบัรองว่าจะนําเงนิทีไ่ด้รบัจากการขายสนิคา้มาผ่อนชําระใหแ้ก่ธนาคาร  
ซึง่ธนาคารจะพจิารณาถงึความเหมาะสมว่าจะใหลู้กคา้ชาํระหนี้ภายในกําหนดกีว่นั 

3)  ผูข้อจะต้องทําประกนัอคัคภียัสนิคา้และสลกัหลงักรมธรรมม์อบใหธ้นาคารรบัผล 
ประโยชน์เมือ่ตกลงเงือ่นไขการทาํสญัญา Trust Receipt เรยีบรอ้ยแลว้  ธนาคารจะสลกัหลงัใบ
ขนส่งสนิคา้ต้นฉบบัมอบให้ลูกคา้พรอ้มกบั  ใบกํากบัสนิคา้  ใบบรรจุสนิคา้  สญัญากรมธรรม ์
เพื่อลูกคา้/ผู้ส ัง่สนิคา้เขา้นําไปแลกใบส่งมอบสนิคา้จากบรษิทัเรอืและนําไปยื่นต่อกรมศุลกากร
เพื่อออกของจากท่าเรอืต่อไป 

ระยะเวลาของการทาํ Trust Receipt   จะกําหนดเวลาไว ้2 ช่วงคอื 

1)  ระยะสัน้   มกีําหนดการจ่ายชําระหนี้อยู่ในช่วงระยะเวลาอายุหนี้ไม่เกนิ 1 ปี  เช่น  
30 วนั  หรอื 60 วนั หรอื 90 วนั หรอื 120 วนั เป็นตน้ 

2)  ระยะยาว  มกีําหนดระยะเวลาจ่ายชําระหนี้เกนิ 1 ปีขึน้ไปแต่โดยปกตธินาคารจะ
หลกีเลี่ยงการพจิารณาให้ยกเว้นลูกค้าบางราย เพราะการทํา T/R ระยะยาวนานเกนิไปส่วน
ใหญ่จะไม่ใช่กรณีนําไปใชห้มุนเวยีน  แต่จะเป็นการลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรซึง่ผดิวตัถุประสงค์
ของการทาํ T/R 

ตวัอย่างท่ี 4  การนบัระยะเวลาของการ Trust Receipt   
จากข้อมูลเดิมของตัวอย่างที่ 1 ในหัวข้อการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการสัง่

สนิค้าเขา้  สมมติว่าเมื่อสนิค้ามาถึงท่าเรอืกรุงเทพฯ แล้ว  แต่บรษิัท ก. มปีญัหาไม่สามารถ
ชําระเงนิตามตัว๋เมื่อถงึกําหนดได้ (ตัว๋ 30 days at sight)  และต้องการจะนําสนิค้าออกไป
จําหน่ายก่อน  เมื่อเป็นดงันี้บรษิัท ก. ก็จะต้องติดต่อกับธนาคาร ข. ยื่นคําขอทํา T/R ระบุ
วงเงนิ T/R ทีต่อ้งการ  ระยะเวลาในการขอทาํ T/R และเสนอหลกัประกนั  เมือ่ธนาคารไดร้บัคํา
ขอแล้วก็จะพิจารณาว่าจะให้วงเงิน T/R ตามคําขอหรือไม่  โดยใช้วิธีการเหมือนกับการ
พจิารณาปล่อยสนิเชื่อทัว่ๆ ไป  เมือ่ธนาคารพจิารณาอนุมตัวิงเงนิ T/R ใหแ้ลว้  บรษิทั ก. ต้อง
จดัการเกี่ยวกบัหลกัประกนัหรอืหนังสอืคํ้าประกนัให้เรยีบรอ้ยและทําหนังสอืสญัญาทรสัต์รซีที 
มอบไวก้บัธนาคาร  ซึง่สญัญาดงักล่าวจะระบุเงื่อนไขต่างๆ ทีเ่ป็นสาระสําคญั คอื สญัญาว่าจะ
ครอบครองสนิค้าและเงนิที่ขายสนิค้าไว้สําหรบัธนาคาร ข.  หรอืเพื่อประกนัหนี้ของตนและ
ยอมรบัว่าสนิคา้ทีส่่งมาและรบัไวน้ัน้เป็นของธนาคาร ข. (กรณีต้องมกีารจาํนําสนิคา้ก็จะต้องมี
การทําสญัญาจาํนําและทําประกนัภยัสนิค้าค้า)  หลงัจากนัน้ธนาคาร ข. กจ็ะสลกัหลงั Bill of 

Landing  และมอบเอกสาร Shipping Document ใหบ้รษิทั ก. เพื่อนําไปออกสนิคา้จากบรษิทั
เรอื  และเมื่อตัว๋ถงึกําหนดชําระเงนิธนาคาร ก. ก็จะจ่ายเงนิให้ธนาคาร B ซึ่งเป็นผู้รบัซื้อตัว๋  
และตัง้บรษิทั ก. เป็นลูกหนี้ (คดิดอกเบี้ยนับแต่วนัทีธ่นาคาร ข. ชําระเงนิใหธ้นาคาร B จนถงึ
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วนัที่บรษิทั ก. ชําระหนี้เสรจ็สิ้นตามอตัราที่ตกลงกนัในสญัญา)  เมื่อบรษิทั ก. ขายสนิค้าได้
แลว้กจ็ะนําเงนิมาชาํระใหก้บัธนาคาร ข. ภายในกําหนดระยะเวลาทีท่าํ T/R 

ทีม่า : (ชนินทร ์ พทิยาววิธิ,  2553 หน้า 158) 
 

 

สญัญาทรสัต์รีซีท 

 

เรยีน  บมจ. ธนาคารกรงุไทย                                          วนัที.่...................................... 
 

          โดยหนังสอืฉบบันี้  ขา้พเจา้....................................................................................
ขอยนืยนัต่อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  ซึ่งต่อไปนี้จะเรยีกว่า “ธนาคาร” ว่าข้าพเจา้ได้รบัมอบ
เอกสารแสดงสทิธใินสนิค้าซึ่งระบุไว้ในรายละเอยีดของสนิค้าและจํานวนเงนิตามรายละเอยีด
ของสนิคา้และจาํนวนเงนิตามหนี้ทรสัตร์ซีทีทีแ่นบทา้ยหนงัสอืนี้และถอืเป็นส่วนหนึ่งแห่งสญัญา
นี้ด้วย  “รายละเอยีดแนบทา้ย” ไปจากธนาคารเพื่อนําไปออกสนิค้าทีไ่ด้สัง่ซื้อไว้โดยที่ยงัมไิด้
ชาํระเงนิค่าสนิคา้ตามจาํนวนทีร่ะบุไวใ้นรายละเอยีดแนบทา้ยใหแ้ก่ธนาคาร 

          ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ากรรมสทิธิใ์นสนิคา้ตามเอกสารแสดงสทิธดิงักล่าวเป็นของธนาคาร
แต่เพยีงผูเ้ดยีว  และการทีธ่นาคารไดย้นิยอมใหข้า้พเจ้าไดย้ดึถอืครอบครองเอกสารแสดงสทิธิ
ในสนิค้านัน้เป็นการกระทําเพื่อประโยชน์ของขา้พเจา้ในการชําระหนี้ทรสัต์รซีทีให้แก่ธนาคาร
และขอใหส้ญัญาต่อธนาคารดงัมขีอ้ความต่อไปนี้ 
          ขอ้ 1.  เมื่อขา้พเจา้ได้รบัสนิค้าดงักล่าวมาแล้ว  ขา้พเจา้จะนําไปเก็บไว้ที่............. ...
ถนน.................  ตําบล/แขวง....................  อําเภอ/เขต...................  จงัหวดั.........................  
และขา้พเจา้ยอมเสยีค่าเช่าโกดงั  ค่าเก็บรกัษาสนิค้า  ค่าใช้จ่ายในการขอออกสนิค้าและค่า
อากรขาเข้าสินค้าทัง้สิ้น  และจะเก็บรกัษาไว้เพื่อประโยชน์ของธนาคารโดยไม่เรียกร้อง
ค่าตอบแทนจากธนาคารและขอรบัผดิชอบในความเสยีหาย  บุบสลาย  สญูหาย  หรอืเสื่อม 

ราคาของสนิคา้ดงักล่าว  รวมถงึความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่บุคคลอื่นไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดแต่เพยีง
ผูเ้ดยีวทุกประการ 
          ขอ้ 2.  เมื่อขา้พเจา้ได้นําเอกสารแสดงสทิธใินสนิค้าไปออกสนิค้าและได้นําสนิค้าไป
เก็บไว้ที่คลงัสนิค้าแล้ว  ข้าพเจ้าจะนําใบรบัคลงัสนิค้าซึ่งอกในนามธนาคารและใบประทวน
สนิคา้ไปมอบใหธ้นาคารทนัท ี เวน้แต่ธนาคารจะมคีาํสัง่เปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่น 

          ขอ้ 3.  ในกรณทีีข่า้พเจา้ขายสนิคา้ทีไ่ดร้บัมอบจากธนาคารดงักล่าวในขอ้ 1. ได ้ หรอื
กรณทีีส่นิคา้ดงักล่าวถูกยดึ  อายดั  ขา้พเจา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัท ี
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          ขอ้ 4.  ในกรณทีีข่า้พเจา้ไดข้ายสนิคา้ดงักล่าวไปว่าจะขายในรปูสนิคา้วตัถุดบิ  หรอืใน
รปูสนิค้าสําเรจ็รปู  หรอืนําสนิคา้วตัถุดบิมาประกอบผลติแล้วนําออกขายหรอืถงึแมว้่าขา้พเจา้
จะมไิด้นําสนิค้าออกขายก็ด ี หรอืถงึแมว้่าสนิค้านัน้จะเป็นสนิค้าประเภททุนซึ่งไม่ได้นําออก
ขายก็ตาม  ขา้พเจา้จะต้องนําเงนิมาชําระค่าสนิค้าในจํานวนและในกําหนดเวลาที่ระบุไว้ตาม
รายละเอยีดแนบทา้ยใหแ้ก่ธนาคารโดยคาํนวณเงนิตราต่างประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายละเอยีดแนบ 

ทา้ยเป็นเงนิไทยตามอตัราแลกเปลีย่นทีธ่นาคารตอ้งชําระค่าสนิคา้แทนขา้พเจา้หรอืตามอตัราที่ 
ตกลงกนัไวห้รอืในอตัราแลกเปลีย่นของธนาคาร ณ วนัครบกําหนดชาํระเงนิตามทรสัต์รซีทีหรอื
ในอตัราที่ได้กําหนดไว้แนบท้ายหนังสอืนี้  โดยข้าพเจา้ยนิยอมให้ธนาคารเป็นผู้เลอืกที่จะใช้
อตัราใดแล้วแต่จะเหน็สมควรตลอดจนยอมให้ธนาคารคดิดอกเบี้ยในจํานวนเงนิที่ระบุไว้ตาม
รายละเอยีดแนบทา้ยในอตัราสูงสุดทีธ่นาคารพาณิชยเ์รยีกเกบ็ไดต้ามทีม่ปีระกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทยเกี่ยวกบัการกําหนดใหธ้นาคารพาณิชยใ์นเรื่องดอกเบี้ยและส่วนลด (ปจัจุบนั
เท่ากับร้อยละ 15 ต่อปี)  นับแต่วนัที่ธนาคารได้ชําระเงนิค่าสินค้าแทนข้าพเจ้ารวมทัง้เสีย
ค่าธรรมเนียมค่าใชจ้า่ยใดๆ อนัเกีย่วกบัหนี้ทรสัตร์ซีทีตามหนงัสอืทุกอยา่งทุกประการ 

          ขอ้ 5.  ธนาคารมสีทิธเิรยีกใหข้า้พเจา้ชําระหนี้ทรสัต์รซีทีบางส่วนหรอืทัง้หมดก่อนถงึ
วนัครบกําหนดชําระตามรายละเอยีดแนบทา้ยเมื่อใดก็ไดห้ากธนาคารเหน็สมควร  โดยไม่ต้อง
คํานึงว่าข้าพเจ้าจะได้ขายสินค้าได้บางส่วนหรอืทัง้หมดหรอืไม่หรือแม้จะยงัไม่ถึงวันครบ
กําหนดชาํระตามรายละเอยีดแนบทา้ยดงักล่าวกต็าม 

          ขอ้ 6.  ในกรณีดงัต่อไปนี้  ขา้พเจ้ายอมให้ธนาคารถือว่าข้าพเจา้ตกเป็นผู้ผดินัดผดิ
สญัญาและใหธ้นาคารใชส้ทิธนํิาสนิคา้กลบัไปสู่การครอบครองของธนาคาร  และ/หรือยดึเงนิที่
ขายสนิค้าไดท้ัง้หมดโดยไม่ต้องแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหน้าแต่ประการใดถงึแมจ้ะยงัไม่ครบ
กําหนดชาํระเงนิค่าสนิคา้ตามทีร่ะบุไวใ้นรายละเอยีดแนบทา้ยกต็าม 

                  6.1  เมื่อข้าพเจ้าไม่สามารถชําระเงนิจํานวนใดจํานวนหนึ่งหรอืหลายจํานวน
ตามรายละเอยีดแนบทา้ยเมือ่ถงึกําหนดชําระ 
                  6.2  เมือ่ขา้พเจา้ไมป่ฏบิตัหิรอืปฏบิตัผิดิเงือ่นไขต่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นสญัญานี้ 
                  6.3  เมือ่ปรากฏว่าหลกัฐาน  หนังสอื  ขอ้รบัรอง  หรอืเอกสารใดทีข่า้พเจา้มอบ
ใหแ้ก่ธนาคารมขีอ้ความเทจ็หรอืเป็นเอกสารปลอมหรอืไม่มผีลบงัคบัตามกฎหมาย 

                  6.4  เมื่อขา้พเจา้ถูกฟ้องรอ้งดําเนินคด ี หรอืมเีหตุการณ์อื่นใดทีธ่นาคารเหน็ว่า
อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อการดาํเนินการหรอืสถานะการเงนิของขา้พเจา้ 

                  6.5  เมื่อขา้พเจา้ตกเป็นผูม้หีนี้สนิล้นพ้นตวั  หรอืถูกพิทกัษ์ทรพัย ์ หรอืถูกเจา้
พนกังานยดึ  หรอือายดัทรพัย ์   
                  6.6  เมือ่ขา้พเจา้ผดินดัชาํระหนี้สนิอื่นๆ ทีม่อียูต่่อธนาคาร 
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                  6.7  เมื่อสนิค้าดงักล่าวเกิดความเสยีหาย  บุบสลาย  สูญหายหรอืเสื่อมราคา  
ไมว่่าดว้ยเหตุใด 

          ขอ้ 7.  ในกรณทีีข่า้พเจา้ตกเป็นผูผ้ดิสญัญาดงักล่าวในขอ้ 6. ไมว่่าธนาคารจะไดแ้จง้ให้
ขา้พเจา้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าข้าพเจ้าได้ตกเป็นผู้ผดินัดผดิสญัญาแล้วหรอืไม่ก็ตาม  
ขา้พเจา้ยอมใหธ้นาคารถอืว่าเป็นการผดินดัในเงนิทุกจาํนวนทีร่ะบุไวใ้นรายละเอยีดแนบทา้ย 

และให้ถือว่าเงินทุกจํานวนดงักล่าวถึงกําหนดชําระทนัที  และข้าพเจ้ายอมให้ธนาคารคิด
ดอกเบีย้ในจาํนวนเงนิทีร่ะบุไวใ้นรายละเอยีดแนบทา้ยทีค่า้งชําระดงักล่าวในอตัราตามที่ 
กําหนดในขอ้ 4. นับแต่วนัทีข่า้พเจา้ตกเป็นผูผ้ดินัดสญัญาจนกว่าจะชําระหนี้ตามจาํนวนเงนิที่
ระบุไว้ในรายละเอยีดแนบท้ายทัง้หมดเสรจ็สิ้น  และขา้พเจ้ายนิยอมให้ธนาคารหกับญัชเีงนิ
ฝากทุกประเภทของข้าพเจ้าที่มอียู่กบัธนาคารเพื่อชําระหนี้ของข้าเจ้าตามหนังสอืฉบบันี้ได้
ทนัท ี และเมื่อหกัแล้วปรากฏยงัเหลอืหนี้ค้างชําระอยู่อีกเป็นจํานวนเท่าใด  ข้าพเจ้ายอมให้
ธนาคารนําหนี้ที่เหลอืค้างชําระดงักล่าวลงจ่ายในบญัชเีดนิสะพดัของขา้พเจา้  และเป็นหนี้ที่
ขา้พเจา้จะต้องชําระให้แก่ธนาคารพร้อมดอกเบี้ยในอตัราสูงสุดดงักล่าวตามประเพณีการคดิ
ดอกเบีย้ทบต้นในบญัชเีดนิสะพดัของธนาคารนับแต่วนัทีเ่ป็นหนี้ตามบญัชเีดนิสะพดัตลอดจน
รบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายทัง้หลายในบรรดาที่ธนาคารจะได้รบัอนัเนื่องจากการผดินัดผดิสญัญา
ของข้าพเจา้  รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการเตอืน  เรยีกรอ้ง  ทวงถาม  ดําเนินคด ี และการบงัคบั
ชาํระหนี้  จนเตม็จาํนวนทุกอยา่งทุกประการ 

          อนึ่ง  ในกรณีที่มกีารจํานองเป็นประกนัหนี้ทรสัต์รซีีทตามหนังสือนี้ และธนาคารได้
บงัคบัจาํนองได้บงัคบัจาํนองเอาทรพัยท์ีจ่าํนองขายทอดตลาดไดเ้งนิสุทธไิม่พอชําระหนี้  หรอื
ในกรณีธนาคารเอาทรพัยท์ี่จํานองหลุดเป็นสทิธแิละราคาทรพัยท์ี่จํานองตํ่ากว่าจํานวนหนี้อยู่
เท่าใด  ข้าพเจ้ายอมชําระหนี้ที่ขาดจํานวนนัน้จากทรพัย์สินอื่นของข้าพเจ้าแก่ธนาคารจน
ครบถว้น 

          ขอ้ 8.  ในกรณทีีธ่นาคารเรยีกใหข้า้พเจา้ชาํระหนี้ก่อนกําหนดตามขอ้ 5. หรอืในกรณีที่
ข้าพเจ้าตกเป็นผู้ผิดนัดผิดสญัญาดังกล่าวในข้อ 6. และข้าพเจ้ายงัขายสินค้าไม่หมดหาก
ธนาคารมคีวามประสงคจ์ะใหข้า้พเจา้ส่งมอบสนิคา้ทีเ่หลอื  ขา้พเจา้จะตอ้งส่งมอบสนิคา้คนืให ้

แก่ธนาคารทนัทไีม่ว่าสนิคา้นัน้จะไดนํ้าไปประกอบวตัถุอื่นแลว้หรอืไม่กต็ามโดยจะไม่เรยีกรอ้ง
ค่าเช่าโกดงั  ค่าออกสินค้า  ค่าอากรขาเข้า  เงนิหรอืค่าตอบแทนใดๆ จากธนาคาร   และ
ธนาคารมสีทิธิที่ได้รบัมอบมาน้ีออกขายตามวธิกีารและในราคาที่ธนาคารเหน็สมควรแต่ฝ่าย
เดยีว  โดยขา้พเจา้จะไมไ่ดแ้ยง้แต่อยา่งใดทัง้สิน้  หากขายแลว้ไดเ้งนิสุทธหิลงัหกัค่าธรรมเนียม  
ค่าใชจ้่ายต่างๆ แลว้ไม่พอชําระค่าสนิคา้ตามจาํนวนทีร่ะบุไวใ้นรายละเอยีดแนบท้ายครบถ้วน
ขาดอยู่เท่าไร  ข้าพเจ้ายอมชําระให้จนครบพร้อมดอกเบี้ยของจํานวนเงนิที่ยงัชําระไม่ครบ
ดงักล่าวในอตัราตามทีก่ําหนดในขอ้ 4. นบัแต่วนัทีธ่นาคารหกัเงนิค่าขายสนิคา้ 
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ชําระหนี้และปรากฎว่ายงัเหลือหนี้ค้างชําระอยู่ต่อธนาคารอีกจนกว่าจะชําระเงนิทุกจํานวน
ตามทีร่ะบุไวใ้นรายละเอยีดแนบทา้ยเสรจ็สิน้ 

          ขอ้ 9.  ในกรณีที่ปรากฏภายหลงัว่า  เอกสารการส่งสนิค้ามขีอ้กําหนด  เงื่อนไข  ไม่
ตรงกบัขอ้กําหนด  และ/หรอืเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นคําขอเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติหรอืเอกสารใดที่
เกี่ยวขอ้งหรอืในเลตเตอร์ออฟเครดติเองก็ตามหรอืในกรณีที่เอกสารการส่งสนิค้า  และ/หรือ
สนิคา้เกดิความเสยีหายหรอืสูญหายไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรอืทัง้หมด  และไม่ว่าจะเกดิขึน้จาก
เหตุใดๆ แมเ้ป็นเหตุสุดวสิยักต็าม  ขา้พเจา้กต็กลงยนิยอมชาํระเงนิค่าสนิคา้ใหก้บัธนาคารตาม 

จํานวนและกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในรายละเอยีดแนบท้ายจนครบถ้วนโดยไม่มเีงื่อนไขหรอืข้อ
โตแ้ยง้ใดๆ ทัง้สิน้ 

          ขอ้ 10.  ขา้พเจา้จะไมนํ่าเอกสารแสดงสทิธใินสนิคา้  และ/หรอืสนิคา้ไปก่อใหเ้กดิภาระ
ผกูพนัใดๆ ตลอดระยะเวลาทีย่งัเป็นหน้ีทรสัตร์ซีทีตามหนงัสอืฉบบันี้อยูต่่อธนาคาร 

          ขอ้ 11.  ขา้พเจา้ตกลงนําสนิค้าดงักล่าวประกนัอคัคภียัไว้กบับรษิทัประกนัที่ธนาคาร
เห็นชอบในวงเงนิเอาประกันไม่น้อยกว่าจํานวนเงินที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายโดย
กําหนดให้ธนาคารเป็นผู้รบัประโยชน์และขา้พเจา้เป็นผู้ชําระค่าเบี้ยประกนัภยัเอง  โดยจะส่ง
มอบกรมธรรมป์ระกนัภยัใหธ้นาคารเกบ็ไวใ้นทนัททีีท่ําสญัญาประกนัภยัเสรจ็เรยีบรอ้ย 

          หากขา้พเจา้ไม่ทําสญัญาประกนัอคัคภียัสนิคา้ดงักล่าวหรอืไม่ยอมชําระค่าเบีย้ประกนั
ไม่ว่างวดหนึ่งงวดใด  ธนาคารมสีทิธทิีจ่ะทําสญัญาประกนัอคัคภียัโดยระบุใหธ้นาคารเป็นผูร้บั
ประโยชน์หรือชําระค่าเบี้ยประกันแทนข้าพเจ้า  และข้าพเจ้าจะต้องชําระค่าเบี้ยประกัน  
ค่าธรรมเนียม  ค่าใช้จ่ายในการเอาประกนัภยัสนิค้าดงักล่าวให้แก่ธนาคารทนัทโีดยยอมให้
ธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝากทุกประเภทของข้าพเจ้าเพื่อชําระค่าเบี้ยประกัน  
ค่าธรรมเนียม  ค่าใชจ้า่ยดงักล่าวได ้

          อนึ่ง  ขา้พเจา้ขอใหส้ญัญาว่าเมือ่ไดร้ะบุใหธ้นาคารเป็นผูร้บัประโยชน์ในการเอาประกนั
ดงักล่าวแลว้  ขา้พเจา้จะไมเ่ปลีย่นแปลงแก้ไขผูร้บัประโยชน์จากธนาคารเป็นบุคคล  นิตบิุคคล
อื่นเป็นอนัขาดตลอดระยะเวลาทีข่า้พเจา้ยงัชาํระหนี้ทรสัต์รซีทีตามหนังสอืฉบบันี้ใหแ้ก่ธนาคาร
ไมค่รบถว้น 

 

 

 

ลงชื่อ...................................................ผูส้ญัญา 

ลงชื่อ......................................................พยาน 

ลงชื่อ......................................................พยาน 
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จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า  สัญญาทรสัต์รีซีทจะเกิดขึ้นตามประเพณีการค้า
ระหว่างประเทศอนัเกดิจากการที่ผู้ส ัง่สนิค้าเขา้ขอให้ธนาคารชําระเงนิค่าสนิค้าให้ตามความ
ผกูพนัในเลตเตอรอ์อฟเครดติไปก่อนซึง่ผูซ้ือ้มคีวามจาํเป็นต้องขอรบัเอกสารเพื่อนําสนิคา้ออก
มาขายหรอืผลติเพื่อนํามาจําหน่ายให้ได้ซึ่งเงนิตราที่นํามาจ่ายชําระหนี้ให้กบัธนาคารต่อไป  
ดงันัน้ ธนาคารจงึให้ผู้ส ัง่สนิค้าเขา้ลงลายมอืชื่อไว้ในสญัญาทรสัต์รีซทีตามรูปแบบที่ธนาคาร
กําหนดขึน้โดยยอมรบัว่าสนิคา้นัน้เป็นกรรมสทิธิข์องธนาคาร  ในการทําสญัญาทรสัต์รซีทีจะมี
ผลทําใหเ้งนิทีลู่กคา้ไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ตกเป็นของธนาคารทนัท ี เนื่องจากธนาคารเป็น
เจ้าของสินค้าดังกล่าวแม้ลูกค้าจะเป็นผู้ครอบครองเงินค่าขายสินค้าก็ตามแต่ก็เป็นการ
ครอบครองหรอืยดึถอืไวแ้ทนธนาคารเพื่อชาํระหนี้ตามสญัญาขอเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติ  และ
เงนิทีล่กูคา้ไดม้าจากการขายสนิคา้นัน้ธนาคารมสีทิธินํ์ามาหกัชําระหน้ีค่าสนิคา้ทีธ่นาคารชําระ
แทนลกูคา้ไดห้ากไมพ่อลกูคา้จะตอ้งรบัผดิชอบหนี้ในส่วนทีข่าดอกีจนครบจาํนวน  แต่ธนาคาร
ไม่มสีทิธินํ์าเงนิเหล่าน้ีไปหกัหน้ีประเภทอื่นของลูกค้าที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัหน้ีตามสญัญาขอเปิด
เลตเตอรอ์อฟเครดติและตามสญัญาทรสัต์รซีทีเนื่องจากจะทําใหผู้ค้ํ้าประกนัตามสญัญาขอเปิด
เลตเตอรอ์อฟเครดติและสญัญาทรสัตร์ซีทีเสยีเปรยีบได้ 

   

 3.  แฟคตรอร่ิง (Factoring)   
    แฟคตรอริง่  คือ  การให้บรกิารทางการเงินที่ดําเนินการโดยสถาบันการเงนิที่

เรยีกว่าบรษิทัแฟคตรอริง่แก่ผู้ขายสนิค้าหรอืบรกิาร  โดยการทีผู่้ขายสนิคา้นําลูกหนี้การค้าที่
ยงัไม่ครบกําหนดชําระเงนิไปแลกเปลีย่นเป็นเงนิสดในทนัทเีพื่อใชห้มุนเวยีนในกจิการของตน
ด้วยการโอนสิทธกิารรบัเงนิในหน้ีการค้าที่รอเรยีกเก็บเงนิและโอนสทิธิใ์นความเป็นเจ้าหนี้
ใหก้บับรษิทัแฟคตรอริง่พรอ้มทัง้ส่งมอบเอกสารหนี้การคา้ต่างๆ เช่น ใบกํากบัสนิคา้  ใบรบัวาง
บลิ  หรอืใบเสรจ็รบัเงนิ เป็นตน้  เนื่องจากเป็นการแลกเปลีย่นใหแ้ก่บรษิทัแฟคตรอริง่ซึง่อยู่ใน
ฐานะผูร้บัโอนสทิธิจ์ะเรยีกเกบ็เงนิจากลูกหน้ีเพื่อตดัชําระกบัเงนิทีผู่ข้ายสนิคา้หรอืบรกิารไดร้บั
ล่วงหน้าไปก่อน 

     การโอนสทิธิเ์รยีกรอ้งของหน้ีการคา้  กระทาํไดโ้ดยการทาํหนงัสอืโอนสทิธิเ์รยีกรอ้ง
หนี้การค้าจากผู้ขายสนิค้าไปให้แก่บรษิทัแฟคตรอริง่  จากนัน้บรษิทัแฟคตรอริง่จะส่งหนังสอื
การโอนสทิธิใ์ห้ลูกหน้ีหรอืผูซ้ื้อสนิค้ารบัทราบว่าหน้ีทางการค้าไดโ้อนจากผู้ขายสนิค้ามาสู่ตน  
เพื่อให้ผู้ขายสนิค้าชําระหนี้การค้าแก่บรษิทัแฟคตรอริง่แทนการชําระให้ผู้ขายสนิค้าเมื่อครบ
กําหนดการจา่ยเงนิ  จงึถอืว่าการแลกเปลีย่นหนี้การคา้เป็นเงนิสดระหว่างบรษิทัแฟคตรอริง่กบั
ผูข้ายสนิคา้จงึเป็นสนิเชื่อทางการคา้อกีรปูแบบหนึ่ง   
     ดงันัน้  แฟคตรอริง่สามารถใช้เป็นเครื่องมอืในการฟ้ืนฟูสนิเชื่อเพื่อการค้าสําหรบั
ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่มไดเ้ป็นอยา่งด ี เพราะสามารถช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ
ที่ไม่สามารถขอสนิเชื่อจากธนาคารเนื่องจากขาดหลกัประกนัแต่บรษิัทแฟคตรอริง่ให้สนิเชื่อ



 226 การช าระเงินทางการค้าและสินเช่ือเพ่ือการน าเข้า – ส่งออก  

ผูป้ระกอบการไดโ้ดยมหีนี้การคา้ทีจ่ะรบัโอนมาจากผูข้ายสนิคา้เป็นหลกัประกนั  กล่าวคอื  หนี้
การคา้ที่คุณภาพดทีีแ่ฟคตรอริง่รบัโอนสทิธิเ์รยีกรอ้งมาน้ีกค็อืหลกัประกนัในการปล่อยสนิเชื่อ
นัน่เอง 
 

 

สินเช่ือเพ่ือการส่งออก 

 

 เมือ่เริม่ทาํธุรกจิส่งออก  ผูป้ระกอบการมคีวามจาํเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องหาแหล่งเงนิทุน
ไว้เพื่อเป็นทุนในการผลิตสินค้าหรือเพื่อไว้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่ องกับการส่งออก  
ผู้ประกอบการอาจจะต้องใช้บรกิารกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ  เช่น  ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ  
(Commercial Bank) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย (Exim Bank) เป็นต้น  
ในการใชบ้รกิารกูย้มืเงนิกบัธนาคารวตัถุประสงคค์อืต้องการใหธ้นาคารพาณิชยไ์ดร้บัรองความ
น่าเชื่อถือให้แก่กิจการว่าฐานะผลการดําเนินธุรกิจมคีวามมัน่คงยนืนาน  ไม่มปีญัหาในการ
ส่งออก  ในการขอกูผู้ส้่งออกจะตอ้งมอบสนิคา้ใหธ้นาคารครอบครองและต้องทําประกนัอคัคภียั
แลว้มอบใหธ้นาคารเป็นผูร้บัผลประโยชน์ตามกรมธรรมใ์นวงเงนิไม่น้อยกว่าจาํนวนทีธ่นาคาร
ให้กู้ยมื  ซึ่งสินค้าอาจจะเก็บไว้ใน ณ สถานที่เก็บสินค้าของธนาคารหรือโกดงัของบรษิัท
คลงัสนิคา้ทีธ่นาคารใหค้วามเหน็ชอบกไ็ด้  การขอรบัสนิคา้ที่จาํนําไวก้บัธนาคารเพื่อทําการ
ส่งออกจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบดว้ยการทําหนังสอืเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามแบบฟอรม์ของ
ธนาคารซึ่งตามแบบฟอรม์จะมรีายละเอยีดว่าเป็นสนิคา้อะไร  จํานวนเท่าใด  สนิคา้จะส่งออก
โดยเรอือะไร  และเมื่อใด  ทัง้นี้อาจจะต้องใชส้ญัญาซือ้ขายสนิคา้โดยมอบ L/C ใหธ้นาคารเพื่อ
ใชป้ระกอบการพจิารณาการสัง่จ่ายสนิคา้ดว้ย 

 สมพงษ์  เฟ่ืองอารมย์ (2554 : 172) ไดก้ล่าวว่าการขอสนิเชื่อเพื่อการส่งออก (Export 

Financial) ถา้ธนาคารพาณิชยเ์ป็นผูใ้หกู้้เอง  ธนาคารจะคดิอตัราดอกเบีย้ประมาณ 13% ต่อปี  
และถ้าตัว๋ทีนํ่ามาขอกู้ผู้ส่งออกไม่สามารถชําระคนืธนาคารพาณิชยใ์นวนัครบกําหนดชําระเงนิ  
ธนาคารจะคดิอตัราดอกเบีย้สาํหรบัจาํนวนเงนิตน้ทีค่รบกําหนดชําระนัน้ประมาณ 14% นับจาก
วนัที่ตัว๋ครบกําหนดชําระ  สําหรบัผู้ส่งออกที่ธนาคารพาณิชย์รบัรองแล้วเห็นว่ามคีวามพึง
เชื่อถอืได้  ธนาคารพาณิชยก์็จะยื่นเรื่องไปที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศ
ไทยเพื่อใหผู้้ส่งออกรายนัน้สามารถนําตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) ไปขายต่อใหก้บั
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทยซึง่จะเสยีดอกเบีย้ตํ่ากว่าธนาคารพาณิชยใ์น
อตัรา 7% ต่อปีเท่านัน้แต่ถ้าหากผูส้่งออกไม่สามารถชําระคนืเงนิใหแ้ก่ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนําเขา้แห่งประเทศไทยในวนัครบกําหนด  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศ
ไทยจะหกับญัชขีองธนาคารพาณชิยต์ามจาํนวนทีข่อขายตัว๋สญัญาใชเ้งนิไวก้บัธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทยและคดิเบีย้ปรบัจากผูส้่งออกประมาณ 8% ต่อปีนับจากวนัที่
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กูจ้นถงึวนัครบกําหนดชําระเงนิ (อตัราดอกเบีย้นี้สามารถปรบัขึน้ลงไดแ้ลว้แต่สภาพการณ์ทาง
เศรษฐกจิของแต่ละปี  ซึง่จะตอ้งดาํเนินการตามนโยบายของกระทรวงการคลงักําหนด) 

ดงันัน้  สนิเชื่อเพื่อการส่งออกจงึถือว่าเป็นสนิเชื่อประเภทระยะสัน้ที่ธนาคารให้การ
สนับสนุนแก่ผู้ส่งออกโดยมวีตัถุประสงค์หลกั  กล่าวคือ ให้ผู้ส่งออกมสีภาพคล่องทางด้าน
เงนิทุนหมุนเวยีนอนัเป็นการช่วยส่งเสรมิให้มกีารส่งสนิค้าออกเพิม่ในปรมิาณที่มากขึน้  โดย
สนิเชื่อเพื่อการส่งออกทีส่าํคญัมดีงันี้ 

 

1. สินเช่ือก่อนการส่งสินค้าออก (Pre-Export Financing)  
     สนิเชื่อก่อนการส่งสนิคา้ออก  หมายถงึ  การทีธ่นาคารพาณชิยใ์หส้นิเชื่อแก่ผูส้่ง  

ออกในกรณีทีผู่ส้่งออกไดร้บัใบสัง่ซือ้ L/C ทีผู่ซ้ ือ้ส่งมาและผูส้่งออกไม่มสีนิคา้เพยีงพอในโกดงั
หรอืมเีงนิไมพ่อไปซือ้สนิคา้ใหค้รบตามจาํนวนทีผู่ซ้ ือ้ส่งมา  ในกรณีนี้ผูส้่งออกกจ็ะนํา L/C หรอื
ใบสญัญาสัง่ซือ้ไปขอทํา Packing Credit กบัธนาคารพาณิชยห์รอืธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นําเขา้แห่งประเทศไทย (Exim Bank) โดยมอบกรรมสทิธิห์รอืสนิค้าที่เกบ็ไว้ในโกดงัใหอ้ยู่ใน
ความครอบครองของธนาคารพาณิชยห์รอืธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย
ไปก่อน  ซึ่งสนิเชื่อก่อนการส่งออกที่ธนาคารพาณิชยห์รอืธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทยใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ผูส้่งออกจาํแนกไดด้งันี้ 
      1.1  สนิเชื่อจาํนําสนิคา้ (Packing Stock or Local Bills Discounted)  สนิเชื่อ
ประเภทนี้มลีกัษณะ  คอื  ผูส้่งออกจะมสีนิคา้จาํนวนหน่ึงอยูใ่นกจิการอยู่แลว้แต่ต้องการเงนิทุน
เพื่อไปซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีกจํานวนหนึ่งให้มีปริมาณที่มากไว้  หรือต้องการเงินทุนไปใช้
หมุนเวยีนเพื่อใหค้รบตามคําสัง่ของผูส้ ัง่ซือ้หรอือาจกําลงัคอยเรอืที่จะมารบัสนิคา้เพื่อจะส่งไป
ยงัประเทศผู้ส ัง่ซือ้แต่ยงัไม่ครบตามจาํนวน  หรอือาจจะนําไปเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งออกกไ็ด ้ 
ซึ่งผู้ส่งออกสามารถดําเนินการขอกู้เงนิจากธนาคารพาณิชยห์รอืธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นําเขา้แห่งประเทศไทยไดโ้ดยนําเอาสนิคา้ทีม่อียู่แลว้ไปจาํนํากบัธนาคารพาณิชยห์รอืธนาคาร
เพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  ในกรณีนี้ธนาคารจะใหกู้้ไดไ้ม่เกนิ 80% ของราคา
สนิค้าที่นํามาจํานํา  โดยธนาคารพาณิชยห์รอืธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศ
ไทยจะถอืราคาประเมนิพรอ้มกบัราคาที่แทจ้รงิในท้องตลาดมาเป็นหลกัเกณฑใ์นการพจิารณา
ให้ราคาสนิค้าแต่ละประเภท  ผู้ส่งออกอาจจะมสีนิค้าอยู่ในโกดงัของตนเองก็สามารถจะเอา
สนิค้าในโกดงันัน้ไปจํานําไว้กบัธนาคารพาณิชย์หรอืธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทยแลว้นําเงนิกู้ทีไ่ดไ้ปซือ้สนิคา้เพิม่เตมิในส่วนทีต่้องการ  แต่ในกรณีทีผู่ส้่งออกได้มี
สินค้าจํานวนหนึ่งแล้วแต่ไปฝากไว้กับคลังสินค้า  ซึ่งคลังสินค้าแต่ละแห่งจะต้องออกใบ
ประทวนในการรบัสนิคา้นัน้ไว ้ ผู้ส่งออกก็สามารถที่จะเอาใบประทวนนัน้ไปจํานํากบัธนาคาร
ไดถ้อืว่าเป็นการจาํนําสนิค้าแต่ละประเภทได้เหมอืนกนั เช่น นําขา้วโพดไปฝากไว้ทีไ่ซโลทาง
บรษิทักจ็ะออก Silo Receipt ใหแ้ก่ผูส้่งออก  ผูส้่งออกกส็ามารถนํา Silo Receipt นัน้ไปจาํนํา
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ไว้ให้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยได้เช่น 
เดยีวกนั  เนื่องจากสนิค้าที่ผู้ส่งออกมอบให้ธนาคารพาณิชยห์รอืธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นําเขา้แห่งประเทศไทยนัน้ใช้เป็นหลกัประกนัในการใหส้นิเชื่อของธนาคาร ดงันัน้ จงึจาํเป็นที่
จะตอ้งดแูลหลกัประกนัอยา่งใกลช้ดิ  ซึง่วธิกีารทีธ่นาคารดแูลหลกัประกนัคอื 

 1.1.1  ธนาคารดแูลหลกัประกนัเอง  เนื่องจากธนาคารพาณชิยห์รอืธนาคาร 

เพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทยไมม่สีถานทีเ่กบ็สนิคา้เป็นของธนาคารเองจงึมคีวาม
จําเป็นอย่างยิง่ที่ต้องจดัการสถานที่นํามาเก็บรกัษาสนิค้าที่ลูกค้าได้นํามาจํานํา  หากลูกค้ามี
สถานทีเ่กบ็รกัษาสนิคา้ของผูส้่งออกเอง  ธนาคารกจ็ะทําการขอเช่าสถานทีเ่กบ็สนิคา้ดงักล่าว
ของผูส้่งออกแลว้ธนาคารพาณิชยห์รอืธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทยกจ็ะ
จดัส่งเจ้าหน้าที่ของธนาคารเข้าไปดูแลสนิค้าในโกดงัแห่งนัน้พร้อมจดัทํารายการแจ้งความ
เคลื่อนไหวสภาพสนิคา้อยู่อย่างต่อเนื่องตลอดทุกเวลา  แต่ถ้าหากว่าผูส้่งออกไม่มสีถานทีเ่ก็บ
สนิคา้เป็นของตนเองธนาคารกจ็ะดาํเนินการไปเช่าสถานทีบุ่คคลอื่นกไ็ด้ 

           1.1.2  ใหบุ้คคลทีส่ามดูแลหลกัประกนัแทนธนาคารพาณิชยห์รอืธนาคารเพื่อ
การส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  ในกรณทีีผู่ส้่งออกขอสนิเชื่อจาํนําสนิคา้จากธนาคารแต่
ปรากฏว่าไม่มสีถานที่หรอืโกดงัสนิค้าของตนเอง  จําเป็นต้องไปใช้บรกิารรบัฝากกบับรษิัท
คลงัสนิคา้อื่นทีป่ระกอบธุรกจิดา้นการรบัฝากสนิคา้  ซึง่ทางบรษิทัคลงัสนิคา้จะออกใบรบัสนิคา้
พรอ้มใบประทวนสนิคา้ใหแ้ก่ผูส้่งออกเพื่อทีจ่ะไดใ้ชเ้ป็นตราสารในการโอนหรอืเป็นหลกัประกนั
การขอสนิเชื่อได ้

           1.1.3  การจดัทาํสญัญาวงเงนิการรบัจาํนําสนิคา้  ธนาคารพาณชิยห์รอื 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทยจะใหเ้จา้หน้าทีพ่จิารณาการตัง้วงเงนิสนิเชื่อ
จาํนําสนิคา้ให้แก่ผู้ส่งออกทีย่ ื่นขอเป็นวงเงนิสนิเชื่อจํานําสนิคา้โดยแยกออกจากวงเงนิสนิเชื่อ
อย่างอื่น  เมื่อพจิารณาดําเนินการอนุมตัิวงเงนิให้ผู้ส่งออกเรยีบร้อยแล้วจะต้องมกีารจดัทํา
สญัญาซึง่มเีอกสารต่างๆ ประกอบดงันี้ 

               1.1.3.1  ในกรณธีนาคารพาณชิยห์รอืธนาคารเพื่อการส่งออกและ 
นําเขา้แห่งประเทศไทยเป็นผูดู้แลหลกัประกนัเอง  ผูข้อสนิเชื่อจาํนําสนิคา้จะต้องจดัทําสญัญา
และเอกสารต่างๆ ประกอบดงันี้ 

1) สญัญาจาํนําสนิคา้ 

2) สญัญาเช่าโกดงั 
3) สญัญาเช่าช่วงโกดงั 
4) กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งระบุให้ธนาคารเป็นผู้ร ับผล 

ประโยชน์ 

5) ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

6) คาํขอกูเ้งนิ 
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7) ใบรบัสนิคา้ทีว่างประกนัการกู้ยมืเงนิจากธนาคาร 

                    1.1.3.2  ในกรณีที่บุคคลที่สามดูแลหลกัประกัน (คลังสินค้า) แทน
ธนาคารพาณิชยห์รอืธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  ผูข้อจํานําสนิค้ากบั
ธนาคารตอ้งจดัทาํสญัญาและเอกสารประกอบดงันี้ 
              1)  สญัญาจาํนําสนิคา้ 

 2)  กรมธรรมป์ระกนัภยั  ซึง่ระบุใหธ้นาคารเป็นผูร้บัผล  
      ประโยชน์ 

              3)  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

              4)  คาํขอกูเ้งนิ 

              5)  ใบรบัสนิคา้ทีว่างประกนัการกูย้มืเงนิจากธนาคาร 

              6)  ใบประทวนสนิคา้  สลกัหลงัจาํนํากบัธนาคาร 
            1.1.4  การตรวจสอบสญัญาและเอกสารประกอบ  สําหรบัตัว๋สญัญาใช้เงนิมี
แบบฟอรม์และวธิกีารตรวจสอบเช่นเดยีวกบัการขอ Packing Credit  ส่วนคําขอกู้เงนิจะต้องมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
           1.1.4.1  เลขที ่ ตามทีล่งทะเบยีนตามลาํดบัก่อนหลงัซึง่เป็นเลขทีเ่ดยีว 
กนักบัตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

           1.1.4.2  ทาํที ่ คอืสถานทีจ่ดัทาํคาํขอกูเ้งนิควรจะเป็นธนาคาร   
           1.1.4.3  วนัที ่ เป็นวนัทีท่าํการขอกูเ้งนิ 

           1.1.4.4  ขา้พเจา้  ใหร้ะบุชื่อผูข้อกู้เงนิเป็นชื่อเดยีวกบัชื่อในใบรบัฝาก 
สนิคา้และใบประทวนสนิคา้ 

           1.1.4.5  จาํนวนเงนิ  เป็นจาํนวนเงนิทีข่อกู้ต้องตรงกบัในตัว๋สญัญาใช้
เงนิ 

           1.1.4.6  กําหนดวนัชาํระเงนิ  ตรงกบัในตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

           1.1.4.7  อตัราดอกเบีย้  ตามทีก่ําหนดไว ้

           1.1.4.8  รายละเอยีดของสนิคา้จะต้องตรงกบัในใบรบัฝากสนิคา้และใบ
ประทวนสนิคา้ 

           1.1.4.9  วนัทีท่ําสญัญาอ้างองิ  คอื วนัทีท่ําสญัญาจาํนําสนิคา้ตอนตัง้
วงเงนิไว ้

           1.1.4.10  ลายมอืชื่อผู้ทีไ่ดร้บัมอบอํานาจพรอ้มประทบัตราซึง่สามารถ
ตรวจสอบความถูกตอ้งไดโ้ดยเจา้หน้าทีต่รวจลายเซน็ของธนาคาร 

           1.1.4.11  ทีอ่ยูข่องผูข้อสนิเชื่อและใบรบัฝากสนิคา้จะตอ้งมรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้ 
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           1.1.4.12  ออกโดยเจา้หน้าทีข่องธนาคารพาณิชยห์รอืธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทยทีส่่งไปดแูลสนิคา้  หรอืออกโดยกจิการคลงัสนิคา้ทีเ่ชื่อถอืได ้
(โดยธนาคารจะพจิารณาถงึความมัน่คง  ความมชีื่อเสยีง  ความซื่อสตัย ์ และประสทิธภิาพใน
การดแูลสนิคา้) 
           1.1.4.13  ระบเุงือ่นไขการมอบสนิคา้ตามใบรบัฝากเพื่อเป็นประกนัการ
ขอสนิเชื่อ   
           1.1.4.14  ระบุรายละเอยีดของประเภทสนิคา้  จาํนวน  และน้ําหนักไว้
อยา่งชดัเจน 

           1.1.4.15  มกีารประกนัภยั  โดยยกผลประโยชน์ใหธ้นาคาร 

           1.1.4.16  มกีารตรวจสอบคุณภาพสนิคา้เพื่อการประเมนิ 

           1.1.5  จํานวนเงนิในการให้สนิเชื่อจํานําสนิค้า  สนิเชื่อที่นํามาวางเป็นหลกั 
ประกนัในการขอสนิเชื่อจํานําสนิค้าถอืเป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัต้องมกีารประเมนิราคาสนิค้า
นัน้  ทัง้นี้จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงชนิด  คุณภาพ  ขนาด  ประเภท  และอื่นๆ  ซึ่ง
อาจจะทําให้ราคาสนิค้านัน้แตกต่างกนัโดยแหล่งตรวจสอบราคาสนิค้าเพื่อการประเมนิอาจ
ตรวจสอบไดจ้าก 

           1.1.5.1  ดา้นการใหบ้รกิารสนิเชื่อการคลงั  สนิคา้ของธนาคารพาณิชย์
หรอืธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย 

           1.1.5.2  หนงัสอืพมิพธ์ุรกจิ  ขา่วพาณชิย ์

           1.1.5.3  สาํรวจราคาซือ้ขายในตลาดทัว่ๆ ไป 

ตวัอย่างท่ี  5   สนิเชื่อจาํนําสนิคา้ 

 บรษิทั เกษตรไร่นา จํากดั นําขา้วสารชนิดขา้วขาว 100%  จํานวน 20,000 กระสอบ  
ไปจาํนําไวก้บัธนาคารพาณชิยใ์นราคากระสอบละ 1,000 บาท และขา้วสารชนิดขา้วขาว 100% 
ไดเ้กบ็ไว้ในโกดงัของธนาคารพาณิชย์  บรษิทั เกษตรไร่นา จาํกดั  สามารถกู้เงนิจากธนาคาร
พาณชิยไ์ด ้60%  คดิเป็นจาํนวนเงนิเท่าใด 

 วธิคีาํนวณ 

 นําขา้วจาํนวน 20,000 กระสอบมาคณูราคากระสอบละ 1,000 บาท 

 (20,000 X 1,000)            =     20,000,000  บาท 

 ธนาคารใหกู้ไ้ด ้60%        =     20,000,0000  X  60 

                                                         100 

                                          =     12,000,000  บาท 

 ดงันัน้  บรษิทัฯ จะกูเ้งนิจากธนาคารพาณชิยไ์ดจ้าํนวน 12,000,000 บาท 
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 กรณีนี้ บรษิทั เกษตรไร่นา จาํกดั  จะต้องนํา L/C ทีผู่ซ้ ือ้เปิดมาจ่ายค่าสนิคา้  สําหรบั
ค่าสนิคา้ทีไ่ดเ้คยขอกูช้นิด Packing Stock ไว ้ หรอืในบางครัง้ผูส้่งออกอาจจะเปลีย่นตัว๋สญัญา
ใชเ้งนิจากเดมิ 60% ของมลูค่าสนิคา้มาเป็น 80% ของจาํนวนเงนิตาม L/C กไ็ดแ้ต่ทัง้นี้จะต้อง
ไมเ่กนิ 80% ของมลูค่าสนิคา้  โดยจะคาํนวณจากปรมิาณสนิคา้คงเหลอืในใบรบัฝากสนิคา้ตาม
ราคาต่อหน่วยใน L/C 

 ตวัอย่างท่ี  6   การเปลีย่นแปลงอตัราสนิเชื่อจาํนําสนิคา้จากฉบบัเดมิ 

 สมมตวิ่าบรษิทั เกษตรไร่นา จาํกดั ไดร้บั L/C ชนิดเพกิถอนไม่ได ้ เปิดมาสําหรบัจ่าย
ค่าสนิค้าขา้วขาว 100%  จํานวน 20,000 กระสอบ กระสอบละ US$ 20.00 ทีไ่ดท้ํา Packing 

Stock ไว้  บรษิทั เกษตรไร่นา จํากดั  สามารถกู้เงนิจากธนาคารพาณิชยไ์ด้ 80%  คดิเป็น
จาํนวนเงนิเท่าใด (สมมตวิ่าอตัราแลกเปลีย่น 1 US$ เท่ากบั 40.00 บาท) 
 วธิคีาํนวณ 

 นําขา้วจาํนวน 20,000 กระสอบมาคณูราคากระสอบละ US$ 20.00   
 (20,000 X 20.00)             =     US$ 400,000  

          นําอตัราแลกเปลีย่น 1 US$ เท่ากบั 40.00 บาทมาคณูกบั  US$ 400,000 

 (US$ 400,000 X 40.00)     =     16,000,000   บาท 

 บรษิทัสามารถกูไ้ด ้80%      =     16,000,0000  X  80 

                                                         100 

                                              =     12,800,000  บาท 

 ดงันัน้บรษิทัฯ จะกู้เงนิจากธนาคารพาณิชยไ์ดจ้าํนวน 12,800,000 บาท  แต่มเีงื่อนไข 
อยูท่ีว่่าบรษิทั เกษตรไร่นา จาํกดั  จะต้องจ่ายชําระเงนิคนืธนาคารก่อนตามตัว๋สญัญาฉบบัเดมิ
จาํนวน 12,000,000  บาท  และธนาคารจะจา่ยในส่วนทีเ่หลอือกี 800,000 บาท ใหก้บับรษิทัฯ  
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เลขที ่................................. 
ใบรบัสินค้าท่ีวางเป็นหลกัประกนัการกู้ยืมเงินจากธนาคาร 

                                                                                    จากบรษิทั........................................................................                                                             วนัที ่................................. 
เกบ็อยู่ ณ โกดงัสนิคา้เลขที ่..................................  ถนน ......................................  ตําบล .........................................  อาํเภอ .......................................  จงัหวดั .............................................................   

รายการสนิคา้ 
ยกมา สนิคา้เพิม่

วนันี้ 
สนิคา้ 

ถอนออกวนันี้ 
สนิคา้คงเหลอื ราคาตลาด ราคาประเมนิ จาํนวนเงนิสนิเชือ่ 

หมายเหตุ 

กระสอบ/ตนั กระสอบ/ตนั กระสอบ/ตนั D/O กระสอบ/ตนั @ บาท @ บาท บาท 

ขา้วหอม            

ขา้วขาว                 100%                 

ขา้วขาว                    8%                 

ขา้วขาว                   10%                 

ขา้วขาว                   15%                 

ขา้วขาว                     เอ.                 

ขา้วขาว                     ซ.ี                

ขา้วเหนียว            

ขา้วโพด            

มนัสาํปะหลงัอดัเมด็            

ถัว่เหลอืง            

      

 

...............................................................                                                ......................................................................                                     ...................................................................... 
           เจา้หน้าทีฝ่า่ยจาํนํา                                                                                  ผูร้กัษาสนิคา้จาํนํา                                                                       เจา้หน้าทีธ่นาคาร 

 

ทีม่า  :  (สมพงษ์  เฟ่ืองอารมย,์  2554 หน้า  234) 
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เลขที.่....................................... 
บญัชีรายการสินค้าจ าน า 

ตามสญัญาจาํนําเลขที.่.................................................................                                                                                                                                   วนัที.่....................................... 
จากบรษิทั ................................................................................... 
เกบ็อยู่ ณ สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิ/สนิคา้/สนิคา้หมายเลข .........................................................  ตัง้อยู่เลขที ่...........................................  ตรอก/ซอย ............................................................................ 
ถนน .....................................................  แขวง/ตําบล .........................................................  เขต/อําเภอ ...................................................  จงัหวดั .................................................................................. 
 

วนัที ่ รายการสนิคา้ จาํนวนสนิคา้ จาํนวนเงนิสนิเชือ่ทีข่อจาํนําสนิคา้ หมายเหตุ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

 

...............................................................                                                ......................................................................                                     ...................................................................... 
                  ผูจ้าํนํา                                                                                        ผูร้กัษาสนิคา้จาํนํา                                                                             ตรวจโดย 

 

ทีม่า  :  (สมพงษ์  เฟ่ืองอารมย,์  2554 หน้า  235) 
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ใบประทวนสินค้า 

บรษิทั สยามคลงัสนิคา้ จาํกดั 

 

ไดร้บัฝากสนิคา้จาก ไทย จาํกดั 

อยูบ่า้นเลขที ่............................................................................................................... 
ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้  โดยผูฝ้ากยอมรบัเงือ่นไขของการฝากดงัปรากฏในตอนทา้ย 

เกบ็ไวค้ลงัสนิคา้ของบรษิทัเลขที ่.................................................................................... 
กําหนดเวลาฝากสนิคา้ตัง้แต่วนัที ่.............................. ค่าบาํเหน็จเกบ็รกัษา .................... 
เหมาพืน้ที.่.......................................บาท / เดอืน 

เครือ่งหมายและเลข
ลาํดบับนหบีห่อ 

สภาพและรายการสนิคา้เป็นไป
ตามทีร่บัแจง้จากผูฝ้ากโดยไมม่ี

การตรวจสอบ 

จาํนวนกระสอบ หมายเหตุ 

ชนิดโอวเปา เมลด็กาแฟ 

(หนึ่งพนัสองกระสอบ) 
1,002 

1,002 

 

1871  4/2/40 

รายการประกนัภยั 

วนัที ่ นามผูร้บัประกนั กรมธรรม ์ จาํนวนเงนิทีป่ระกนั กําหนดเวลาประกนั 

     

 

เงือ่นไขของการฝาก 

ผูท้รงใบรบัน้ียอ่มผกูพนัตนเองตามเงือ่นไขดงัจะกล่าวต่อไปนี้  คอื 

(1)  บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในการทีข่องซึง่เกบ็รกัษาไวท้ีต่อ้งสญูเสยีไปซึง่น้ําหนกัหรอื  
ส่วนหน่ึงส่วนใด  หรอืทัง้หมดตอ้งถูกทาํลาย  หรอืสญูเสยีไปโดยธรรมชาต ิ หรอืโดยความแปร 
ปรวนของอากาศ  หรอืโดยความบกพรอ่งในการผกูมดัหบีห่อ  หรอืดว้ยเหตุทีห่บีห่อหรอืเครื่อง
ป้องกนันัน้ไดบุ้บสลายไป  หรอืโดยอนัตรายอนัเกดิจากการกระทาํของแมลงหรอืสตัว ์ หรอืโดย
ภยันอกอํานาจ  เช่น  อุทกภยั  วาตภยั  ภยัอื่นเนื่องจากการสงคราม  การจลาจล  การกบฏ  
การปฏวิตั ิ การแผ่รงัส ี การนดัหยดุงานของกรรมกร  และอื่นๆ 

(2)  ผูฝ้ากเป็นผูป้ระกนัอคัคภียัและภยัอื่นๆ ดว้ยทุนทรพัยข์องตนเอง  ในกรณทีีส่นิคา้ 

ที่นํามาฝากมไิด้มปีระกันและผู้ฝากมไิด้ขอร้องให้บรษิัทนี้จดัการในเรื่องเอาประกนัอัคคภียั  
และภยัอื่นๆ แทนตน  บรษิทัเป็นอนัพน้ความรบัผิดชอบอนัเกดิจากอคัคภียัและภยัอื่นๆ ไม่ว่า
กรณใีดๆ 
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(3)  ผูใ้ดจะโดยรูห้รอืโดยประมาณเลนิเล่อกต็ามนําวตัถุระเบดิ  หรอืวตัถุอนัตราย   
หรอืวตัถุตอ้งหา้มตามกฎหมายมาฝากไว ้ โดยมไิดบ้อกกล่าวและไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทั
เป็นพเิศษแล้ว  เป็นการมชิอบและถ้าบรษิทัตรวจพบ  บรษิทัสงวนสทิธิจ์ะทําลาย  จําหน่าย
หรอืจดัการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ตามที่บรษิทัเห็นสมควรโดยคดิค่าใช้จ่ายในการนี้จากผู้ฝาก  
และถ้าบรษิทัได้รบัความเสยีหายจากวตัถุนัน้ด้วยประการใดๆ ผู้นําวตัถุดบิๆ มาฝากจําต้อง
รบัผดิชอบใชค้่าเสยีหายนัน้ใหแ้ก่บรษิทัอกีดว้ย 

(4)  ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ในการรยัเขา้สนิคา้  และขนออก  และ/หรอืขนยา้ยตรวจสอบเพื่อ 

ความปลอดภยั  บรษิทัยอ่มทาํไดโ้ดยคดิค่าใชจ้า่ยจากผูฝ้าก 

(5)  ในกรณทีีก่ําหนดอายขุองการฝากไดสุ้ดสิน้ลงหรอืในกรณทีีบ่รษิทัไดแ้จง้ใหท้ราบ  
ล่วงหน้ามาแลว้ไม่น้อยกว่า 1 เดอืน  ใหนํ้าสนิค้าออกไปหรอืผูฝ้ากคา้งชําระค่าฝากสนิคา้เกนิ
กว่า 6 เดอืน  ผู้ทรงใบรบันี้มไิด้นําของออกไปจากที่เก็บรกัษา  บรษิทัจะได้คดิค่าเก็บรกัษา
เพิม่ขึ้นเป็นสองเท่า  และบรษิัทจะนําสนิค้าดงักล่าวออกขายทอดตลาดนําเงนิมาชําระหนี้ค่า
ฝากสนิคา้ 

(6)  ผูฝ้ากจะตอ้งชาํระค่าฝากสนิคา้เป็นรายเดอืนทุกๆ วนัที ่1 ของเดอืน  การคาํนวณ 

ค่ารบัฝากสนิค้าจะคดิเป็นรายเดอืนปฏทินิอย่างน้อย 1 เดอืน  คอืการคํานวณค่ารบัฝากสนิค้า
เดอืนใด  ใหใ้ชย้อดสนิคา้คงเหลอืออกมาจากเดอืนก่อนเป็นฐานในการคํานวณค่ารบัฝากสนิคา้
เป็น 1 เดอืน  และสนิคา้ทีนํ่าเขา้ฝากใหม ่ณ วนัใดของเดอืนใหค้ดิเป็น 1 เดอืน 

(7)  เวลาใดเวลาหนึ่ง  ถา้บรษิทัเหน็ว่าของทีผู่ฝ้ากทาํการสลกัหลงัจาํนําไวก้บับรษิทั 

ไดเ้สื่อมราคาสะสม  จะด้วยเหตุใดๆ กต็าม  หรอืถ้าว่าสิง่ของทีจ่าํนําไวน้ี้ไดบุ้บสลายหรอืต้อง
ภยัอนัตรายสูญเสยีไป  บรษิทัทรงไว้ซึง่สทิธทิี่จะเรยีกรอ้งให้ผูฝ้ากนําของมาเพิม่  หรอืนําเงนิ
ส่วนหนึ่งหรอืทัง้หมดของต้นเงนิและดอกเบีย้มาคนืใหก้บับรษิทั  ถ้าผูจ้าํบดิพลิว้ไม่ยอมปฏบิตัิ
หรอืไม่สามารถปฏบิตัิตามความที่กล่าวมานี้  บรษิัทมสีทิธจิะเอาทรพัย์ที่ฝากไว้นี้ออกขาย
ทอดตลาดได้  อนึ่ง  ถ้าเงนิซึ่งได้จากการขายทอดตลาดนี้มีจํานวนสุทธน้ิอยกว่าจํานวนเงนิที่
ค้างชําระคอืเงนิต้นและดอกเบี้ย  และค่าอุปกรณ์ต่างๆ เงนิยงัขาดจํานวนอยู่เท่าใด  ผู้จํานํา
จะตอ้งรบัผดิชอบรบัใชเ้งนิทีข่าดจาํนวนอยู่นัน้ใหแ้ก่บรษิทัจนครบถว้น 

 

 

 

 

 

ลงนาม...........................................              ...........................................นายคลงัสนิคา้ 
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 ในการขอไถ่ถอนสนิค้าทีจ่ํานําไวก้บัธนาคารพาณิชยห์รอืธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นําเขา้แห่งประเทศไทย  ผูข้อจะต้องชําระหนี้ตามตัว๋สญัญาใชเ้งนิคนืใหก้บัทางธนาคารจงึจะมี
สทิธขิอไถ่ถอนสนิค้าที่วางเป็นหลกัประกันไปจากธนาคาร  หากผู้ส่งออกชําระเงนิคนืก่อน
กําหนดทางธนาคารจะคนืส่วนลดทีค่ดิล่วงหน้าใหแ้ก่ผู้ส่งออก  ดงันัน้  การไถ่ถอนจาํนําสนิค้า
จงึสรปุไดค้อื  1) การไถ่ถอนสนิคา้ทีจ่าํนํา  ผูอ้อกตัว๋สญัญาใชเ้งนิตอ้งชาํระหนี้ตามตัว๋สญัญาใช้
เงินให้กับธนาคารจึงจะสามารถนําสินค้าที่วางเป็นหลักประกันคืนไปจากธนาคารได้             
2) เอกสารประกอบการไถ่ถอนจาํนําสนิคา้  ผูอ้อกตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีต่้องการไถ่ถอนจาํนําสนิคา้
ตอ้งแสดงความจาํนงกบัธนาคารโดยออกหนงัสอืขอไถ่ถอนจาํนําสนิคา้ยื่นใหธ้นาคารพจิารณา 

และ  3) เอกสารการสัง่ปล่อยสนิคา้  เมื่อธนาคารพจิารณาอนุมตัใิห้ผูอ้อกตัว๋สญัญาใชเ้งนิไถ่
ถอนสนิค้าที่จํานําได้ธนาคารจะออกใบสัง่ปล่อยสนิค้าให้กบัผู้จํานําเพื่อนําไปขอรบัสนิค้าจาก
ผูด้แูลโกดงัหรอืคลงัสนิคา้แลว้แต่กรณี 

1.2  สนิเชื่อ Packing Credit เมือ่ลกูคา้ผูส้่งสนิคา้ออกไดร้บัแจง้การเปิดเลตเตอร์  
ออฟเครดติ (L/C) ของผูซ้ือ้สนิคา้จากธนาคารแลว้  ผูส้่งสนิคา้ออกจะดําเนินการจดัหาสนิคา้ให้
เพยีงพอกบัความตอ้งการของผูส้ ัง่ซือ้เพื่อจดัส่งไปใหผู้ซ้ือ้ตามจาํนวนทีร่ะบุไวใ้นเครดติ  ในการ
จดัหาสนิคา้นัน้ๆ ในบางครัง้ลูกคา้ผู้ส่งออกอาจมสีนิค้าเพยีงพอตามจํานวนที่ระบุไวใ้นเครดติ  
ผูส้่งออกกไ็ม่เกดิปญัหาอนัใด  แต่หากในกรณีทีส่นิคา้ในสต๊อกไม่เพยีงพอตามจาํนวนทีร่ะบุไว้
ในเครดติลกูคา้ผูส้่งออกจงึจาํเป็นจะต้องไปหาซือ้สนิคา้เพิม่เตมิใหค้รบตามจาํนวน  ในบางครัง้
ผูส้่งออกอาจมเีงนิสดในมอืไม่เพยีงพอทีจ่ะซือ้สนิคา้ตามทีต่้องการไดท้ัง้หมดจาํเป็นต้องตดิต่อ
ขอกู้เงนิจากธนาคารโดยจะมอบสญัญาเลตเตอร์ออฟเครดิตฉบบัที่ผู้ส ัง่ซื้อสนิค้าเปิดให้กับ
ธนาคารยดึถอืไว้พรอ้มกบัเซน็มอบสทิธกิารรบัเงนิเพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงนิกู้  และนําเงนิกู้
จาํนวนนัน้ไปหาซือ้สนิคา้ตามจาํนวนทีเ่ครดติระบุไว ้ ซึง่ธนาคารพาณิชยห์รอืธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทยจะให้สนิเชื่อ Packing Credit โดยใช้สญัญาเลตเตอรอ์อฟ
เครดติเป็นหลกัประกนัไมเ่กนิ 80% ของจาํนวนเงนิทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเลตเตอรอ์อฟเครดติ 

 กรณีทีส่นิเชื่อ Packing Credit ของผูส้่งออกไม่มสีญัญาเลตเตอรอ์อฟเครดติ  แต่ผูส้่ง
สนิคา้ออกมคีวามประสงคท์ีจ่ะขอใชเ้งนิก่อนจะต้องใชส้ญัญาซือ้ขายหรอืใบสัง่ซือ้สนิคา้ทีไ่ดต้ก
ลงไวก้บัผูซ้ือ้มาเพื่อขอใหธ้นาคารพาณิชยห์รอืธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศ
ไทยออกเงนิหรอืจ่ายเงนิล่วงหน้าก่อน  ซึง่ธนาคารจะพจิารณาใหเ้งนิกไ็ดแ้ต่ไม่เกนิ 70% ของ
จาํนวนเงนิตามมูลค่าของราคาสนิค้าตามสญัญาซื้อขายนัน้ๆ  ระยะเวลาใช้คนืเงนิกู้จะไม่เกนิ
วนัทีส่่งมอบสนิคา้ลงเรอืบวกเพิม่ไดอ้กี 10 วนัแต่รวมกนัแลว้จะต้องไม่เกนิ 180 วนั  การใหผู้กู้้
แบบนี้มหีลกัทรพัยค์ํ้าประกนัเป็นวธิเีดยีวกนักบัการใหกู้้ตามสญัญาเลตเตอรอ์อฟเครดติแต่จะ
แตกต่างกนัตรงจํานวนเงนิทีใ่หกู้้คนืตามสญัญาเลตเตอรอ์อฟเครดตินัน้ปกตใิห้กู้ได้ในจํานวน
เงนิ 80% ของยอดเงนิในสญัญาเลตเตอรอ์อฟเครดติและใหกู้้เป็นเวลานานเท่ากบัวนัหมดอายุ
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ของสญัญาเลตเตอรอ์อฟเครดติเมื่อไดม้กีารส่งสนิค้าออกเรยีบรอ้ยแลว้  จากนัน้จะนําเอกสาร
ไปยืน่ขายกบัธนาคารหลงัจากนัน้ธนาคารกจ็ะหกักลบลบหนี้ภาระ Packing Credit ใหห้มดไป    

สาํหรบัหลกัเกณฑก์ารพจิารณาจดัตัง้วงเงนิสนิเชื่อ Packing Credit เพื่อปล่อยใหกู้้กบั
ผูส้่งออกนัน้  ธนาคารมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

          1.2.1  พจิารณาดจูากความสามารถในการจดัหาสนิค้าหรอืการผลติเพื่อส่งออก 

1.2.2  พจิารณาจากประสบการณ์ในดา้นการคา้สนิคา้ประเภททีไ่ดร้บัการ 

สัง่ซือ้ 

          1.2.3  พจิารณาจากความเชื่อถอืในเอกสารคาํสัง่ซือ้  หรอืสญัญาซือ้ขาย  หรอื
เลตเตอรอ์อฟเครดติฉบบันัน้ๆ 

1.2.4  พจิารณาจากความน่าเชื่อถอืของผูส้่งออก  หรอืผูท้ีอ่อกตัว๋ใชเ้งนิให้ 
ธนาคาร 

1.2.5  พจิารณาจากหลกัประกนัในการขอสนิเชื่อ  และความน่าเชื่อถอืของตวั 

ผูค้ํ้าประกนั 

ดงันัน้  สนิเชื่อประเภทนี้จะมอีตัราดอกเบี้ยตํ่าเนื่องจากธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นําเข้าแห่งประเทศไทยให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ผู้ส่งออกผ่านทางธนาคารพาณิชย ์ 
ดว้ยวธิใีหธ้นาคารพาณชิยก์ูย้มืเงนิโดยใชต้ัว๋สญัญาใชเ้งนิทีเ่กดิจากการส่งออกเป็นหลกัประกนั  
ซึ่งธนาคารพาณิชย์ผู้ปล่อยสนิค้าจะต้องปฏบิตัิตามระเบยีบของธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นําเขา้แห่งประเทศไทย  สําหรบัสนิเชื่อ Packing Credit นี้เป็นสนิเชื่อสําหรบัผู้ขายหรอืผูส้่ง 
ออกเพื่อใชเ้งนิกูม้าเป็นทุนหมนุเวยีนในการจดัหาสนิคา้หรอืจดัหาวตัถุดบิสําหรบัสนิคา้เพื่อการ
ส่งออก 

  

2. สินเช่ือหลงัการส่งสินค้าออก (Post-Export Financing)   
สนิเชื่อหลงัการส่งสนิคา้ออกเป็นการใหกู้ต้ามตัว๋แลกเงนิทีม่กีําหนดระยะเวลาการ 

ชาํระเงนิซึง่ผูส้่งออกใหว้งเงนิสนิเชื่อกบัผูซ้ือ้ในต่างประเทศ เช่น 60 วนั  หรอื  90 วนัหลงัวนัที่
ในตัว๋แลกเงนิ เป็นตน้  ซึง่ผูส้่งออกจะไดร้บัการชาํระเงนิกต่็อเมือ่ครบกําหนดระยะเวลาดงักล่าว  
ถ้าผู้ส่งออกมคีวามประสงค์จะใช้เงนิก่อนครบกําหนดก็สามารถนําตัว๋แลกเงนิดงักล่าวไปขอกู้
เงนิจากธนาคารได ้ ซึง่ธนาคารจะใหกู้ไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 90 ของมลูค่าในตัว๋ 

      การใหส้นิเชื่อหลงัการส่งออกนัน้  หมายความว่า ผูส้่งออกสนิคา้ไดม้กีารจดัเตรยีม
สนิคา้พรอ้มทีจ่ะส่งสนิคา้ไปใหแ้ก่ผูซ้ือ้โดยทาํการส่งลงไปทางเรอื  หรอืทางไปรษณีย ์ หรอืทาง
อากาศกไ็ดเ้พื่อไปยงัเมอืงปลายทางตาม L/C ทีผู่ซ้ ือ้ระบุไวต้ามสญัญา  หากผูส้่งออกสนิคา้ได้
ส่งสนิคา้ลงเรอืเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้วกจ็ะนําตัว๋แลกเงนิไปขึน้เงนิพรอ้มนําเอกสารการส่งสนิคา้ที่
ผูข้ายจดัทําขึน้ตามทีร่ะบุไปไว้ใน L/C ไปขายลดกบัธนาคาร  ซึง่ตัว๋ที่ธนาคารรบัซือ้จากลูกค้า
ส่งออกจะมอียู ่2 ประเภท ไดแ้ก่ 
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     2.1  การรบัซือ้ลดตัว๋ตามเอกสารส่งออก (Bills Receivable : B/R)  หมายถงึ  ผูส้่ง
สินค้าออกและผู้ซื้อในต่างประเทศซึ่งเชื่อถือและไว้วางใจในการซื้อขายสินค้ายินยอมทํา
ขอ้ตกลงทีจ่ะชาํระเงนิค่าสนิคา้เป็นตัว๋เรยีกเกบ็เงนิซึง่มอียู ่2 แบบคอื 

      2.1.1  ตัว๋ Documents Against Payment : D/P  คอื  ผูซ้ือ้จะตอ้งชาํระเงนิ 

ใหก้บัธนาคารทีเ่รยีกเกบ็เงนิก่อน  จากนัน้ธนาคารที่เรยีกเกบ็เงนิจงึจะมอบเอกสารใหแ้ก่ผูซ้ื้อ
ไปออกสนิคา้ได ้ ตัว๋ D/P จะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิดคอื 

     2.1.1.1  Sight D/P  คอื  ตัว๋ทีก่ําหนดใหผู้ซ้ือ้ชาํระเงนิค่าสนิคา้ทนัท ี

ทีธ่นาคารส่งตัว๋เงนิไปเรยีกเกบ็  และผูซ้ือ้จะไดร้บัเอกสารเพื่อไปออกสนิคา้ไดก้ต่็อเมื่อธนาคาร
ทีเ่รยีกเกบ็ไดร้บัชาํระเงนิค่าสนิคา้เรยีบรอ้ยแลว้ 

2.1.1.2  Usance D/P  เป็นวธิทีีค่ลา้ยกบั Sight D/P แตกต่างกนัที ่  
ผูซ้ือ้จะรบัเอกสารไปออกสนิคา้ไดโ้ดยผูข้ายยนิยอมใหผู้ซ้ือ้ชาํระเงนิภายในระยะเวลาที่กําหนด 

           2.1.2  ตัว๋ Documents Against Acceptance : D/A  คอื  ตัว๋ทีม่เีง ื่อนไขการ
ชําระเงนิเป็น  Usance D/P เท่านัน้จงึจะเรยีกเกบ็เงนิตามวธินีี้ได้  ธนาคารที่เรยีกเก็บจะมอบ
เอกสารให้เมื่อผู้ซื้อรบัรอง  ผู้ซื้อสามารถนําเอกสารไปรบัสินค้าได้ทนัททีี่รบัรองโดยไม่ต้อง
ชาํระเงนิก่อนเหมอืนตัว๋ D/P 

 สําหรบัการรบัซือ้ตัว๋ B/R ของธนาคารพาณิชยห์รอืธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้
แห่งประเทศไทยนัน้จะกระทําไดด้งันี้ 

1) การใหส้นิเชื่อ B/R น้ีเจา้หน้าทีฝ่า่ยสนิเชื่อจะเป็นผูพ้จิารณาดาํเนินการขออนุมตัจิดั  
ตัง้วงเงนิรวมทัง้หากหลกัประกนัให้กบัลูกค้าผู้ส่งออกที่ขอวงเงนิ  แต่ถ้าหากลูกค้ารายใดที่
ธนาคารเหน็ว่าไมส่มควรจดัตัง้วงเงนิใหก้อ็าจจะขอสนิเชื่อเป็นรายฉบบัแต่ละครัง้ไป 

2) เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งในการรบัซือ้ลดตัว๋ B/R ไดแ้ก่ 

2.1)   Application for Discount of Drafts เป็นใบคาํขอทีร่ะบุว่าใหธ้นาคารเขา้ 

บญัชเีงนิบาทให้ผู้ส่งออกตามเงนิตราต่างประเทศที่ธนาคารรบัซื้อ  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกดิขึ้น
จากการเรยีกเกบ็เงนิใหเ้รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้  และผูส้่งออกยนิยอมชดใชเ้งนิในกรณีทีผู่ซ้ ือ้ไม่ยอม
จา่ยเงนิตามตัว๋ 

2.2)  ตัว๋แลกเงนิ 

2.3)  เอกสารต่างๆ ทางการคา้  เช่น  Invoice,  Bill of Landing,  Insurance  

Policy เป็นตน้  

3) ขัน้ตอนการรบัซือ้ตัว๋ B/R  มวีธิดีาํเนินการดงันี้ 
3.1)  ผูซ้ือ้และผูข้ายตกลงทาํสญัญาซือ้-ขายกนัเอง (ไมต่อ้งเปิด L/C) 

3.2)  ผูข้ายส่งสนิคา้ลงเรอื/เครือ่งบนิ 

3.3)  ผูข้ายนําตัว๋แลกเงนิและเอกสารต่างๆ ไปขายลดตัว๋กบัธนาคาร 
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3.4)  เมือ่ธนาคารรบัซือ้ลดตัว๋  ธนาคารกจ็ะส่งเอกสารไปยงัผูเ้รยีกเกบ็เงนิตามตัว๋ 

ช่วยเกบ็เงนิให ้

3.5)  ธนาคารผูเ้รยีกเกบ็เงนิตามตัว๋จะเรยีกเกบ็เงนิจากผูซ้ือ้พรอ้มกบัใหช้าํระเงนิ 

หรอืรบัรองตัว๋ 

3.6)  ผูซ้ือ้จะนําเอกสารไปออกสนิคา้ 

3.7)  ธนาคารผูเ้รยีกเกบ็เงนิตามตัว๋จะแจง้จา่ยเงนิแก่ธนาคารรบัซือ้ลดตัว๋ 

3.8)  ธนาคารรบัซือ้ลดตัว๋จะหกับญัชผีูส้่งออกพรอ้มแจง้ใหผู้ส้่งออกไดท้ราบ 

4) การคาํนวณเงนิทีจ่ะจา่ยใหแ้ก่ผูข้ายในการรบัซือ้ตัว๋ B/R  มหีลกัการดงันี้ 
4.1)  Sight Bills  ใหนํ้าเงนิตราต่างประเทศทีธ่นาคารรบัซือ้ คณู อตัราซือ้หรอื 

อตัราทีไ่ดท้าํการตกลงกนัไว ้ 
 

สตูรการคาํนวณ 

          Sight Bills    =    Foreign Currency  X  Buying Rate  or  Contract Rate 

 

 

4.2)  Usance Bills  การคาํนวณจาํนวนเงนิทีจ่ะตอ้งจ่ายปฏบิตัเิช่นเดยีวกบั  
Sight Bills  แต่จะมกีารหกัเพิม่สาํหรบัอตัราและส่วนลดทีเ่กดิขึน้  คดิได้ดงันี้ 

 

สตูรการคาํนวณ 

          Usance Bills    =    Foreign Currency ทีธ่นาคารรบัซือ้  X  (Buying Rate – อตัรา 
                                    – ส่วนลด)   หรอื 

 

          Usance Bills    =    Foreign Currency ทีธ่นาคารรบัซือ้  X  (Contract Rate – อตัรา 
                                    – ส่วนลด)    

 

5) การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยกบัผูข้ายในการรบัซือ้ตัว๋ B/R  ธนาคารจะคดิค่าใชจ้า่ยจาก 

ผูข้ายในกรณสี่งตัว๋เรยีกเกบ็ดงันี้ 
      5.1)  ในกรณทีีม่เีง ือ่นไขการชาํระเงนิทีเ่ป็น At Sight คดิค่าใชจ้า่ยอยา่งตํ่าดงันี้ 
             5.1.1)  ค่าส่งเอกสารเรยีกเกบ็ (Postage Stamps)   ตามกําหนดทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัประเทศทีส่่งไปเรยีกเกบ็ 

             5.1.2)  ค่าอากรแสตมป์ (Revenue Stamps) จะเรยีกเกบ็ตามอตัรากฎหมาย 
กําหนดปจัจบุนัค่าอากรแสตมป์สําหรบัตัว๋แลกเงนิทีส่่งเรยีกเกบ็ 3 บาท 
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              5.1.3)  ค่าคอมมชิชัน่ (Commission)  ซึง่จะต้องเรยีกเกบ็จากผูซ้ือ้โดยผ่าน

ทางธนาคารของผู้ซื้อในอตัรา      ของจํานวนเงนิที่เรยีกเก็บ (ขัน้ตํ่า US$ 50.00) หรอื
เทยีบเท่า  แต่ถ้าหากทางผู้ซือ้ปฏเิสธการชําระค่าคอมมชิชัน่ทางธนาคารก็จะคดิจากผู้ขายใน
อตัราฉบบัละ 500 บาทตามกฎของสมาคมธนาคารไทยและอาจจะคดิค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิม่เตมิ  
ทัง้นี้ธนาคารจะไม่คดิดอกเบี้ยในช่วง 7 วนัแรกนับจากวนัทีท่างธนาคารจ่ายเงนิล่วงหน้าใหแ้ก่
ผู้ขายเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว  หลงัจากนัน้จนถงึวนัที่ทางธนาคารในต่างประเทศชําระเงนิมาให ้ 
ทางธนาคารจงึจะคิดเอาดอกเบี้ยจากผู้ขายในอัตราดอกเบี้ยสําหรบัเบิกเงนิเกินบญัชีชัน้ด ี 
(MOR = Minimum Over Draft Rate) 

      5.2)  ในกรณีที่เป็นตัว๋ที่มเีงื่อนไขกําหนดระยะเวลาในการชําระเงนิ  นอกจากนี้
ธนาคารจะคดิค่าใชจ้่ายเช่นเดยีวกบัตัว๋ At Sight แล้ว  ทางธนาคารจงึจะคดิส่วนลดล่วงหน้า 
(Discount Changes) ตามเงื่อนไขระยะเวลาในการชําระเงนิดว้ยอตัราส่วนลดทีท่างธนาคาร
กําหนดในช่วงนัน้ๆ และหากว่าการชําระเงนิยงัล่าชา้เกนิกว่าจาํนวนวนัทีค่ดิส่วนลดล่วงหน้าไว ้ 
ทางธนาคารจะคดิดอกเบี้ยเพิม่ในจํานวนวนัที่เกนิออกไปโดยจะไม่ยกเว้นดอกเบี้ยให้จํานวน   
7 วนั 

6) การคาํนวณดอกเบีย้ตัว๋ B/R  หลกัการคาํนวณปฏบิตัดิงันี้ 
6.1)  กรณ ี Sight Bills   

      6.1.1)  จะมกีารคดิดอกเบีย้  กรณตีัว๋ B/R ไดร้บัแจง้จากธนาคารต่าง  
ประเทศนานเกนิกว่า 15 วนันบัแต่วนัเขา้บญัชใีหล้กูคา้ 

      6.1.2)  ดอกเบีย้ (Interest)  =  Foreign Currency (F.C.) ทีธ่นาคารรบัซือ้   
X  Selling Rate  X  จาํนวนวนั X อตัราดอกเบีย้ 

            6.1.3)  การนับจาํนวนระยะเวลาวนัใหน้ับจากวนัเขา้บญัชจีนถงึวนัทีธ่นาคาร
ในต่างประเทศเขา้บญัชหีกัดว้ย Mailing Time  15 วนั 

      6.2)  กรณ ี Usance Bills 

            6.2.1)  จะมกีารคดิดอกเบีย้กรณตีัว๋ B/R  ไดร้บัแจง้จากธนาคารต่างประ เทศ
นานเกนิระยะเวลาของตัว๋บวกกบั Mailing Time  15 วนั 

           6.2.2)  ดอกเบีย้ (Interest)  =  Foreign Currency (F.C.) ทีธ่นาคารรบัซือ้  X  

Selling Rate  X  จาํนวนวนั X อตัราดอกเบีย้ 

            6.2.3) การนบัจาํนวนเวลาวนัใหน้ับจากวนัเขา้บญัชจีนถงึวนัทีธ่นาคารในต่าง 
ประเทศเขา้บญัชใีหธ้นาคารของผูส้่งออกหกัดว้ย Mailing Time ของตัว๋ 
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7) ทาํรายงานเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและทําการบนัทกึการผ่านบญัช ี

7.1)  การรบัซือ้ตัว๋ B/R 

7.1.1)  เมือ่รบัซือ้ตัว๋ B/R  และพมิพใ์บนําส่งในวนัเดยีวกนั 

  Dr. Outward Documentary Bills Discounted        XX (F.C) 

       Cr. General Exchange A/C                                            XX (F.C)  

 

  Dr. General Exchange Control A/C                   XX (L.C)       

       Cr. Foreign Section A/C                                                 XX (L.C) 

            Postage Stamps A/C                                                XX (L.C) 

            Revenue Stamps A/C                                                XX (L.C)  

            Discount Received A/C                                              XX (L.C) 

(กรณกีําหนดเป็นตัว๋เทอม/ระยะเวลา)                     
 

        7.1.2)  เมื่อรบัซือ้ตัว๋ B/R และพมิพใ์บนําส่งไม่ทนัในวนัเดยีวกนั  ธนาคารจะตัง้
พกัไวใ้น Advance Against Bills A/C 

  Dr. Advance Against Bills  A/C                          XX (L.C)       

     Cr. Foreign Section A/C                                                 XX (L.C) 

          Postage Stamps A/C                                                XX (L.C) 

          Revenue Stamps A/C                                                XX (L.C)  

          Discount Received A/C                                              XX (L.C) 

(กรณกีําหนดเป็นตัว๋เทอม/ระยะเวลา)   
          

Dr. Foreign  Section                                        XX (L.C) 

     Cr. Current/Other A/C                                                     XX (L.C)  

 

7.1.3)  เมือ่พมิพใ์บนําส่งและรายงานรบัซือ้เงนิตราต่างประเทศ  พรอ้มทัง้ลา้ง 

บญัชทีีต่ ัง้พกัไวอ้อก  

Dr. Outward Documentary Bills Discounted A/C      XX (F.C) 

     Cr. General Exchange A/C                                             XX (F.C)  

 

Dr. General Exchange  Control A/C                     XX (L.C) 

     Cr. Advance Against Bills A/C                                            XX (L.C)  
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     7.2)  การรบัแจง้จา่ย 

      7.2.1)  จา่ยตามกําหนดเวลา  (ถา้ใหส้นิเชื่อน้อยกว่าเงนิตามหน้าตัว๋ B/R) 

    Dr. Nostro A/C (เท่ากบัเงนิตามหน้าตัว๋ B/R)            XX (F.C) 

 Cr. Outward Documentary Bills Discounted A/C                   XX (F.C) 

              (เท่ากบัเงนิตามทีใ่หส้นิเชื่อ) 
              General Exchange  Control A/C                                   XX (F.C)              

 

Dr. General Exchange Control A/C                      XX (L.C) 

     Cr. Foreign Section A/C                                                  XX (L.C) 

 

 Dr. Foreign Section A/C                                  XX (L.C) 

     Cr. Current/Other A/C                                                     XX (L.C)  

 

 7.2.2)  สาํหรบักรณทีีผู่ซ้ ือ้ชาํระเงนิชา้กว่ากําหนด  ในกรณทีีผู่ซ้ ือ้เป็นผูจ้า่ยค่า 

ดอกเบีย้ 

      Dr. Nostro A/C (เงนิหน้าตัว๋ B/R + ดอกเบีย้)         XX (F.C) 

  Cr. Outward Documentary Bills Discounted A/C                   XX (F.C) 

                General Exchange  Control A/C (ค่าดอกเบีย้)                  XX (F.C) 

        

 Dr. General Exchange Control A/C                    XX (L.C) 

      Cr. Foreign Section A/C                                                  XX (L.C) 

 

 Dr. Foreign Section  A/C                                 XX (L.C) 

     Cr. Interest Received A/C                                                  XX (L.C)  

 

 7.2.3)  ในกรณผีูข้ายเป็นผูจ้่ายค่าดอกเบีย้ 

      Dr. Nostro A/C                                             XX (F.C) 

  Cr. Outward Documentary Bills Discounted A/C                   XX (F.C) 

       

      ในกรณเีกบ็ดอกเบีย้ทีจ่า่ยเงนิชา้กว่ากําหนดจากผูข้าย (Delayed Payment)      

 Dr. Foreign Section A/c                                   XX (L.C) 

     Cr. Interest Received A/C                                                  XX (L.C)  
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 Dr. Current/Other A/C                                     XX (L.C) 

      Cr. Foreign Section A/C                                                  XX (L.C) 

 

    7.3)  เมือ่ไดร้บัแจง้คนื (Unpaid) เกดิในกรณทีีผู่จ้า่ยเงนิปฏเิสธการชําระเงนิตามตัว๋ 
B/R หรอืไมย่อมรบัรองตัว๋ B/R เช่นเดยีวกบัตัว๋ B/C (Bill for Collection) 

      7.3.1)  เมือ่ไดร้บัแจง้ว่าตัว๋ B/R เกบ็เงนิไมไ่ด ้

Dr. General Exchange Control A/C                      XX (F.C) 

     Cr. Outward Documentary Bills Discounted A/C                     XX (F.C) 

 

Dr. General Exchange Control A/C                     XX (F.C) 

      Cr. Nostro A/C                                                               XX (F.C)  

(Foreign Bank’s Charges ถา้ม)ี 
                                               

Dr. Foreign Section A/C                                   XX (L.C) 

     Cr. General Exchange Control A/C                                     XX (L.C) 

     Interest Received A/C                                                XX (L.C)  

(ตัง้แต่วนัรบัซือ้จนถงึวนัชาํระ) 
 

 Dr. Current/Other A/C                                     XX (L.C) 

      Cr. Foreign Section A/C                                                  XX (L.C) 

 

7.3.2  คนื Discount Received A/C ของตัว๋ L/C มรีะยะเวลาทีเ่กบ็ไวค้รัง้แรก 

Dr. Discount Received A/C                                XX (L.C) 

      Cr. Foreign Section A/C                                                  XX (L.C) 

 

Dr. Foreign Section A/C                                   XX (L.C) 

     Cr. Current/Other A/C                                                    XX (L.C) 

 

หมายเหตุ  :-   F.C  =  Foreign  Currency  คอื  เงนิตราต่างประเทศ 

          L.C  =  Local  Currency  คอื  เงนิบาทไทย 
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     2.2  การรบัซือ้ลดตัว๋ตาม L/C (Bills Receivable Under L/C : B/RL)  ผูส้่งออก 

หรอืผู้รบัประโยชน์เมื่อได้รบัแจ้งการเปิด L/C จากธนาคารผู้แจ้งการเปิด L/C แล้วก็จะจดั 
เตรยีมสนิคา้ตามทีเ่ครดติตอ้งการเมือ่ส่งสนิคา้ออกเรยีบรอ้ยแลว้  ผู้ส่งออกจะจดัเตรยีมออกตัว๋
แลกเงนิ (Bill of Exchange) และเอกสารส่งสนิคา้ (Shipping Document)  ซึง่ประกอบดว้ยใบ 
Invoice  ใบ Bill of Landing และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งตามที ่L/C ระบุไวอ้ย่างครบถ้วนจากนัน้กจ็ะ
นําไปขายใหก้บัธนาคารพาณชิยห์รอืธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  ไม่ว่า 
L/C นัน้จะเป็นประเภทจา่ยเงนิเมือ่เหน็หรอืประเภทมรีะยะเวลาในการชาํระเงนิกต็าม 

 สําหรบัการปฏบิตัิเกี่ยวกับการรบัซื้อตัว๋ตาม L/C (B/RL) ของธนาคารพาณิชย์หรอื
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทยนัน้มเีงือ่นไขระบุไวด้งันี้ 
 1)  ธนาคารผู้ร ับซื้อลดตัว๋  จะพิจารณารับซื้อตามความถูกต้องครบถ้วนภายใต้
ขอ้ตกลงที่ระบุไวใ้นสญัญา L/C ซึ่งมเีงื่อนไขว่าจะต้องจ่ายเป็นเงนิบาทเมื่อธนาคารผูร้บัซื้อตัว๋
เรยีกเกบ็เงนิได ้

 2)  ผู้ขาย  ต้องรบัผดิชอบจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกดิขึน้ทัง้หมดเอง  รวมทัง้ดอกเบี้ย
อนัเกิดจากการชําระเงนิล่าช้าเกินกว่า 7 วนัที่ทางธนาคารกําหนด  และในกรณีที่มกีารถูก
ปฏเิสธการจา่ยชาํระเงนิจากธนาคารผูเ้ปิด L/C ดว้ย 

 การคาํนวณเงนิทีจ่ะตอ้งจา่ยใหก้บัลกูคา้ผูส้่งออกเมือ่รบัซื้อลดตัว๋ B/RL  สามารถนํามา
คาํนวณซึง่แบ่งออกได ้2 วธิคีอื 

 กรณทีี ่1  :  ตัว๋จา่ยเมือ่เหน็ (At Sight) 

 เงนิทีต่อ้งจา่ย    =    จาํนวนเงนิตราต่างประเทศ  X  อตัราซือ้  หรอื  อตัราทาํการ 

     At Sight     =     Foreign  Currency  X  Buying Rate  หรอื Contract Rate 

 

กรณทีี ่2  :  ตัว๋จา่ยตามเงือ่นไขเวลา/ตัว๋เทอม  (Usance Bills) 

 เงนิทีต่อ้งจา่ย   =    จาํนวนเงนิตราต่างประเทศทีธ่นาคารรบัซือ้  X  (อตัราซือ้ –  
                                    อตัราส่วนลด)  หรอื  
          เงนิทีต่อ้งจา่ย   =    จาํนวนเงนิตราต่างประเทศทีธ่นาคารรบัซือ้  X  (อตัราทาํการ –  
                                   อตัราส่วนลด)  
          Usance Bills   =    Foreign  Currency  X  Buying Rate – Discount Rate 

 หรอื 

Usance Bills   =    Foreign  Currency  X  Contract Rate – Discount Rate 
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ส่วนการลงบนัทกึในการผ่านบญัชนีัน้ปฏบิตัดิงันี้ 
          2.1)  การรบัซือ้ตัว๋ B/RL 

2.1.1)  เมือ่รบัซือ้ตัว๋ B/RL  และพมิพเ์อกสารในวนัเดยีวกนั 

Dr. Outward Documentary Bills Discounted        XX (F.C) 

     Cr. General Exchange A/C                                             XX (F.C)  

 

Dr. General Exchange Control A/C                   XX (L.C)       

     Cr. Foreign Section A/C                                                 XX (L.C) 

          Postage Stamps A/C                                                XX (L.C) 

          Revenue Stamps A/C                                                XX (L.C)  

          Discount Received A/C                                              XX (L.C) 

(กรณกีําหนดเป็นตัว๋เทอม/ระยะเวลา)                     
 

      2.1.2)  เมื่อรบัซือ้ตัว๋ B/RL และพมิพใ์บเอกสารไม่ทนัในวนัเดยีวกนัธนาคารจะตัง้ 
พกัไวใ้น Advance Against Bills A/C 

Dr. Advance Against Bills  A/C                          XX (L.C)       

     Cr. Foreign Section A/C                                                 XX (L.C) 

          Postage Stamps A/C                                                XX (L.C) 

          Revenue Stamps A/C                                                XX (L.C)  

          Discount Received A/C                                              XX (L.C) 

(กรณกีําหนดเป็นตัว๋เทอม/ระยะเวลา)   
          

Dr. Foreign  Section                                        XX (L.C) 

     Cr. Current/Other A/C                                                     XX (L.C)  

 

2.1.3)  เมือ่พมิพเ์อกสารและรายงานรบัซือ้เงนิตราต่างประเทศ  พรอ้มทัง้ลา้งบญัช ี

ทีต่ัง้พกัไวอ้อก  

Dr. Outward Documentary Bills Discounted A/C      XX (F.C) 

     Cr. General Exchange A/C                                             XX (F.C)  

 

Dr. General Exchange  Control A/C                     XX (L.C) 

     Cr. Advance Against Bills A/C                                            XX (L.C)  
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     2.2)  เมือ่ไดร้บัแจง้จา่ยเงนิจากธนาคารในต่างประเทศ 

      Dr. Nostro A/C (เท่ากบัเงนิตามหน้าตัว๋ B/R)            XX (F.C) 

 Cr. Outward Documentary Bills Discounted A/C                   XX (F.C) 

หมายเหตุ  :-  Nostro A/C  หมายถงึ  ธนาคารในประเทศมเีงนิฝากไวก้บัธนาคารใน
ต่างประเทศ 

 

    2.3)  การเรยีกเกบ็ดอกเบีย้ล่าชา้กว่ากําหนด  กรณผีูซ้ือ้เป็นผูจ้า่ยดอกเบีย้ 

    Dr. Nostro A/C (เท่ากบัเงนิตามหน้าตัว๋ B/R)            XX (F.C) 

 Cr. General Exchange  Control A/C                                   XX (F.C) 

               

Dr. General Exchange Control A/C                      XX (L.C) 

     Cr. Foreign Section A/C                                                  XX (L.C) 

 

 Dr. Foreign Section A/C                                  XX (L.C) 

     Cr. Interest Received A/C                                                  XX (L.C)  

 

2.4)  การเรยีกเกบ็ดอกเบีย้ล่าชา้กว่ากําหนด  กรณผีูข้ายเป็นผูจ้า่ยดอกเบีย้ 

Dr. Foreign Section  A/C                                 XX (L.C) 

     Cr. Interest Received A/C                                                  XX (L.C)  

 

Dr. Current/Other A/C                                     XX (L.C) 

     Cr. Foreign Section A/C                                                  XX (L.C) 

                                          

หมายเหตุ  :-   F.C  =  Foreign  Currency  คอื  เงนิตราต่างประเทศ 

          L.C  =  Local  Currency  คอื  เงนิบาทไทย 

 

 

สินเช่ือ Export Factoring 

 

 สนิเชื่อ Export Factoring เป็นสนิเชื่อทีผู่ข้ายหรอืผูส้่งออกไดข้อใหบ้รษิทัแฟคตรอริง่
คํ้าประกนัฐานะการจา่ยเงนิของผูซ้ือ้สนิคา้ในต่างประเทศใหแ้ก่ตนซึง่เป็นกรณีทีไ่ม่ไดท้ําสญัญา
ซื้อขายในรูปของ L/C มาก่อนแต่ได้ตกลงซื้อขายสนิค้ากนัด้วยวธิอีื่นที่มกีารใช้เครดติเทอม  
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เช่น  การเปิดบญัชผี่าน (Open Account) ไว้กรณีนี้ผู้ขายมคีวามจําเป็นต้องใช้เงนิสดเพื่อ
นํามาใช้หมุนเวยีนในธุรกิจอาจต้องนําบญัชลีูกหนี้ไปขายลดให้แก่บรษิัทแฟคตรอริง่ก่อนถึง
กําหนดชําระเงนิ   ในการรบัซือ้บญัชลีูกหนี้ต่อจากผูข้ายหรอืผู้ส่งออกนัน้บรษิทัแฟคตรอรงิจะ
หกัส่วนลดเป็นค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมออกก่อนถงึจะจ่ายเงนิในส่วนที่เหลอืให้แก่ผู้ขาย
หรอืผูส้่งออก  ปจัจุบนัประเทศต่างๆ นิยมใชบ้รษิทัแฟคตรอริง่เป็นเครื่องมอืทางการเงนิระยะ
สัน้เพื่อลดความเสีย่งทางการคา้  ดงันัน้  การใชบ้รกิารสนิเชื่อแบบ Export Factoring นี้จะเป็น
การอํานวยความสะดวกและช่วยเหลือให้ผู้ขายสินค้าสามารถส่งสินค้าออกไปขายยัง
ต่างประเทศโดยไม่ต้องม ีL/C จากผูซ้ือ้ในต่างประเทศกไ็ด ้ ซึง่บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งในการบรกิาร
สนิเชื่อแฟคตรอริง่ระหว่างประเทศนี้  ไดแ้ก่  ผูส้่งออก (Exporter)  บรษิทัแฟคตรอริง่ส่งออก 
(Export Factoring)   ผูนํ้าเขา้ (Importer) และบรษิทัแฟคตรอริง่นําเขา้ (Import Factoring)   

สมพงษ์  เฟ่ืองอารมย ์ (2554 : 280) ได้กล่าวถงึประเภทสนิเชื่อ Export Factoring 
ของผูส้่งออกจะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทดงันี้  

1.  Domestic Factoring  เป็นวธิกีารรบัซือ้บญัชลีูกหนี้ทีเ่กดิจากการขายสนิคา้ภายใน 
ประเทศจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคอื 

     1.1  Disclosed Factoring  คอื  การตกลงซือ้ขายโดยวธิกีารโอนสทิธลิูกหนี้การคา้
ระหว่างผู้ขายสินค้ากับบรษิัท Factoring โดยแจ้งให้ผู้ซื้อสนิค้าหรอืลูกหนี้ทราบถึงข้อตกลง
ดงักล่าว  กรณีนี้ลูกหนี้ต้องชําระเงนิให้กับบรษิัท Factoring โดยตรง  และผู้ขายอาจได้รบั
บรกิารอื่นๆ เพิม่เติม  เช่น  การบรหิารบญัชีลูกหนี้  การเรยีกเก็บหนี้  การรบัภาระหนี้สูญ
บางส่วนหรอืทัง้หมดตามขอ้ตกลง เป็นตน้ 

     1.2  Confidential Factoring  คอื การตกลงซือ้ขายโอนสทิธลิูกหนี้โดยไม่มกีารแจง้
ใหลู้กหนี้รบัทราบถงึขอ้ตกลง  กรณีนี้ผูซ้ ื้อสนิคา้ยงัคงชําระเงนิใหแ้ก่ผู้ขายสนิค้าตามเดมิ  แต่
ผูข้ายสนิคา้ต้องบรหิารบญัชตีลอดจนเรยีกเกบ็หนี้เอง  ในส่วนของการรบัผดิชอบภาระหนี้สูญ
ขึน้อยูก่บัขอ้ตกลงระหว่างผูข้ายสนิคา้กบับรษิทั Factoring 

2.  International Factoring  ถอืเป็นการรบัซือ้บญัชลีูกหนี้การคา้ทีเ่กดิจากการซือ้ขาย
สนิคา้ระหว่างประเทศแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะดงันี้ 
      2.1  Export Factoring  คอื  การทีผู่ส้่งออกสนิคา้หรอืผูข้ายสนิคา้ตดิต่อใหบ้รษิทั 
Factoring ในประเทศของตนวเิคราะห์ผู้ซื้อในต่างประเทศเพื่อกําหนดเงื่อนไขและวงเงนิที่จะ
ขายสนิค้าเป็นเงนิเชื่อให้กบัผู้ซื้อในแต่ละรายซึ่งวธินีี้จะช่วยให้ผู้ส่งออกมคีวามมัน่ใจมากขึ้น  
ทัง้นี้บรษิทั Factoring อาจใหบ้รกิารประกนัการส่งออกดว้ยหากว่าผูซ้ือ้ในต่างประเทศไม่ชําระ
เงนิค่าสนิคา้บรษิทั Factoring จะเป็นผูช้าํระเงนิค่าสนิคา้ใหแ้ทน 

      2.2  Import Factoring  คอื การทีผู่ซ้ ือ้ในต่างประเทศไดต้ดิต่อใหบ้รษิทั Factoring 
ในประเทศของตนให้การคํ้าประกนัตวัผู้ซื้อต่อผูข้ายสนิค้า  วธินีี้ช่วยให้ผู้ขายสนิคา้มัน่ใจที่จะ
ขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อใหก้บัผูซ้ือ้ในต่างประเทศ  เนื่องจากบรษิทั Factoring ในประเทศผูซ้ือ้ให้
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การคํ้าประกนัการส่งสนิค้าหากผู้ซื้อไม่ชําระเงนิค่าสนิค้าบรษิทั Factoring ในประเทศผู้ซื้อจะ
เป็นผูช้าํระค่าสนิคา้ใหแ้ก่ผูข้ายแทน 

ดงันัน้  จงึสรุปได้ว่าประโยชน์ที่เกดิจากการทํา Export Factoring  ระหว่างประเทศ
ของผูข้ายหรอืผูส้่งออกมขีอ้ดอียู่ 2 ประการหลกัๆ คอื   

1) ลดความเชื่อทีเ่กดิจากการขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อ  กล่าวคอื ช่วยลดความเสีย่งให ้ 
กบัผู้ขายหรอืผู้ส่งออกในการเรยีกเก็บเงนิจากลูกหนี้ไม่ได้โดยธนาคารจะเขา้มาทําหน้าที่รบั
ความเสีย่งจากลกูหนี้แทน 

2) มสีภาพคล่องทางการเงนิสงู  กล่าวคอื  ช่วยทาํใหม้เีงนิทุนหมนุเวยีนไดเ้รว็ยิง่ขึน้ 

เนื่องจากมธีนาคารหรอืสถาบนัการเงนิมาทาํหน้าทีเ่ป็นผูช้่วยวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิของผู้
ซื้อสนิค้าที่อยู่ในต่างประเทศให้ด้วย  ทําให้ผู้ขายหรอืผู้ส่งออกมโีอกาสขยายการค้าที่ผู้ซื้อ
ตอ้งการสนิคา้โดยไมต่อ้งเปิด L/C ไดม้ากขึน้ 

 

 

สรปุ 

 

 ปจัจุบนัการชําระเงนิสําหรบัการค้าระหว่างประเทศที่นิยมนํามาใช้กนัอยู่จะม ี4 วิธี
ไดแ้ก่  การชาํระเงนิสดล่วงหน้า  การเปิดบญัชขีายเชื่อ  การชําระเงนิตามตัว๋แลกเงนิ  และการ
ชําระเงนิด้วยวธิเีลตเตอรอ์อฟเครดติ  ในทางปฏบิตัสิ่วนใหญ่โดยทัว่ไปผู้ประกอบการนําเข้า
และส่งออกมกันิยมเลอืกใชว้ธิเีลตเตอรอ์อฟเครดติหรอืบางครัง้จะเรยีกสัน้ๆ ว่าวธิ ีL/C นัน่เอง  
ในการทําสญัญาซือ้ขายระหว่างประเทศผูซ้ือ้และผูข้ายจะต้องตกลงราคาสนิคา้กนัใหเ้รยีบรอ้ย
ก่อนว่าราคาทีแ่จง้มานัน้เป็นราคาทีไ่ดร้วมค่าใชจ้่ายต่างๆ ไวห้รอืยงั  โดยทัว่ไปชนิดสญัญาซือ้
ขายทีน่ิยมเลอืกนํามาปฏบิตักินัทางธุรกจิคอืราคาตามเงื่อนไขชนิด Free On Board (F.O.B.) 
ซึง่เป็นราคาสนิค้าทีผู่ข้ายไดม้กีารรวมค่าใชจ้่ายต่างๆ ตัง้แต่เมอืงต้นทางจนสนิคา้ได้ขึน้ระวาง
เรอื  สําหรบัเอกสารสําคญัที่เกี่ยวขอ้งกบัเครดติทางการค้าระหว่างประเทศนัน้ได้แก่ ตัว๋แลก
เงนิ  ใบกํากบัสนิค้า  ใบตราส่ง  ใบรบัส่งพสัดุภณัฑท์างไปรษณีย ์ กรมธรรม์ประกนัภยั  และ
เอกสารอื่นๆ 

 สาํหรบัสนิเชื่อเพื่อการนําเขา้ทีส่ําคญัประกอบดว้ย  การขอเปิดวงเงนิ Letter of Credit 

(L/C)  การเปิดวงเงนิ Trust Receipt (T/R)  และการใชบ้รกิารทางการเงนิกบับรษิทัแฟคตรอริง่ 
(Factoring)  ส่วนการขอสนิเชื่อเพื่อการส่งออกทีส่าํคญัหากแบ่งตามระยะในการขอใชบ้รกิารจะ
ม ี2 ระยะ  ระยะช่วงแรกเป็นการขอใชบ้รกิารสนิเชื่อก่อนส่งสนิคา้ลงเรอื  แบ่งออกเป็น 2 วธิคีอื
การจาํนําสนิคา้และสนิเชื่อ Packing Credit (P/C)  และระยะช่วงหลงัจะเป็นการขอสนิเชื่อหลงั 
จากที่มกีารส่งของลงทางเรอืแล้วแบ่งออกได้เป็น 2 วธิ ีคอื สนิเชื่อตามตัว๋สญัญาใช้เงนิและ
สนิเชื่อจา่ยเมือ่ครบกําหนดเวลา   
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

ตอนท่ี  1   ค าถามอตันัย  :  ถาม – ตอบจากทฤษฎใีนเนื้อหาเพื่อทดสอบถงึความเขา้ใจของ 
ผูเ้รยีน 

 

ขอ้  1.  ใหอ้ธบิายเกีย่วกบัวธิกีารชาํระเงนิทางการคา้ระหว่างประเทศในปจัจุบนัมอีะไรบา้ง 
 

ขอ้  2.  ใหบ้อกถงึประเภทของเลตเตอรอ์อฟเครดติทีใ่ชใ้นการซื้อขายสนิคา้ระหว่างประเทศม ี
กีป่ระเภท  พรอ้มอธบิายแต่ละประเภทเป็นอยา่งไร 

 

ขอ้  3.  ชนิดของสญัญาซือ้ขาย (Types of Contract) ทีส่ําคญัเกี่ยวกบัการทําขอ้ตกลงซือ้ขาย
มอีะไรบา้ง  พรอ้มอธบิายแต่ละวธิปีระกอบดว้ย 

 

ขอ้  4.  ใหอ้ธบิายเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ระหว่างประเทศทีส่าํคญัมอีะไรบา้ง 

 

ขอ้  5.  ธนาคารผูอ้อกเครดติจะตอ้งปฏบิตัอิยา่งไรเกีย่วกบัตัว๋แลกเงนิค่าสนิคา้เขา้ 

 

ขอ้  6.  ใหอ้ธบิายถงึขัน้ตอนในการขอเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติเพื่อการสัง่ซือ้สนิคา้เขา้มาใชใ้น
ธุรกจิ 

 

ขอ้  7.  การเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติของธนาคารผูอ้อกเครดติที่อยู่ในต่างประเทศเพื่อแจง้มา 
ยงัธนาคารในประเทศของผู้ขายมีวิธีการปฏิบัติอยู่ด้วยกันกี่กรณี  และอธิบายแต่ละกรณี
ประกอบดว้ย 

 

ขอ้  8.  สนิเชื่อทางการคา้ทีส่าํคญัสาํหรบัการนําเขา้มอีะไรบา้ง 

 

ขอ้  9.  บรษิทั หวงัผล จาํกดั  นําอ้อยจาํนวน 5,000 ตนั  ไปจาํนําไว้กบัธนาคารพาณิชยแ์ห่ง
หนึ่งซึ่งขณะนัน้ธนาคารพาณิชย์คดิราคาจํานําอ้อยตันละ 1,500 บาท  สําหรบัอ้อยที่บรษิัท 
หวงัผล จํากดั  นํามาจํานํานัน้ธนาคารเก็บไว้โกดงัของธนาคารเอง  ดงันัน้ ธนาคารจะใหต้้อง
จ่ายเงนิกู้ใหก้บับรษิัท หวงัผล จาํกดั  เป็นจํานวนเงนิเท่าใด  ซึ่งธนาคารมเีงื่อนไขว่าจะปล่อย
ใหล้กูคา้แต่ละรายกูไ้ดไ้มเ่กนิ 70% ของราคาสนิคา้ 
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ขอ้  10.  จากข้อมูลเดมิของข้อ 9.  สมมติว่าบรษิัท หวงัผล จํากดั ได้รบั L/C ชนิดเพกิถอน
ไม่ได้ซึ่งเป็นการขอใช้สินเชื่อเปิดมาสําหรบัจ่ายค่าสินค้าอ้อยโดยตรง 100%  ซึ่งขณะที่ทํา 
Packing Stock ไวน้ัน้อ้อยมมีลูค่าตนัละ US$ 37 บาท  อยากทราบว่าบรษิทัฯ  สามารถกู้เงนิ
เงนิจากธนาคารพาณิชยไ์ดเ้ท่าใด  หากธนาคารปล่อยกู้ไดไ้ม่เกนิ 80%  และอตัราแลกเปลีย่น
เงนิบาท 1 US$ เท่ากบั 41 บาท 

 

ตอนท่ี  2   แบบฝึกหดัปรนัย  :  คําสัง่ใหเ้ขยีนเครื่องหมายวงกลม        ลอ้มรอบตวัอกัษรที่
ถูกตอ้งทีสุ่ดเพยีงตวัเลอืกเดยีวสาํหรบัคาํถามในแต่ละขอ้ 

 

ขอ้  1.  การชาํระเงนิทางการคา้ตามวธิใีดทีผู่ป้ระกอบการนําเขา้และส่งออกนิยมใชม้ากทีสุ่ด 

ก. ชาํระเงนิสดล่วงหน้า 

ข. การเปิดบญัชขีายเชื่อ 

ค. การชาํระเงนิตามตัว๋แลกเงนิ 

ง. ชาํระดว้ยวธิเีลตเตอรอ์อฟเครดติ 

จ. ถูกทุกขอ้ทีก่ล่าวมา 

 

ขอ้  2.  วธิกีารชําระค่าสนิคา้ทีส่ะดวกรวดเรว็และปลอดภยัทีสุ่ดใชเ้วลาเพยีงสัน้ๆ ไม่กี่ชัว่โมง  
เป็นการกล่าวถงึการชาํระเงนิตามแบบใด 

ก. Telegraphic Transfer 

ข. Open Account 

ค. Bill of Exchange 

ง. Letter of Credit 

จ. Export Forfaiting 

 

ขอ้  3.  ขอ้ใดเป็น ขัน้ตอนแรก สาํหรบัวธิกีารชาํระเงนิสดล่วงหน้า 

ก. ธนาคารแจง้มายงัผูข้ายว่าไดท้าํการโอนเงนิเขา้ในบญัชเีป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

ข. ผู้ขายผู้ซื้อตกลงทําสญัญาซื้อขายพรอ้มระบุเงื่อนไขการชําระเงนิและการส่งมอบ
สนิคา้เป็นทีเ่ขา้ใจกนัทัง้สองฝา่ย 

ค. ธนาคารผูซ้ือ้จะโอนเงนิไปใหธ้นาคารของผูข้ายในรปูของ Draft หรอื T/T 

ง. ผูซ้ือ้ชาํระเงนิค่าสนิคา้ล่วงหน้าก่อนจะไดร้บัมอบสนิคา้จากผูข้าย 

จ. ธนาคารของผูข้ายไดร้บัเงนิโอนมาจากธนาคารของผูซ้ือ้ 
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ขอ้  4.  ขอ้ใดที ่ไมใ่ช่ สนิเชื่อเพื่อการส่งออกทีส่าํคญั 

ก. Letter of Credit 

ข. จาํนําสนิคา้ 

ค. Packing Credit 

ง. Bill of Exchange 

จ. Export Factoring 

 

ขอ้  5.  ขอ้ใดเป็นเอกสารทางการเงนิทีส่าํคญั 

ก. ใบตราส่ง 
ข. ใบกํากบัสนิคา้ 

ค. ตัว๋แลกเงนิ 

ง. กรมธรรมป์ระกนัภยั 

จ. ใบรบัส่งพสัดุภณัฑ ์

 

ขอ้  6.  “เป็นราคาสนิคา้ทีไ่ดร้วมค่าใชจ้า่ยๆ และค่าระวางเรอืจนถงึเมอืงท่าปลายทาง”  เป็นคํา
กล่าวของสญัญาซือ้ขายตามขอ้ใด 

ก. ราคา F.O.B. 

ข. ราคา C & F 

ค. ราคา C.I.F. 

ง. ราคา F.A.S. 

จ. ราคา C.I.F. & C.OR. 

 

ขอ้  7.  การนบัระยะเวลาของเครดติหากเอกสารระบุไวว้่า “First Half” หมายถงึขอ้ใด 

ก. ใหน้บัวนัทีใ่นเครดติรวมถงึวนัทีท่ีร่ะบุไวใ้นตัว๋ 

ข. ใหถ้อืว่าไมน่บัรวมวนัทีท่ีร่ะบุไว้ 
ค. ใหน้บัจากวนัที ่1 ถงึวนัที ่15 

ง. ให้นับจากวนัที่ 1 ถึงวนัที่ 10 จากนัน้นับจากวนัที่ 11 ถึงวนัที่ 20 ถึงวนัสุดท้าย
ของเดอืนตามลาํดบั 

จ. ถูกทุกขอ้ทีก่ล่าวมา 
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ขอ้  8.  สําหรบัสนิเชื่อ Packing Credit ธนาคารมหีลกัเกณฑพ์จิารณากําหนดเงื่อนไขระยะสัน้
ไดส้งูสุดไมเ่กนิกีว่นั 

ก. 180 วนั 

ข. 210 วนั 

ค. 240 วนั 

ง. 300 วนั 

จ. 365 วนั 

 

ขอ้  9.  ค่านายหน้า (Commission)  หากผู้ซือ้ปฏเิสธการจ่ายชําระเงนิค่าสนิคา้ธนาคารจะคดิ
จากผูข้ายเท่าใด 

ก. อตัราฉบบัละ 50 บาท 

ข. อตัราฉบบัละ 100 บาท 

ค. อตัราฉบบัละ 500 บาท 

ง. อตัราฉบบัละ 1,000 บาท 

จ. แลว้แต่จะตกลงกนัระหว่างผูข้ายกบัธนาคาร 
 

ขอ้  10.  ขอ้ใด ไมใ่ช่ ขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จากกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ก. จาํนวนเงนิทีเ่อาประกนัไมเ่พยีงพอ 

ข. ซือ้สนิคา้ไมต่รงตามใบกํากบัสนิคา้ 

ค. เครือ่งหมายบนหบีห่อไมป่รากฏ 

ง. วนัทีเ่อาประกนัล่าชา้กว่าวนัทีบ่รรทุกสนิคา้ 

จ. ลมืลงชื่อและสถานทีข่องผูส้่งสนิคา้ 
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บทท่ี  5 

การรบัรู้รายได้  ค่าใช้จ่ายและการบนัทึกบญัชี 

ของธรุกิจน าเข้า – ส่งออก  
 

 การประกอบกจิการประเภทธุรกจินําเขา้และส่งออกมหีลกัการในการจดัทําบญัชปีฏบิตัิ
เช่นเดยีวกนักบัธุรกจิทัว่ไป  โดยมกีารนํารายการทีเ่กดิขึน้ทางการคา้มาลงบญัชเีหมอืนกนัทัง้ 
5 ประเภท  ได้แก่  สนิทรพัย ์ หนี้สนิ  ส่วนของเจา้ของ  รายได้  และค่าใช้จ่าย  แต่ยงัคงมี
อุปสรรคบ้างสําหรบัผู้ทําบญัชกีล่าวคอื  ในทางปฏบิตัิเกี่ยวกบัการรบัรู้รายได้และรายจ่ายที่
เกดิขึน้ของธุรกจิโดยเฉพาะหลกัการบญัชทีัว่ไป  มาตรฐานการบญัช ี และกฎหมายภาษอีากร
นัน้มเีงื่อนไขหรอืหลกัปฏบิตัิอาจแตกต่างกนัซึ่งเป็นสิง่สําคญัอย่างหนึ่งที่ผู้ทําบญัชจีะต้องทํา
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลกัการต่างๆ เหล่านี้เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
กจิการพรอ้มทัง้นํามาปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกต้องและสอดคลอ้งซึง่กนัและกนั  สําหรบัในทางปฏบิตัิ
ผูท้าํบญัชจีะตอ้งทาํความเขา้ใจ  รบัรูห้รอืวเิคราะหไ์ดว้่าเหตุการณ์หรอืรายการคา้นัน้ไดเ้ขา้มามี
ผลกระทบต่อกจิการในทางรายไดห้รอืรายจ่ายแลว้หรอืไม่  หากมผีลกระทบหรอืคาดว่าเกดิขึน้
แลว้กส็ามารถรบัรูแ้ละวดัมูลค่าจาํนวนเงนิทีจ่ะนํามาบนัทกึลงบญัชตีามหลกัการบญัชทีัว่ไปได ้ 
และเมือ่สิน้งวดตามระยะเวลาบญัชนีัน้ๆ กจ็ะนํารายไดแ้ละรายจ่ายทีเ่กดิจากการประกอบธุรกจิ
มาคาํนวณหากําไรหรอืขาดทุนสุทธขิองกจิการพรอ้มกบัการคํานวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลทีต่้อง
เสยีใหก้บักรมสรรพากรต่อไป  สาํหรบัรายละเอยีดการรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของธุรกจิที่ควร
ทราบมปีระเดน็ต่างๆ ดงันี้ 
 

 

รายได้  

 

 การประกอบธุรกจินําเขา้และส่งออกหรอืการทําธุรกจิทัว่ไปไม่ว่าจะเป็นการขายสนิค้า
หรอืการให้บรกิารก็ตามวตัถุประสงค์ของการจดัตัง้ธุรกจิคอืมุ่งหวงัผลประโยชน์ด้านกําไรซึ่ง
เกดิจากผลการดําเนินงานเป็นหลกั  เมื่อมรีายได้เกดิขึน้แล้วจะต้องมกีารบนัทกึบญัชแีละเสยี
ภาษีอากร  ปจัจุบันปญัหาแนวทางการปฏิบัติของรายได้ที่ต้องรับรู้ตามหลักการบัญช ี 
มาตรฐานการบญัชกีบัประมวลรษัฎากรมคีวามแตกต่างกนัหลายประเดน็  เช่น  ทางบญัชถีอื
เป็นรายไดแ้ต่ทางภาษอีากรไมถ่อืเป็นรายได ้  หรอืทางภาษอีากรถอืเป็นรายไดแ้ต่ทางบญัชไีม่
ถือเป็นรายได้เมื่อถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีกิจการจะต้องมกีารปรบัปรุงหลกัการบญัช ี 
มาตรฐานการบญัชใีห้สอดคล้องถูกต้องตามประมวลรษัฎากรเพื่อประโยชน์ต่อการเสยีภาษี
อากร  ทัง้นี้ผูท้าํบญัชจีะตอ้งทาํความเขา้ใจเกี่ยวกบัรายละเอยีดของขอ้มลูต่างๆ ดงันี้ 
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 1.  ความหมายของรายได้ 

       ตามคําแถลงการณ์มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) ของคณะ 
กรรมการมาตรฐานการบญัชรีะหว่างประเทศไดก้ําหนดคํานิยามเรื่อง “รายได”้  สําหรบัธุรกจิที่
มสีถานประกอบกจิการในราชอาณาจกัรไทยไวด้งันี้ (สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์.         
คน้จาก,  http://www.fap.or.th)   
 รายได้ (Revenue)  หมายถงึ  กระแสรบัของประโยชน์เศรษฐกิจ (ก่อนหกัค่าใช้จ่าย) 
ในรอบระยะเวลาบญัชซีึ่งเกดิขึน้จากกจิกรรมตามปกตขิองกจิการ  เมื่อกระแสรบันัน้ส่งผลให้
ส่วนของเจา้ของเพิม่ขึน้  ทัง้นี้ไมร่วมถงึเงนิทุนทีไ่ดร้บัจากผูม้สี่วนรว่มในส่วนของเจา้ของ   

 จากความหมายของคําว่า “รายได้” ขา้งต้นนี้หากพจิารณาแล้วจะเหน็ได้ว่าผู้ทําบญัชี
ของธุรกจินําเขา้และส่งออกหรอืธุรกจิทัว่ไปต้องทําความเขา้ใจอย่างถ่องแท้ กล่าวคอื รายได้
หมายรวมเฉพาะแต่กระแสของประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ (ก่อนหกัค่าใช้จ่าย) ทีก่จิการได้รบัหรอื
พงึรบัเพื่อตนเองเท่านัน้  โดยจํานวนเงนิที่กิจการเก็บแทนบุคคลที่สาม เช่น ภาษีขาย ภาษี
สนิคา้หรอืบรกิารและภาษมีลูค่าเพิม่  จงึไม่ถอืเป็นประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีก่จิการไดร้บัและไม่
ทําให้ส่วนของเจ้าของเพิม่ขึ้น  ดงันัน้  จํานวนเงนิดงักล่าวจงึไม่รวมเป็นรายได้  ในทํานอง
เดยีวกนัสาํหรบักรณขีองตวัแทนกระแสรบัของประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทัง้หมดไดร้วมจาํนวนเงนิ
ทีต่วัแทนเรยีกเกบ็แทนตวัการซึง่จาํนวนดงักล่าวไม่ไดท้ําใหส้่วนของเจา้ของตวัแทนเพิม่ขึน้แต่
อย่างใด  จะเห็นได้ว่าจํานวนที่เรยีกเก็บแทนตัวการจงึไม่ถือเป็นรายได้เฉพาะจํานวนค่า
นายหน้าเท่านัน้ทีถ่อืเป็นรายได้  ส่วนแนวทางปฏบิตัติามวตัถุประสงคข์องมาตรฐานการบญัชี
ฉบบันี้กําหนดไว้ว่าเมื่อใดทีก่จิการต้องรบัรูร้ายการเป็นรายได้ “ต้องรบัรูเ้มื่อมคีวามเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ทีป่ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตของรายการจะเขา้สู่กจิการและกจิการสามารถ
วดัมลูค่าของประโยชน์เชงิเศรษฐกจิของรายการดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื”  ดงันัน้ มาตรฐาน
การบญัชฉีบบันี้จงึต้องระบุถึงสถานการณ์ที่เข้าเกณฑ์การรบัรู้รายได้และให้แนวทางในการ
ปฏบิตัสิําหรบัแต่ละสถานการณ์  สําหรบัการรบัรูร้ายได้ตามมาตรฐานการบญัชใีหร้บัรูโ้ดยใช ้
“เกณฑค์งค้าง”  แต่ประมวลรษัฎากรจะรบัรูร้ายได้โดยใช ้“เกณฑส์ทิธ”ิ  ซึง่หากพจิารณาแล้ว
จะเหน็ว่าทัง้เกณฑค์งคา้งและเกณฑส์ทิธนิัน้ส่วนใหญ่จะมหีลกัเกณฑเ์หมอืนกนัแต่กม็บีางส่วน
ทีแ่ตกต่างกนับา้ง  เช่น  หลกัเกณฑใ์นการตัง้สํารองหรอืค่าเผื่อหนี้ทีท่างบญัชถีอืเป็นค่าใชจ้่าย
เมื่อมกีารตัง้สํารองหรอืค่าเผื่อ  ส่วนทางภาษีถอืเป็นรายจ่ายต้องหา้มในการคํานวณกําไรสุทธ ิ
แต่ยงัพบว่าส่วนใหญ่ผู้ทําบญัชมีกัจะมปีญัหาที่เกดิขึน้ว่าเมื่อใดจงึจะถอืว่าขัน้ตอนการขายได้
บรรลุผลสาํเรจ็และถอืว่ารายไดเ้กดิขึน้แลว้หลกัเกณฑท์ีส่าํคญัคอื 
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1. การขายสนิคา้  พจิารณาการรบัรูร้ายไดจ้าก 

1.1  ผูข้ายไดโ้อนความเสีย่งและผลประโยชน์ทีม่นีัยสาํคญัในการเป็นเจา้ของสนิคา้ 

ไปใหแ้ก่ผูซ้ือ้แลว้กระบวนการขายทีม่นียัสําคญัไดด้าํเนินการเสรจ็สิน้แลว้และผูข้ายมไิดม้สี่วน 

ในดา้นการจดัการและไม่มสีทิธคิวบคุมหรอืใชส้นิค้าทีโ่อนไปในฐานะทีเ่จา้ของโดยปกตวิสิยัจะ
พงึมอีกีต่อไป 

1.2  ปราศจากความไมแ่น่นอนอนัมนียัสําคญัเกีย่วกบั 

 1.2.1  จาํนวนผลประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากการขายสนิคา้นัน้ 

 1.2.2  จาํนวนตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งเกดิขึน้แลว้  หรอืจะเกดิขึน้ในการผลติ  หรอื 

ซือ้สนิคา้นัน้ 

  1.2.3  จาํนวนสนิคา้ทีผู่ซ้ ือ้จะส่งคนื  
2. การใหบ้รกิาร  พจิารณาการรบัรูร้ายไดจ้าก 

2.1  จาํนวนผลประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะไดร้บัการใหบ้รกิาร  และ 

2.2  จาํนวนตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ไดเ้กดิขึน้แลว้  หรอืทีจ่ะเกดิขึน้ในการใหบ้รกิาร 

3. การใหผู้อ้ื่นใชท้รพัยส์นิของกจิการ  พจิารณาการรบัรูร้ายไดจ้าก 

3.1  ดอกเบีย้  รบัรูร้ายไดต้ามสดัส่วนของระยะเวลา 

3.2  ค่าลขิสทิธิ ์ รบัรูร้ายไดต้ามเกณฑท์ีพ่งึจะรบัตามขอ้ตกลง 
3.3  เงนิปนัผลจากการลงทุน  รบัรูร้ายไดเ้มือ่สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปนัผลเกดิขึน้แลว้ 

  

 รายไดต้ามประมวลรษัฎากรมาตรา 39  หมายถงึ  เงนิได้พงึประเมนิอนัเขา้ลกัษณะพงึ
เสยีภาษรีวมถงึทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อยา่งอื่นทีไ่ดร้บัซึง่อาจคดิคํานวณไดเ้ป็นตวัเงนิ  เงนิค่า
ภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงนิหรอืผู้อื่นออกแทนให้สําหรบัเงนิได้ประเภทต่างๆ ตามมาตรา 40 และ
เครดติภาษตีามมาตรา 47 ทวดิว้ย   

สาํหรบัความหมายของเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 39 แห่งประมวลรษัฎากรตามทีไ่ด้
กล่าวไวข้า้งตน้นัน้หากนํามาแยกแต่ละคาํมคีวามหมายดงันี้ 

1)  เงนิ  หมายถงึ  เงนิไทยและเงนิตราต่างประเทศ 

2)  ทรพัยส์นิซึง่อาจคดิคํานวณไดเ้ป็นตวัเงนิ  คอื  ทรพัยส์นิทีม่รีปูร่างและไม่มรีปูร่าง
ทีไ่ดร้บัและสามารถคดิคาํนวณได ้ เช่น  รถยนต ์ บา้น  นาฬกิา  สรอ้ยคอ เป็นตน้ 

3)  ประโยชน์ซึง่อาจคดิคํานวณไดเ้ป็นตวัเงนิ  คอื  ประโยชน์ทีไ่ดร้บัมาทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ  
ไมใ่ช่ทรพัยส์นิแต่ประโยชน์ทีว่่านี้สามารถคดิคํานวณได ้ เช่น  การทีน่ายจา้งใหก้ารอุดหนุนแก่
ลกูจา้งในรปูของทีอ่ยูอ่าศยั  ใหอ้าหารกลางวนัรบัประทานฟร ี เป็นตน้ 

4)  เงนิค่าภาษอีากรทีผู่จ้า่ยเงนิหรอืผูอ้ื่นออกแทนให ้ เงนิค่าภาษถีอืว่าเป็นเงนิได้  คอื   

เงนิค่าภาษีทีอ่อกใหส้ําหรบัเงนิได้ประเภทใดกถ็อืว่าเป็นเงนิไดป้ระเภทนัน้  เงนิค่าภาษีทีอ่อก
ใหส้าํหรบัเงนิไดข้องปีใดถอืเป็นเงนิไดข้องปีภาษนีัน้ 
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5)  เครดติภาษตีามทีก่ฎหมายกําหนด  คอื  เงนิปนัผลนัน้ครัง้หน่ึงกค็อืกําไรสุทธซิึง่ได ้

เสยีภาษีเงนิได้นิติบุคคลมาแล้วเมื่อมกีารจ่ายเงนิปนัผลมาให้บุคคลธรรมดาอกีทําให้ต้องเสยี
ภาษใีนเงนิปนัผลน้ีอกี  จะเหน็ได้ว่าเป็นการเกบ็ภาษซีํ้าซอ้นในเงนิปนัผลดงักล่าว  ดงันัน้เพื่อ
เป็นการบรรเทาภาระภาษจีงึมกีารใหเ้ครดติภาษใีนเงนิปนัผลตามทีก่ฎหมายกําหนดในมาตรา 
47 ทวปิระเภทของเงนิไดพ้งึประเมนิ 

นอกจากนี้ประมวลรษัฎากรได้กําหนดคําว่า “ขาย” หมายรวมถึง  ขายฝาก แลก 
เปลี่ยนให้โอนกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองในอสงัหารมิทรพัยไ์ม่ว่าด้วยวธิใีดและไม่ว่าจะมี
ค่าตอบแทนหรอืไม ่ แต่ไมร่วมถงึ 

1)  ขาย  แลกเปลีย่น  ให ้ หรอืโอนกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองในอสงัหารมิทรพัย ์

ให้แก่ส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกิจที่มใิช่บรษิัท  หรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามหลกัเกณฑ ์ 
เงือ่นไขและราคาหรอืมลูค่าตามทีก่ําหนดโดยพระราชกฤษฎกีา 

2)  การโอนมรดกใหแ้ก่ทายาทซึง่กรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองในอสงัหารมิทรพัย ์

 ส่วนเงินได้ของนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรมาตรา 65 หมายถึง กําไรสุทธิซึ่ง
คาํนวณไดจ้ากนํารายไดข้องกจิการทีเ่กดิขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชทีัง้หมดหกัดว้ยรายจ่ายตาม
เงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นมาตรา 65 ทว ิ หรอื 65 ตร ีภายในรอบระยะเวลา 12 เดอืนดงักล่าว 

  

2.  ประเภทของรายได้ 

     การประกอบธุรกจิทัว่ไปตามหลกัการบญัชสีามารถแบ่งรายไดอ้อกเป็น 2 ประเภท 

โดยพจิารณาไดจ้ากแหล่งไดม้า  คอื 

     2.1  รายไดจ้ากการดาํเนินงาน (Operating Revenues) หมายถงึ รายไดท้ีเ่กดิจาก 
การขายสนิค้าหรอืรายได้ซึ่งเกดิจากการรบัชําระค่าบรกิารตามปกตขิองกิจการซึ่งเป็นรายได้
โดยตรงเกดิขึน้ตามวตัถุประสงค์ของการจดัตัง้กจิการบางครัง้อาจเรยีกว่า “รายได้หลกั” เช่น  
รายได้จากการขายสนิค้า  รายได้จากการผลติสินค้าออกจําหน่าย  รายได้จากการรบัชําระ
ค่าบรกิาร  เป็นตน้ 

      2.2  รายไดอ้ื่นๆ (Non Operating Revenues) หมายถงึ รายไดท้ีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้โดย 
ตรงตามวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้กจิการ  แต่เป็นรายไดซ้ึง่พลอยไดจ้ากการดําเนินธุรกจิบาง 
ครัง้อาจเรยีกว่า “รายไดท้างอ้อม”  เช่น  ดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคาร  ดอกเบีย้รบัจากการปล่อย
เงนิกู้  เงนิปนัผลรบั  ค่าเช่ารบั  รายได้จากการขายสนิทรพัย ์ กําไรจากอตัราแลกเป็นกําไร
จากการขายเงนิลงทุน  เป็นตน้ 

 

 

 

 



 257 การรบัรู้รายได้  ค่าใช้จ่ายและการบนัทึกบญัชีของธรุกิจน าเข้า – ส่งออก  

ค่าใช้จ่าย  

 

1.  ความหมายของค่าใช้จ่าย 

    สาํหรบัความหมายของค่าใชจ้า่ยในการประกอบธุรกจิจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื  
ค่าใชจ้า่ยตามกรอบแนวคดิสาํหรบัการรายงานทางการเงนิและรายจ่ายตามประมวลรษัฎากรซึง่
แต่ละประเภทอธบิายไดด้งันี้ 
              1.1  ค่าใชจ้่ายตามกรอบแนวคดิสําหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรุง 2557) 
(สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ.์  คน้จาก, http://www.fap.or.th)   

    ค่าใชจ้า่ย (Expenses)  หมายถงึ การลดลงของทรพัยากรในรปูเชงิเศรษฐกจิในรอบ
ระยะเวลาบญัชใีนรปูกระแสออก  หรอืการลดลงของสนิทรพัย ์ หรอืการเพิม่ขึน้ของหนี้สนิอนั
ส่งผลให้ส่วนของเจา้ของลดลง  ทัง้นี้มวีตัถุประสงคข์องการจ่ายไปเพื่อก่อใหเ้กดิรายไดเ้ขา้มา
ในกจิการ  ตามหลกัการบญัชแีละมาตรฐานการบญัชไีดก้ําหนดค่าใชจ้่ายทีจ่ะต้องแสดงในงบ
กําไรขาดทุนแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคอื 

          1.1.1  ตน้ทุนขาย  คอื  ตน้ทุนของสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารหรอืต้นทุนการผลติ
ของสนิคา้ทีข่ายซึง่ไดร้วมราคาซือ้และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่จาํเป็นใหส้นิคา้นัน้อยู่ในสภาพพรอ้มที่
จะขายได ้ เช่น 

1.1.1.1  ค่าซือ้สนิคา้ 

1.1.1.2  ค่าขนส่งเขา้ 
1.1.1.3  ค่าภาษศุีลกากร 
1.1.1.4  ค่าใชจ้า่ยในการออกของ 
1.1.1.5  อากรขาเขา้ 

1.1.1.6  ค่าเบีย้ประกนัภยัในการขนส่ง 
   1.1.2  ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรกิาร  คอื  ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ซึง่อนัเนื่องมา 
จากการขายและค่าใช้จ่ายเกดิขึน้ในการบรหิารกจิการอนัเป็นส่วนรวมทัง้นี้ไม่รวมถงึดอกเบี้ย  
เช่น 

1.1.2.1  ค่าเงนิเดอืนพนกังาน 

1.1.2.2  ค่าเครือ่งเขยีนแบบพมิพ ์

1.1.2.3  ค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิ 
1.1.2.4  ค่าพาหนะเดนิทาง 
1.1.2.5  ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์

1.1.2.6  ค่าการกุศลสาธารณะ 
1.1.2.7  รายจา่ยเพื่อการศกึษาและการกฬีา 

1.1.2.8  ค่าเลีย้งรบัรองลกูคา้ 
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1.1.2.9  ค่าสาธารณูปโภค 

1.1.2.10  ค่าใชจ้า่ยเบด็เตลด็ 

1.1.2.11  ค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย ์

   1.1.3 ดอกเบีย้จา่ย  หมายถงึ  ดอกเบีย้หรอืค่าตอบแทนทีค่ดิจากต้นทุนของ
เงนิกูย้มื  ซึง่ตน้ทุนเงนิกูย้มืนี้กจิการต้องพจิารณาว่าไดใ้ชป้ระโยชน์ไปในลกัษณะใดเพราะส่วน
เพิม่ที่เกดิจากต้นทุนคอืดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจะได้นํามาบนัทกึได้ถูกต้องตามหลกัการบญัชี
ทัว่ไป  หากนําเงนิกู้มาซือ้สนิทรพัยท์ีม่อีายุการใช้งานเกนิ 1 ปีจะถอืว่าดอกเบี้ยทีต่้องจ่ายเป็น
ส่วนหนึ่งของต้นทุนสนิทรพัย์เป็นรายจ่ายลกัษณะลงทุนเมื่อถงึวนัสิ้นงวดบญัชจีะต้องคดิค่า
เสื่อมราคาของสินทรพัย์นัน้ๆ ตามระยะเวลาที่มีการใช้งานจริงและหาราคาทุนสุทธิของ
สนิทรพัยท์ีต่้องนําไปใชง้านต่อในอนาคตขา้งหน้า  แต่ในทางตรงขา้มหากนําเงนิกู้มาใชจ้่ายใน
การบรหิารงานในกจิการทัว่ไปซึง่ไม่มวีตัถุประสงค์ทีแ่น่นอนดอกเบี้ยที่จ่ายถอืว่าเป็นรายจ่าย
ตามงวดนัน้ๆ ไดเ้ลย 

     1.2  รายจา่ยตามประมวลรษัฎากร 
 รายจา่ย  หมายถงึ  ตน้ทุนของสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารทีก่จิการไดจ้่ายออกไป 

เพื่อก่อใหเ้กดิรายได้อนัเป็นผลมาจากการใช้สนิทรพัย์หรอืการใช้เครดติ  รายจ่ายทีเ่กดิขึน้ใน
การดาํเนินกจิการจะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคอื 

            1.2.1  รายจ่ายทีม่ลีกัษณะลงทุน(Capital Expenditure) เป็นรายจ่ายทีก่จิการ 
ไดจ้า่ยไปเพื่อใหไ้ดส้นิทรพัยม์าหรอืผลประโยชน์ตอบแทนทีม่ผีลก่อใหเ้กดิรายไดเ้ป็นทางถาวร
ต่อกิจการซึ่งมรีะยะเวลาเกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบญัช ี เช่น  จ่ายเงนิซื้อที่ดนิ  จ่ายเงนิซื้อ
เครื่องจกัร  จ่ายเงนิซื้อเครื่องใช้สํานักงาน  จ่ายเงนิซื้อยานพาหนะ  จ่ายค่าก่อสร้า งอาคาร  
เป็นต้น  ซึ่งรายจ่ายเหล่านี้หากพิจารณาตามมาตรา 65 ตรี (5) ได้ระบุว่า  “รายจ่ายอันมี
ลกัษณะเป็นการลงทุนหรอืรายจ่ายในการต่อเตมิ  เปลีย่นแปลง  ขยายออก  หรอืทําใหด้ขีึน้ซึง่
ทรพัยส์นิ  แต่มใิช่เพื่อการซ่อมแซมใหค้งสภาพเดมิ”  ถา้หากรายการคา้ทีเ่กดิเมื่อพจิารณาแลว้
ว่าเป็นรายจา่ยลงทุนเงนิสดทีจ่่ายไปนัน้หา้มถอืเป็นรายจ่ายในการนํามาหกัออกจากรายไดเ้พื่อ
คํานวณหากําไรสุทธิ  แต่รายจ่ายที่มลีกัษณะลงทุนนี้จะถือเป็นรายจ่ายได้ก็ต่อเมื่อสิ้นรอบ
ระยะเวลาบญัชกีจิการนําสนิทรพัย์ที่ได้ใช้ประโยชน์ไปในระหว่างงวดมาคํานวณคดิค่าเสื่อม
ราคาหรอืค่าสกึหรอตามพระราชกฤษฎกีาแต่สนิทรพัยป์ระเภทที่ดนิมขีอ้ยกเวน้ไม่มกีารคดิค่า
เสื่อมราคาแต่ประการใดเนื่องจากไมส่ามารถตอีายกุารใชง้านได้    

สําหรบัหลกัเกณฑ์ที่นํามาใช้ในการพจิารณาว่ารายจ่ายใดมลีกัษณะเป็นการลงทุน
หรอืไม ่ จะมอียูด่ว้ยกนั 3 หลกัเกณฑค์อื 

1)  หลกักรรมสทิธิ ์ หมายความว่า  รายจา่ยนัน้ๆ  เมือ่จา่ยไปแลว้กจิการย่อมไดม้สีทิธิ
ครอบครองเป็นเจา้ของกรรมสทิธิห์รอืไม ่  
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2)  หลกัประโยชน์  หมายความว่า  รายจา่ยนัน้เมือ่จา่ยไปแลว้ไดก้รรมสทิธิใ์นทรพัยใ์ด
มากต็ามหากแต่ได้รบัประโยชน์เกนิกว่า 1 รอบระยะเวลาบญัชจีากการใชท้รพัยส์นิก็ถอืไดว้่า
เป็นรายจา่ยอนัมลีกัษณะลงทุน 

3)  หลกัสาระสําคญั  หมายความว่า  รายจ่ายนัน้โดยทัว่ไปมกัจะเป็นจํานวนเงนิก้อน
ใหญ่ไมว่่าจะเป็นการจา่ยครัง้เดยีวหรอืผ่อนชาํระกต็าม  แต่บางกรณีอาจจะเป็นจาํนวนเลก็น้อย
ในการปฏิบัติทางบัญชีรายจ่ายนัน้ต้องไม่ตํ่ ากว่า 500 บาท  จึงจะถือว่าเป็นรายจ่ายอันมี
ลกัษณะลงทุน  แต่ถ้าหากรายจ่ายใดตํ่ากว่า 500 บาท  จะถอืว่าเป็นรายจ่ายเพื่อหาผลกําไร
ทางภาษอีากรกถ็อืปฏบิตัเิช่นเดยีวกนั 

            1.2.2  รายจา่ยทีห่ากําไรหรอืก่อใหเ้กดิรายได ้(Revenue Expenditure)  เป็น
รายจ่ายต้นทุนของสนิคา้หรอืบรกิารที่กจิการไดจ้่ายไปเพื่อก่อให้เกดิรายได้หรอืรายจ่ายต่างๆ 
ทีก่จิการไดจ้่ายไปเพื่อใหส้นิค้าหรอืบรกิารพรอ้มทีจ่ะขาย  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการขายและการ
บริหาร  เมื่อกิจการมีรายจ่ายเพื่อหากําไรหรือก่อให้เกิดรายได้เกิดขึ้นจะต้องนํารายจ่าย
ดงักล่าวไปคาํนวณกําไรสุทธทิัง้จาํนวนในรอบระยะเวลาบญัชทีีไ่ดจ้่ายไป 

 ดงันัน้  ในการพิจารณาว่ารายจ่ายใดเป็นรายจ่ายอันมลีักษณะเป็นการลงทุนตาม
มาตรา 65 ตร ี(5) แห่งประมวลรษัฎากรนัน้  รายจ่ายดงักล่าวต้องเป็นรายจ่ายเกดิเป็นทุนรอน
หรอืทรพัย์สนิของบรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและก่อให้เกิดประโยชน์เกินกว่าหนึ่งรอบ
ระยะเวลาบญัช ี หากเขา้ลกัษณะเป็นรายจ่ายอนัมลีกัษณะเป็นการลงทุนต้องหา้มมใิหนํ้ามาหกั 
เป็นรายจา่ยในการคาํนวณกําไรสุทธติามมาตรา 65 ตร ี(5) แห่งประมวลรษัฎากร แต่กฎหมาย
มขีอ้ผ่อนปรนใหถ้อืเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธโิดยหกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาได้
ตามมาตรา 65 ทว ิ(2) ประกอบพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่145 พ.ศ. 2527  อย่างไรกต็ามการที่
จะนํารายจ่ายดังกล่าวมาหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้นัน้จะเริม่หกันับตัง้แต่วันที่ได้
ทรพัยส์นินัน้มาและวนัที่ถอืว่าได้ทรพัยส์นิมาหมายถงึวนัที่ทรพัยส์นินัน้อยู่ในสภาพพรอ้มใช้
งานหรอืใชป้ระโยชน์ได ้

 

 

หลกัเกณฑก์ารรบัรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 

 สมเดช  โรจน์คุรเีสถยีรและคณะ (2556 : 229)  กล่าวถงึหลกัเกณฑใ์นการบนัทกึบญัชี
เกี่ยวกบัรายได้และรายจ่ายของธุรกิจประเภทขายสนิค้าหรอืให้บรกิารที่เป็นบรษิัทหรอืห้าง
หุน้ส่วนนิตบิุคคลว่า  ผูท้าํบญัชจีะตอ้งพจิารณาว่าเมือ่ใดรายไดแ้ละรายจ่ายไดถ้อืว่าเกดิขึน้แลว้
ก็จะนํามาลงบันทึกบัญชีร ับรู้เป็นรายได้และรายจ่ายตามงวดบัญชีนั ้นและ  เมื่อสิ้นรอบ
ระยะเวลาบญัชกี็จะต้องมกีารคํานวณกําไรสุทธเิพื่อเสยีภาษีเงนิได้นิตบิุคคล  สําหรบัเกณฑ์
วธิกีารรบัรูร้ายไดแ้ละรายจา่ยโดยทัว่ไปแบ่งไดด้งันี้ 
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 1.  เกณฑเ์งินสด (Cash Basic)   

    กจิการที่รบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่ายตามวธินีี้เป็นการรบัรูร้ายได้เฉพาะส่วนที่กจิการ
ไดร้บัมาหรอืจา่ยไปเป็นเงนิสดหรอืตราสารทีเ่ป็นเงนิสดเฉพาะส่วนทีก่จิการไดร้บัมาหรอืจ่ายไป
แล้วเท่านัน้  ในกรณีที่กจิการยงัไม่ได้รบัหรอืจ่ายเงนิจะไม่นํารายไดแ้ละรายจ่ายนัน้มาบนัทกึ
บญัชรีบัรูร้ายได้และรายจ่ายไม่ได้  แต่จะตัง้บญัชพีกัไวร้อการตดับญัชเีมื่อรายได้และรายจ่าย
นัน้ถงึกําหนดและกจิการไดร้บัเงนิหรอืจ่ายเงนิจงึจะรบัรูร้ายไดแ้ละรายจ่ายในการคํานวณกําไร
สุทธใินแต่ละรอบระยะเวลาบญัช ี 

 

 2.  เกณฑสิ์ทธิ (Accrual Basic)   
    กิจการที่รบัรู้รายได้และรายจ่ายวิธนีี้ เป็นการรบัรู้รายได้และรายจ่ายโดยการนํา

รายไดแ้ละรายจ่ายทีเ่กดิขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชใีดแมจ้ะยงัไม่ไดร้บัชําระหรอืจ่ายเงนิในรอบ
ระยะเวลาบญัชนีัน้มารวมคํานวณเป็นรายได้หรอืรายจ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีนัน้  ดงันัน้  
รายได้และรายจ่ายเมื่อถงึกําหนดชําระแล้วหากยงัไม่ได้รบัหรอืจ่ายเงนิจะต้องบนัทกึบญัชไีว้
เป็นรายได้ค้างรบัหรอืรายจ่ายค้างจ่ายและต้องนําไปคํานวณกําไรสุทธดิ้วย  และในทํานอง
เดยีวกนัหากรายไดใ้ดไดร้บัล่วงหน้าหรอืรายจ่ายใดไดจ้่ายล่วงหน้าสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ถดัไปซึง่ยงัไม่ถงึกําหนดกจ็ะนําไปคํานวณกําไรสุทธใินงบกําไรขาดทุนในรอบระยะเวลาบญัชี
นัน้ตามประมวลรษัฏากรมาตรา 65 ได้กําหนดให้ธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลทัว่ไปรบัรู้รายได้และ
รายจา่ยโดยเกณฑส์ทิธแิต่จะมธีุรกจิบางประเภทอาจจะไม่คํานวณกําไรสุทธหิรอืรบัรูร้ายไดแ้ละ
รายจ่ายโดยวธินีี้  เนื่องจากเป็นธุรกจิเฉพาะทีแ่ตกต่างจากธุรกจิทัว่ไปซึ่งกจิการบางประเภท
อาจจะเลอืกการรบัรูร้ายไดแ้ละรายจา่ยเกณฑส์ทิธพิเิศษทีแ่ยกจากเกณฑส์ทิธขิองกจิการทัว่ไป
ดงันี้ 

     2.1  เกณฑผ์่อนชําระ (Installment Method)  กจิการทีร่บัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่ายวธิี
นี้เป็นการรบัรูร้ายได้และรายจ่ายจากกจิการขายผ่อนชําระหรอืให้เช่าซื้อที่มีระยะเวลาในการ
ผ่อนชําระเกนิกว่าหนึ่งรอบระยะบญัช ี จะถอืเอาผลต่างของราคาขายทีค่วรจะไดร้บัทัง้สิ้นกบั
ต้นทุนขายเป็นกําไรขัน้ต้นที่ยงัไม่ถอืเป็นรายได้  ในขณะที่มกีารขายผ่อนชําระหรอืให้เช่าซื้อ  
การรบัรูร้ายไดแ้ละรายจ่ายประเภทน้ีมกัจะใชก้บักจิการที่กรรมสทิธิย์งัไม่โอนให้กบัผู้ซื้อทนัที
จนกว่าผู้ซื้อจะชําระเงนิค่างวดสุดท้ายเรยีบร้อยแล้วซึ่งมกัจะใช้กบัธุรกิจให้เช่าซื้อ  ขายโดย
ผ่อนชําระ  ธุรกจิขายอสงัหารมิทรพัย ์ ขายสนิคา้โดยการผ่อนชําระหรอืเช่าซือ้อาจจะมกีารคดิ
ดอกเบี้ยจากการให้ลูกค้าผ่อนค่างวดเกินกว่า 1 ปี  หรือแล้วแต่ได้ตกลงกันการคํานวณ
ดอกเบี้ยจากการเช่าซือ้ม ี2 วธิคีอื  (1) วธิคีํานวณดอกเบี้ยเป็นรายไดแ้ต่ละงวดตามวธิรีายปี 
(Annuity)  และ (2) วธิคีาํนวณดอกเบีย้เป็นรายไดแ้ต่ละงวดตามวธิผีลรวมจาํนวนตวัเลข (Sum 

of the Digits) 
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      2.2  เกณฑส์ญัญาระยะยาว (Long Term Contract Method)  การรบัรูร้ายไดแ้ละ
ค่าใช้จ่ายตามวธินีี้เป็นการรบัรู้รายได้และรายจ่ายสําหรบักิจการที่ให้บรกิารเกินกว่า 1 รอบ
ระยะเวลาบญัช ี เช่น  กิจการรบัเหมาก่อสร้าง  กจิการขายอสงัหารมิทรพัย ์ กจิการที่มกีาร
รบัจา้งหรอืใหบ้รกิารทีม่สีญัญาในการว่าจา้งหรอืบรกิารเกนิกว่า 1 รอบระยะเวลาบญัช ี การรบั 
รูร้ายไดแ้ละรายจา่ยวธินีี้สามารถรบัรูไ้ด ้2 วธิคีอื 

             2.2.1  รบัรูร้ายไดเ้มื่องานเสรจ็ตามสญัญา (Completed Contract Method)  
เป็นการรบัรู้รายได้ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาและมีการโอน
กรรมสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้  ซึง่จะพจิารณาเงือ่นไขทีจ่ะใชว้ธินีี้คอื  
    2.2.1.1  ระยะเวลาของโครงการตอ้งไมเ่กนิ 1 รอบระยะเวลาบญัช ี

    2.2.1.2  งานก่อนสรา้งทีม่คีวามเสีย่งมาก 

    2.2.2  รบัรูร้ายไดต้ามอตัราสดัส่วนของงานที่ทําเสรจ็บางส่วน (Percentage 

of Completed Contract Method) เป็นการรบัรูร้ายไดต้ามอตัรารอ้ยละของงานก่อสรา้งทีแ่ลว้
เสรจ็ตามผลงานก่อสรา้งในแต่ละรอบบญัชเีป็นไปตามเงื่อนไขของคําสัง่กรมสรรพากรที ่ท.ป. 
1/2528 ซึง่จะพจิารณาเงือ่นไขทีจ่ะใชว้ธินีี้คอื 

    2.2.2.1  ดาํเนินการก่อสรา้งตามแผนงานทีว่างไว ้

    2.2.2.2  มคีวามเป็นไปไดข้องโครงการ 
    2.2.2.3  ประเมนิตน้ทุนของโครงการไดเ้ป็นระยะ 
    2.2.2.4  มยีอดเงนิรบัจากผูซ้ือ้หรอืผูว้่าจา้งอย่างเพยีงพอ 

    2.2.2.5  ผูซ้ือ้สามารถจา่ยชาํระเงนิไดต้ามสญัญา 

    2.2.2.6  ระยะเวลาของงานก่อสรา้งเกนิกว่า 1 รอบระยะเวลาบญัช ี

     2.3  เกณฑเ์ฉลีย่รายได ้(Average Income Method) การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย
วธินีี้ใชส้าํหรบักจิการใหเ้ช่าทรพัยส์นิซึง่มจีาํนวนเงนิทีจ่่ายมากในครัง้เดยีวแต่ผูเ้ช่ามรีะยะเวลา
ผกูพนัสญัญาเช่าเกนิกว่า 1 รอบระยะเวลาบญัชโีดยจะทําการเฉลีย่รายไดด้งักล่าวตามอายุการ
เช่าของทรพัยส์นิตามสญัญาเช่านัน้การใชเ้กณฑเ์ฉลีย่รายไดจ้ะนําไปใชก้บักจิการทีม่รีะยะเวลา
ในการได้รบัสทิธิ ์ เช่น  ค่าเซ้งอาคาร (สทิธกิารเช่า)  ค่าลขิสทิธิต์ลอดจนเรื่องของธุรกจิขาย
หรือรับสมัครสมาชิก (Member) เช่น สมาชิกสนามกอล์ฟ  สมาชิกกีฬา  สมาชิกสโมสร  
สมาชิกโยคะ เป็นต้น  สําหรบัธุรกิจที่มีรายได้เป็นค่าสมาชิกนัน้ตามประมวลรษัฎากรได้
กําหนดใหเ้ฉลีย่รายไดต้ามอายขุองการเป็นสมาชกิแต่ใหเ้ฉลีย่ไดส้งูสุดไมเ่กนิ 10 ปี 

 

 3.  เกณฑผ์สม (Hybrid Method)   
    การรบัรูร้ายได้ตามวธินีี้เหมาะสําหรบักจิการที่ทําธุรกจิหลายๆ ประเภทรวมกนัซึ่ง

ไมส่ามารถรบัรูร้ายไดว้ธิหีนึ่งวธิใีดโดยเฉพาะไดจ้งึต้องเลอืกการรบัรูร้ายไดต้ามความเหมาะสม
ของธุรกจิ 
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 ดงันัน้  จากที่กล่าวถึงหลกัเกณฑ์ของการรบัรู้รายได้และรายจ่ายมาแล้วข้างต้นนัน้  
ตามหลกัการบญัชแีละมาตรฐานการบญัชสีาํหรบัผูป้ระกอบการทีเ่ป็นบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคลควรรบัรูร้ายไดโ้ดยใชเ้กณฑส์ทิธทิัง้นี้เพื่อประโยชน์ในการเสยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล  โดย
สรุปแล้วหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของการรบัรูร้ายไดท้ีเ่กดิจากการขายสนิคา้หรอืให้บรกิารตาม
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2555) มดีงันี้ 

1)  ธุรกจิขายสนิคา้  จะรบัรูร้ายไดต้อ้งเขา้เงือ่นไขครบทุกขอ้ดงันี้ 
1.1)  กจิการไดโ้อนความเสีย่งและผลตอบแทนทีเ่ป็นสาระสําคญัของความเป็นเจา้  

ของสนิคา้ใหก้บัผูซ้ือ้แลว้ 

     1.2)  กจิการไมเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารสนิคา้อยา่งต่อเนื่องในระดบัทีเ่จา้ของพงึ 

กระทาํ  หรอืไมไ่ดค้วบคุมสนิคา้ทีข่ายแลว้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

     1.3)  กจิการสามารถวดัมลูค่าของจาํนวนรายไดไ้ดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

     1.4)  มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีก่จิการจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิของ 
รายการบญัชนีัน้ 

     1.5)  กจิการสามารถวดัมลูค่าของตน้ทุนทีเ่กดิขึน้หรอืทีจ่ะเกดิขึน้อนัเนื่องมาจาก 

รายการบญัชนีัน้ไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื 

2)  ธุรกจิการใหบ้รกิาร  จะรบัรูร้ายไดต้อ้งเขา้เงือ่นไขครบทุกขอ้ดงันี้ 
     2.1)  กจิการสามารถวดัมลูค่าของจาํนวนรายไดไ้ดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

     2.2)  มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีก่จิการจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิของ 

รายการบญัชนีัน้ 

     2.3)  กจิการสามารถวดัขัน้ความสาํเรจ็ของรายการบญัช ีณ วนัทีใ่นงบฐานะการ  
เงนิไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื 

     2.4)  กจิการสามารถวดัมลูค่าของตน้ทุนไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื 

  

 

การรบัรู้รายได้จากการส่งออก 

 

การประกอบธุรกิจส่งออกมกัจะมคีําถามเกดิขึน้อยู่บ่อยครัง้ก็คอื   การขายสนิค้าโดย
การส่งออกนอกราชอาณาจกัรนัน้  ธุรกิจจะรบัรูร้ายได้จากการส่งออกสนิค้าไปขายได้เมื่อใด  
หรอืจะบนัทกึรายการบญัชใีนช่วงเวลาใด  ใหพ้จิารณาว่าถ้าบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลซึง่
เป็นผูข้ายสนิคา้ไดท้ําการจดัส่งออกสนิคา้โดยทางเรอืเดนิทะเลหรอืจดัส่งสนิคา้โดยทางอื่นและ
ไดม้กีารผ่านพธิกีารทางศุลกากรโดยถูกต้องตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากรแลว้  จุดรบัผดิชอบ
ทางภาษแีละการรบัรูร้ายไดจ้ากการส่งออกจะเกดิขึน้โดยขอลําดบัเหตุการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งในทาง
บญัชแีละภาษอีากรดงันี้ (คน้จาก. http://www.kiatchai.com/archives/2327)  
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1. กรณกีจิการไดร้บัคาํสัง่ซือ้ (Purchase Order) จากผูซ้ือ้ในต่างประเทศ  ยงัไมถ่อื 

ว่ากจิการมกีารขายสนิคา้โดยการส่งออกแต่อยา่งใด 

2. กจิการไดอ้อกใบตราส่งสนิคา้ (Performa Invoice) เพื่อนําไปใชป้ระกอบการอนุมตั ิ

ส่งออกต่อเจา้พนกังานกรมศุลกากร ณ จดุนี้กย็งัไมถ่อืว่ากจิการมกีารขายสนิคา้โดยการส่งออก
เช่นเดยีวกนั 

3. กจิการขนยา้ยสต๊อกสนิคา้ไปยงัท่าเรอืเพื่อเตรยีมการส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้   
เนื่องจากยงัไม่มกีารส่งมอบสนิค้าใหแ้ก่ลูกค้า  จงึยงัไม่ถอืว่าเป็นการขายแต่มกีารเคลื่อนยา้ย 
สต๊อกออกจากคลงัสนิค้า  ธุรกจิจงึต้องบนัทกึตดัสนิค้าที่เตรยีมการส่งออกจากรายงานสนิค้า
และวตัถุดบิ  แต่เนื่องจากกจิการยงัไมไ่ดส้่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้จงึต้องบนัทกึรายการสนิคา้ไว้
ในบญัชสีนิคา้ระหว่างทาง (Goods In Transit) 

4. กจิการดาํเนินพธิกีารทางศุลกากรมเีอกสาร “ใบขนสนิคา้” เกดิขึน้ ณ จดุนี้มผีลต่อ 

ระบบภาษมีลูค่าเพิม่  กล่าวคอื 

4.1 ถอืว่าความรบัผดิในการเสยีภาษมีลูค่าเพิม่เกดิขึน้ตามมาตรา 78(4) แห่ง 
ประมวลรษัฎากร  ซึง่เป็นผลใหก้จิการไดส้ทิธเิสยีภาษมีลูค่าเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 0 

4.2 กจิการตอ้งบนัทกึรายงานภาษขีายดว้ยราคา เอฟ.โอ.บ.ี ตามมาตรา 79/1 (1)  
แห่งประมวลรษัฎากร  
    4.2.1  กรณทีีก่จิการยงัไดร้บัชําระราคาสนิคา้  ใหเ้ลอืกใชอ้ตัราแลกเปลีย่นที่
ธนาคารพาณิชยร์บัซือ้ (Buying Rate) ของธนาคารพาณิชยท์ี่กจิการใชบ้รกิารอยู่นัน้หรอืจะ
เลอืกใชอ้ตัราแลกเปลีย่นของธนาคารแห่งประเทศไทยกไ็ด ้ แต่เมื่อไดเ้ลอืกใชอ้ตัราแลกเปลีย่น
เพื่อการคาํนวณเงนิตราต่างประเทศใหเ้ป็นเงนิตราไทยของธนาคารประเภทใดแลว้  ใหใ้ชอ้ตัรา
แลกเปลี่ยนของธนาคารนัน้ตลอดไป  เว้นแต่จะได้รบัอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้
เปลีย่นแปลง “ธนาคาร” ได ้

    4.2.2  กรณีทีก่จิการไดร้บัชําระค่าสนิคา้ไวก่้อนแลว้  ใหใ้ชอ้ตัราแลกเปลีย่น
ทีธ่นาคารพาณชิยร์บัซือ้ตามทีไ่ดบ้นัทกึรายการรบัชําระเงนิค่าสนิคา้นัน้ 

5. เมือ่มกีารนําสนิคา้ลงเรอืเดนิทะเลเพื่อส่งใหแ้ก่ผูซ้ือ้ในต่างประเทศ 

5.1 กรณกีารขายสนิคา้ดว้ยเงือ่นไข ซ.ีไอ.เอฟ. ยงัไมถ่อืว่ากจิการไดส้่งมอบ 

สนิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้  จงึยงัไมม่กีารบนัทกึบญัชเีพื่อรบัรูร้ายไดจ้ากการส่งออกสนิคา้แต่อยา่งใด 

5.2 กรณกีารขายสนิคา้ดว้ยเงือ่นไข เอฟ.โอ.บ ี ถอืว่ากจิการไดส้่งมอบสนิคา้ 

ใหแ้ก่ผูซ้ือ้แลว้  ใหบ้นัทกึรบัรูร้ายไดจ้ากการส่งออกสนิคา้ตามมาตรา 65 ทว ิ(5) แห่งประมวล
รษัฎากร 
    5.2.1  กรณทีีก่จิการยงัไดร้บัชําระราคาสนิคา้  ใหเ้ลอืกใชอ้ตัราแลกเปลีย่นที่
ธนาคารพาณิชยร์บัซือ้ (Buying Rate) ณ วนัส่งมอบสนิคา้นัน้ของธนาคารพาณิชยท์ีก่จิการใช้
บรกิารอยูห่รอืจะเลอืกใชอ้ตัราแลกเปลีย่นของธนาคารแห่งประเทศไทยกไ็ด ้ แต่เมื่อไดเ้ลอืกใช้
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อตัราแลกเปลี่ยนเพื่อการคํานวณเงนิตราต่างประเทศให้เป็นเงนิตราไทยของธนาคารประเภท
ใดแล้ว  ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารนั ้นตลอดไป  เว้นแต่จะได้รบัอนุมตัิจากอธิบดี
กรมสรรพากรใหเ้ปลีย่นแปลง “ธนาคาร” ได ้

    5.2.2  กรณีทีก่จิการไดร้บัชําระค่าสนิคา้ไวก่้อนแลว้  ใหใ้ชอ้ตัราแลกเปลีย่น
ทีธ่นาคารพาณชิยร์บัซือ้ตามทีไ่ดบ้นัทกึรายการรบัชําระเงนิค่าสนิคา้นัน้ 

6. เมือ่สนิคา้ถงึท่าเรอืในต่างประเทศ 

6.1 กรณกีารขายสนิคา้ดว้ยเงือ่นไข ซ.ีไอ.เอฟ. ถอืไดว้่ากจิการไดส้่งมอบสนิคา้ 

ให้แก่ผู้ซื้อสนิค้าแล้ว  ให้บนัทกึรบัรูร้ายได้จากการส่งออกสนิค้าตามมาตรา 65 ทว ิ(5) แห่ง
ประมวลรษัฎากร 
    6.1.1  กรณทีีก่จิการยงัไดร้บัชําระราคาสนิคา้  ใหเ้ลอืกใชอ้ตัราแลกเปลีย่นที่
ธนาคารพาณิชยร์บัซื้อ (Buying Rate) ณ วนัทีส่่งมอบสนิคา้นัน้ของธนาคารพาณิชยท์ีก่จิการ
ใช้บรกิารอยู่นัน้หรอือตัราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยตามที่กิจการได้เลอืกใช้
อตัราแลกเปลี่ยนเพื่อการคํานวณเงนิตราต่างประเทศให้เป็นเงนิตราไทยของธนาคารประเภท
ใดประเภทหนึ่งแล้ว  ให้ใช้อตัราแลกเปลี่ยนของธนาคารนัน้ตลอดไป  เว้นแต่จะได้รบัอนุมตัิ
จากอธบิดกีรมสรรพากรใหเ้ปลีย่นแปลง “ธนาคาร” ได ้

    6.1.2  กรณีทีก่จิการไดร้บัชําระค่าสนิคา้ไวก่้อนแลว้  ใหใ้ชอ้ตัราแลกเปลีย่น
ทีธ่นาคารพาณชิยร์บัซือ้ตามทีไ่ดบ้นัทกึรายการรบัชําระเงนิค่าสนิคา้นัน้ 

6.2 กรณกีารขายสนิคา้ดว้ยเงือ่นไข เอฟ.โอ.บ ีเนื่องจากกจิการไดส้่งมอบสนิคา้ 

ใหแ้ก่ผูซ้ือ้แลว้ตัง้แต่จดุที ่5 แลว้  จงึยงัไม่ต้องบนัทกึบญัชเีพื่อรบัรูร้ายไดจ้ากการส่งออกสนิคา้
อกีแต่อยา่งใด 

7. เมือ่มกีารรบัชาํระหนี้ค่าสนิคา้ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วน  ใหก้จิการบนัทกึบนัทกึ 

การรบัชําระราคาค่าสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศตามมาตรา 65 ทวิ (5) แห่งประมวล
รษัฎากร  โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีธ่นาคารพาณิชยร์บัซือ้ (Buying Rate) ณ วนัทีไ่ดร้บัชําระ
ราคานัน้ของธนาคารพาณชิยท์ีก่จิการใชบ้รกิารอยู่ 

8. เมือ่สิน้รอบระยะเวลาบญัชหีากยงัไดร้บัชําระหน้ีไมห่มด  ใหก้จิการปรบัปรงุอตัรา 

แลกเปลี่ยนให้เป็นไปตามแลกเปลี่ยนที่ธนาคารพาณิชยร์บัซื้อ (Buying Rate) ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลาบญัชนีัน้ 

9. ในรอบระยะเวลาบญัชปีีถดัไปทีม่กีารรบัชาํระหนี้ใหถ้อืปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัรายการ 

ตามขอ้ 7 ขา้งตน้ 
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แนวคิดเก่ียวกบัการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

 1.  มลูเหตขุองการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ   
    การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศถอืว่าเป็นวธิกีารอยา่งหนึ่งทางการบญัชทีีใ่ชใ้นการ

ปรบัจาํนวนเงนิที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Currency)  ซึ่งเป็นเงนิตราสกุลอื่นที่มใิช่
เงนิตราทีใ่ชอ้ยูภ่ายในประเทศใหเ้ป็นเงนิตราในประเทศ (Domestic Currency)หรอืบางครัง้อาจ 
เรยีกไดว้่าแปลงค่าจากเงนิตราต่างประเทศมาเป็นเงนิบาทไทยเพื่อก่อใหเ้กดิความคล่องตวัใน
การนําไปใช้  ในปจัจุบนัการดําเนินธุรกจิการค้าระหว่างประเทศหรอืการนําเขา้และส่งออกใน
ยุคการคา้แบบเสรนีี้มกีารขยายวงกวา้งขวางมากขึน้การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศจงึนับว่า
เป็นเรื่องทีม่คีวามสําคญัอย่างยิง่ประกอบทัง้อตัราแลกเปลีย่นในแต่ละประเทศกไ็ม่มคีวามคงที่
หรอืแน่นอนเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา  สําหรบัในทางปฏบิตัิทางบญัชเีกี่ยวกับการแปลงค่า
เงนิตราต่างประเทศมาเป็นสกุลเงนิของประเทศตนอาจต้องมกีารรบัรูผ้ลต่างของรายการกําไร
หรอืขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  บางครัง้อาจเกิดความยุ่งยากต่อผู้ใช้งบ
การเงนิในการเปรยีบเทยีบขอ้มลูทางการเงนิในแต่ละรอบระยะเวลาบญัช ี

 ดงันัน้  การทําธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Currency Transactions)  จงึถอื
ได้ว่าเป็นมูลเหตุที่สําคญัของการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศหรอืการปรบัสกุลเงนิตราต่าง 
ประเทศเปลีย่นมาเป็นสกุลเงนิตราในประเทศใหค้งอยู่เป็นสกุลเงนิตราเดยีวกเ็พื่อใหผู้ใ้ชข้อ้มลู
สามารถอ่านขอ้มลูไดอ้ยา่งเขา้ใจและตคีวามหมายทีไ่ดร้บัอย่างถูกต้องตรงตามวตัถุประสงคใ์น
การนําไปใชง้าน 

 

 2.  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

     อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Rate) หมายถงึ อตัรา 
ส่วนของเงนิตราสกุลหนึ่งต่อเงนิตราอกีสกุลหนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 

     Christensen, Cottrell, Baker (2014 : 543)  กล่าวว่าอตัราแลกเปลีย่นสกุลเงนิตรา
ถอืไดว้่ามคีวามสาํคญัอยา่งมากเนื่องจากเป็นสกุลหลกัทีใ่ชใ้นการคา้ระหว่างประเทศจะมตีลาด
รบัซื้อและขายเงนิตรานัน้มกีารกระจายอยู่หลายแห่งทัว่โลกโดยมเีครอืข่ายการตดิต่อสื่อสาร
เชื่อมโยงไปยงัตลาดต่างๆ ที่มสี่วนร่วมซึ่งรวมถึงธนาคาร  ผู้ค้าเงนิตรา  องค์กรธุรกิจ  และ
บุคคลต่างๆ ด้วยและเพื่อให้มีจุดนับพบกันระหว่าง   ผู้ซื้อและผู้ขายเงินตราก็จะมีตลาด
แลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศที่จะอํานวยความสะดวกในเรื่องการโอนเงนิเพื่อการชําระหนี้
ระหว่างประเทศ  เช่น  การโอนเงนิจากผู้นําเขา้ไปยงัผูส้่งออก เป็นต้น  หรอืเรื่องการซื้อขาย
สนิค้าระหว่างประเทศเป็นเงนิเชื่อ  เช่น  เลตเตอร์ออฟเครดติธนาคารที่ทําให้ผู้ขายมกีารส่ง
สนิคา้ไปก่อนทีจ่ะไดร้บัชาํระหนี้จากผูซ้ือ้ในต่างประเทศ เป็นตน้   
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 สําหรบัในการดําเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการนําเข้าและส่งออกมกัจะมีรายการค้าที่
เกี่ยวกบัเงนิตราต่างประเทศเกดิขึน้ในตลาดเงนิส่วนมากเป็นการแลกเปลีย่นระหว่างอตัราเงนิ
บาทกบัเงนิดอลลาร์สหรฐัอเมรกิาซึ่งอตัราแลกเปลี่ยนดงักล่าวนี้จะมผีลกระทบต่อตลาดเงนิ   
จาํแนกออกได ้3 ตลาดไดแ้ก่ 

     2.1  ตลาดซือ้ขายทนัท ี(Spot Market หรอื Spot Rate)  เป็นอตัราแลกเปลีย่น
ปจัจุบนัหรอืในวนัน้ีทนัททีี่มกีารซื้อขายกนั  โดยจะมขี้อตกลงส่งมอบเงนิทนัทใีนวนัเดยีวกนั
หรอืส่งมอบเงนิภายใน 2 วนัทําการหลงัจากที่มกีารซื้อขาย เช่น นักท่องเที่ยวไทยจะเดนิทาง
ไปฝรัง่เศสก็จะซื้อและรบัเงนิฟรงัค์ฝรัง่เศสทนัท ี โดยจ่ายเงนิบาทตามอตัราแลกเปลี่ยนใน
ตลาดซื้อขายทนัท ีณ วนันัน้  สําหรบัอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดซื้อขายทนัทอีาจกําหนดได ้     
2 อตัราคอื   

           2.1.1  อตัราทางตรง (Direct Quote) คอื  อตัราแลกเปลีย่นทีก่ําหนดว่าเงนิ 
ตราต่างประเทศ 1 หน่วยจะแลกเป็นเงนิตราในประเทศไดเ้ท่าใด  โดยการแปลงค่าเงนิตรานัน้
จะใช้วธิคีูณ  เช่น แปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 100 ดอลลาร์สหรฐัให้เป็นเงนิบาท ซึ่งอตัรา
แลกเปลีย่น 1 ดอลลารส์หรฐั เท่ากบั 40 บาท วธิกีารคาํนวณคอืนํา 100 X 40  =  4,000 บาท 

            2.1.2  อตัราทางออ้ม (Indirect Quote) คอื อตัราแลกเปลีย่นทีก่ําหนดว่าเงนิ  
ตราในประเทศ 1 หน่วยจะแลกเป็นเงนิตราต่างประเทศไดเ้ท่าใด  การกําหนดอตัราแลกเปลีย่น
ทางอ้อมนี้การแปลงค่าจะใช้วิธหีาร  เช่น  ถ้ากําหนดอตัราแลกเปลี่ยนเป็น 1 บาท เท่ากับ 

0.025 ดอลลารส์หรฐั  ดงันัน้ 100 ดอลลารส์หรฐักเ็ท่ากบั            =  4,000 บาท  
     2.2  ตลาดซือ้ขายล่วงหน้า (Forward Market  หรอื  Forward Rate) ซึง่เป็นอตัรา 

แลกเปลีย่นทีท่าํสญัญาซือ้ขายกนัไวล้่วงหน้าในอนาคตตามทีต่กลงกนั ณ ปจัจุบนัโดยสามารถ
นําเงนิบาทไปแลกเปลีย่นกบัสกุลเงนิอื่นในระยะเวลาอนาคตทีไ่ดต้กลงกนัซึง่ส่วนมากจะมรีะยะ
เวลานานเป็นวนั  เดอืน  หรอืปีก็ได้  การกําหนดอตัราอ้างองิในตลาดซื้อขายล่วงหน้ามกัจะ
เป็นการใหส้่วนลด (Discount) หรอืส่วนเพิม่  (Premium) จากอตัราแลกเปลี่ยนทนัท ีณ วนัใด
วนัหนึ่ง เช่น  สมมติว่าประเทศเยอรมนีมอีตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราทนัทีซึ่งจะเทยีบเท่าเงนิ
สหรฐัอเมรกิาคอื 1 มารค ์เท่ากบั 0.5368  ดอลลารส์หรฐั  ในขณะทีอ่ตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า 
6 เดอืน 1 มารค์ เท่ากบั 0.5433 ดอลลารส์หรฐั  ดงันัน้  อตัราแลกเปลีย่นเงนิมาร์คล่วงหน้า   
6 เดอืนขายในราคาทีม่สี่วนเพิม่ 2.42%  วธิกีารคาํนวณหาส่วนเพิม่ล่วงหน้ากระทาํไดด้งันี้ 
 ส่วนเพิม่ล่วงหน้า  =  อตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า - อตัราแลกเปลีย่นทนัท ี X   12 

        อตัราแลกเปลีย่นทนัที ่                 จาํนวนเดอืนใน       
                                                                                       สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  
       =  (0.5433  -  0.5368)  X  12 

           0.5368               6 

       =  0.0242  หรอื  2.42% 
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3.  ตลาดสวอป  (Swap Market)  เป็นรายการคา้ทีนํ่ารายการทางการเงนิของวธิ ีSpot 

Market มาทําการซื้อขายเงินตราที่ตลาดซื้อขายทันทีและที่ตลาดซื้อขายล่วงหน้าในเวลา
เดยีวกนัหรอือาจเป็นวธิกีารซือ้ขายเงนิสกุลเดยีวกนัโดยส่งมอบในภายหลงักไ็ด ้ ซึง่วธินีี้จะช่วย
ป้องกนัความเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่นเงนิจากการทําการซือ้เงนิตราทนัทแีละในเวลาเดยีวกนั
นัน้ก็ทําการขายเงนิตราล่วงหน้าที่เป็นสกุลเดยีวกนั  หรอืมกีารขายเงนิตราทนัทแีละในเวลา
เดยีวกนักท็าํการซือ้เงนิตราล่วงหน้าทีเ่ป็นสกุลเดยีวกนัเท่านัน้  เช่น  สมมตวิ่าอตัราดอกเบีย้ใน
สหรฐัอเมรกิาสูงกว่าในเยอรมนี  นักลงทุนชาวเยอรมนัสามารถซือ้เงนิดอลลารท์ีต่ลาดสหรฐัที่
ตลาดซื้อขายทนัทแีล้วนําไปลงทุนซื้อตราสารหนี้ในสหรฐัอเมรกิาทําให้ไดร้บัผลตอบแทนเป็น
ดอกเบี้ยสูงกว่าการลงทุนในประเทศ  ถ้าหากว่าซือ้ตราสารหนี้ที่มีอายุ 6 เดอืน  การลงทุนใน
ลกัษณะดงักล่าวอาจทําให้นักลงทุนชาวเยอรมนัขาดทุนก็ได้  ถ้าในช่วง 6 เดอืนนัน้เงนิสกุล
ดอลลาร์สหรฐัเกิดลดค่าลงเมื่อเทยีบกบัเงนิสกุลมาร์คของเยอรมนี  ดงันัน้  เพื่อป้องกนัผล
ขาดทุนที่อาจเกดิขึน้ดงักล่าวนักลงทุนชาวเยอรมนัก็สามารถทําสญัญาขายเงินดอลลารส์หรฐั
ล่วงหน้า 6 เดอืนในเวลาเดยีวกนันัน้เลยโดยขายดว้ยอตัราแลกเปลีย่นทีต่กลงกนั 

 

 

การบนัทึกบญัชีอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 

 สมเดช  โรจน์คุรเีสถยีรและคณะ (2556 : 247) กล่าวว่าธุรกจิทีม่ธีุรกรรมเกี่ยวขอ้งกบั
เงนิตราต่างประเทศมกัจะมปีญัหาในการจดัทําบัญชีในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ต่างประเทศในการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศมาเป็นค่าสกุลเงนิตราไทยซึ่งหากเมื่อกจิการ
ได้รบัหรอืจ่ายเงนิตราต่างประเทศออกไปก็ต้องทําการแปลงค่าเป็นเงนิตราไทยในการนํา
รายการค้าทีเ่กดิขึน้ไปบนัทกึบญัชไีม่ว่าจะเป็นการได้รบัหรอืจ่ายเป็นธนบตัรหรอืตัว๋เงนิก็ตาม  
สาํหรบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราทีนํ่ามาใชก้นัทัว่ไปหากแยกพจิารณามดีงันี้ 

1)  ตัว๋เงนิ (Bill)  มอีตัราในการแลกเปลีย่นอยูด่ว้ยกนั 3 อตัราคอื 

1.1)  อตัราซือ้ตัว๋เงนิ (Buying Sight Bills) 

     1.2)  อตัราขายตัว๋เงนิ (Selling Sight Bills) 

     1.3)  อตัราโอนเงนิทางโทรเลข (Telegraphic Transfer : T/T) 

2)  เงนิตราต่างประเทศ ( Foreign Bank Notes)  อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตามวธินีี้ 
เป็นอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ทัว่ไปกําหนดให้นํามาใช้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติ
เดยีวกนัซึง่ม ี2 อตัราคอื 

     2.1)  อตัราซือ้ (Buying Rate) หมายถงึ อตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ทีธ่นาคารรบัซือ้ 
เมื่อกจิการนําเงนิตราต่างประเทศไปแลกเปลี่ยนเป็นเงนิบาทต้องใช้อตัราซื้อของธนาคารมา
คาํนวณเพื่อแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิบาทไทย 
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     2.2)  อตัราขาย (Selling Rate) หมายถงึ อตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ทีธ่นาคารขาย 
เมื่อกจิการมคีวามต้องการเงนิตราต่างประเทศกจ็ะนําเงนิบาทไปซื้อที่ธนาคารจงึต้องใชอ้ตัรา
ขายของธนาคารมาคาํนวณเพื่อแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทย 

 

 1.  ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศต่องบการเงิน  
    อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศมกีารเปลีย่นแปลงไปตามกลไกของตลาดเงนิ

อยูต่ลอดเวลาจะไม่คงทีเ่หมอืนมาตรวดัน้ําหนักหรอืมาตรวดัระยะทาง  ซึง่บางครัง้อาจเรยีกว่า 
“อตัราแลกเปลีย่นลอยตวั (Free of Floating Exchange Rate)  เนื่องจากเหตุการณ์นี้จะทําให้
อตัราแลกเปลี่ยนมคีวามผนัผวนส่งผลต่อกระบวนการแปลงค่ามจีํานวนเงนิตราต่างประเทศ
เพิม่ขึน้และทาํใหเ้กดิกําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น  ตามหลกัการบนัทกึบญัชใีนมาตรฐาน
การบญัชฉีบบัที่ 30 เรื่อง ผลกระทบจากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ  ดงักล่าวให้นําไป
ปฏบิตัใิชก้บัอตัราแลกเปลีย่นซือ้ขายทัว่ไปทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัความเสีย่งของรายการ
ทีเ่งนิตราต่างประเทศ  เช่น  การซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็นต้น  ซึ่งหลกัการที่
สาํคญัในการบนัทกึบญัชมีดีงันี้ 

     1.1  รายการที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ  เมื่อกิจการมรีายการค้าเกิดขึ้นซึ่งเป็น
เงนิตราต่างประเทศจะต้องนํารายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศมาทําการแปลงค่าเป็นเงนิตรา
ไทยจงึจะนําไปบนัทกึรายการคา้ในแต่ละรายการ  การนํารายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศมา
แปลงค่าเป็นเงนิตราไทยจะใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิดรายการหรอือตัราแลกเปลี่ยนที่
เกิดขึ้นจรงิ ณ วนัที่เกิดรายการนัน่เอง  อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราที่จะนํามาใช้ ณ วนัที่เกิด
รายการมดีงันี้ 
   1.1.1  อตัราแลกเปลี่ยนทนัท ี(Current Rate) เป็นอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่ งในงบการเงนิเพื่อการแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ 
ขณะนัน้  หรอืบางทอีาจเรยีกไดว้่า “อตัราแลกเปลีย่นปจัจบุนั”    
   1.1.2  อตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่(Average Rate) เป็นอตัราถวัเฉลีย่ของอตัรา 
ในอดีตกับปจัจุบันซึ่งอัตราถัวเฉลี่ยยังแบ่งออกได้เป็นอัตราถัวเฉลี่ยอย่างง่าย (Simple 

Average Rate) และอตัราถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก (Weighted Average Rate) อาจกล่าวไดว้่าเป็น
อตัราที่ประมาณขึ้นเพื่อให้เกิดความใกล้เคยีงกบัอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิดรายการหรอื
อาจจะเป็นอตัราถวัเฉลีย่ของอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้ตลอดทัง้วนัแลว้นํามาเฉลีย่เป็นอตัราซือ้
หรอืขาย  เช่น  อตัราถวัเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ประกาศออกมาเป็นรายวนัโดย
การเฉลีย่จากการเปลีย่นค่าเงนิตราทัง้วนักไ็ด ้

 จากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราที่กล่าวมาขา้งต้น  ในการบนัทกึบญัชใีห้กบักจิการผู้ทํา
บญัชจีะต้องเลอืกใชอ้ตัราแลกเปลีย่นในการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศดว้ยความระมดัระวงั
อย่างรอบคอบเนื่องจากแต่ละอตัราของการแปลงค่าเงนิตราจะส่งผลกระทบต่อรายการในงบ
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การเงนิอย่างมากในที่นี้จงึยกตวัอย่างมาให้ศึกษาการเปรยีบเทยีบระหว่างอตัราในอดตีหรอื
อตัรา ณ วนัทีเ่กดิรายการคา้นัน้ๆ  กบัอตัราปจัจบุนัหรอือตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีใ่นงบการเงนิ 

 สมมติว่า  บริษัทใหญ่ในประเทศไทยจะแปลงค่าสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อยใน
ประเทศญี่ปุ่นจํานวน 10,000 เยน ให้เป็นเงินบาทเพื่อการจดัทํางบการเงนิรวม ณ วนันัน้  
อตัราแลกเปลีย่น 1 บาท เท่ากบั 5 เยน  เมือ่แปลงค่าแลว้สนิคา้คงเหลอืจะปรากฏในงบการเงนิ

รวมเท่ากบั            =  2,000 บาท 

 ปีต่อมา  อตัราแลกเปลีย่นลดลงเหลอื 1 บาท เท่ากบั 8 เยน  ซึง่สนิคา้คงเหลอืดงักล่าว
ยงัคงมอียู่ในมอื  ปญัหาที่ตามมาก็คอืสนิค้าคงเหลอืนัน้ควรปรากฏในงบการเงนิรวมเท่ากบั          =  1,250 บาทหรอืไม ่

 ในทางปฏบิตัหิากใชอ้ตัราในอดตี 1 บาทเท่ากบั 5 เยน ในการแปลงค่าโดยถอืว่าสนิคา้ 
นัน้ยงัคงมอียู่ในมอืจงึควรปรากฏในงบการเงนิรวมเท่ากบั 2,000 บาท ตลอดไปตราบเท่าที่
สินค้ายงัคงมอียู่ไม่ได้ขายออกไป  การใช้อัตราในอดีตหรืออัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการในการแปลงค่าสําหรบัปีต่อมาก็จะช่วยป้องกนัไม่ให้งบการเงนิได้รบัผลกระทบจาก
รายการกําไรหรอืขาดทุนจากการแปลงค่าซึง่เกดิจากความผนัผวนขึน้ลงของอตัราแลกเปลีย่น
ในระหว่างรอบระยะเวลาบญัชทีีร่ายงานงบการเงนิ  แต่ถ้าหากว่ากจิการมกีารใชอ้ตัรา 1 บาท 
เท่ากบั 8 เยน  ในการแปลงค่าสําหรบัปีต่อมาจะทําใหเ้กดิรายการขาดทุนจากการแปลงค่าเป็น
จาํนวนเท่ากบั 750 บาท (2,000 – 1,250) 

 ดังนั ้น  ในกรณีที่กิจการมีรายการค้าที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลทําให้อัตราแลกเปลี่ยนที่
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ควรใช้อตัราแลกเปลี่ยนทนัท ีณ วนัทีเ่กดิรายการซึง่ไม่ควรใชอ้ตัรา
แลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยในการแปลงค่าเงนิตราในการนํามาบนัทกึบญัชเีพราะอาจจะทําให้กจิการ
เสยีเปรยีบเกดิผลกระทบขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่ปลีย่นแปลงของตวัเงนิเป็นจาํนวนมาก 

     1.2  การบนัทกึรายการครัง้แรก  โดยการบนัทกึรายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ
จะแปลงค่าเป็นเงนิตราไทยซึง่จะตอ้งใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการนัน้ๆ  ซึง่รายการ
ทีเ่กดิขึน้ครัง้แรก  ไดแ้ก่  การซือ้หรอืขายสนิคา้หรอืบรกิาร  การกู้ยมืหรอืใหกู้้ยมืเงนิ  การเป็น
คู่สญัญาทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ   การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ่งสนิทรพัยห์รอืการก่อหนี้หรอื
ชาํระหนี้ 

     1.3  รายงาน ณ วนัที่ในงบฐานะการเงนิ  ในวนัสิน้งวดบญัชขีองแต่ละรอบระยะ 
เวลาบญัชรีายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิที่คงเหลอือยู่ในวนัสุดท้ายจะต้องแปลงค่าเป็นเงนิตรา
ไทยโดยแบ่งการบนัทกึไดด้งันี้ 
   1.3.1  รายการทีเ่ป็นตวัเงนิ (Monetary Items)  เป็นรายการทีเ่ป็นเงนิสดหรอื
สทิธเิรยีกรอ้งต่างๆ ทีก่จิการจะตอ้งชาํระหรอืไดร้บัซึง่กําหนดจาํนวนเงนิไวแ้น่นอน เช่น เงนิสด  
ลูกหนี้  เจา้หนี้  ใหใ้ช้อตัราปิด (Closing Rate) ในการคํานวณค่าเงนิตราไทยหรอือตัราแลก 
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เปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดของวันที่ในงบการเงินซึ่งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศดงันี้ 

1.3.1.1  สนิทรพัย ์ ใชอ้ตัราถวัเฉลีย่ทีธ่นาคารรบัซือ้ 

   1.3.1.2  หนี้สนิ  ใชอ้ตัราถวัเฉลีย่ทีธ่นาคารขาย 

   1.3.1.3  กรณสีถาบนัการเงนิ  ใชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีทุ่นรกัษาระดบั 

   1.3.1.4  การแปลงงบการเงนิของกจิการในต่างประเทศ  ใช้อตัราถวั
เฉลีย่ทีธ่นาคารรบัซือ้หรอือตัราขาย 

   1.3.2  รายการทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ (Nonmonetary Items) เป็นรายการทีน่อกจาก 
รายการที่เป็นตวัเงนิในกรณีที่รายการที่คงเหลอือยู่ในวนัสุดท้ายของรอบระยะเวลาบญัชใีห้
บนัทึกรายการด้วยราคาทุนเดิม ณ วนัที่เกิดรายการ เช่น ค่าเสื่อมราคาทรพัย์สิน  สินค้า
คงเหลอื  ทีด่นิ  อาคารและอุปกรณ์ เป็นตน้ 

   1.3.3  รายการทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิซึง่บนัทกึไวด้ว้ยมลูค่ายุตธิรรม  ใหร้ายงานโดย
ใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ ขณะทีก่ําหนดมลูค่ายุตธิรรมนัน้  ซึง่มลูค่ายุตธิรรม  หมายถงึ  จาํนวน
เงนิทีจ่ะสามารถแลกเปลีย่นสนิทรพัยห์รอืชาํระหนี้สนิอนัเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ระหว่างบุคคลทีม่ ี
ความรอบรูแ้ละเตม็ใจทีจ่ะแลกเปลีย่นโดยมกีารต่อรองทีเ่ป็นอสิระและไมม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกนั 

 

2.  การรบัรู้ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ   

    เมือ่กจิการมกีารนําเขา้และส่งออกสนิคา้ใหก้บัคู่คา้ทีอ่ยูใ่นต่างประเทศแลว้เมื่อมกีาร
บนัทกึบญัชทีี่เกดิจากรายการซื้อขายสนิค้าไว้ครัง้แรกต่อมาเมื่อครบกําหนดชําระตามทีต่กลง
หรอืสิ้นงวดบญัชจีะต้องมกีารรบัรู้ผลต่างของรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบญัชเีพื่อใหก้ารจดัทํางบการเงนิถูกต้องเป็นจรงิในปจัจุบนั  ตามแนวทางการปฏบิตัิ
จะพิจารณาแยกการรบัรู้ของผลต่างที่เกิดจากรายได้และค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงนิตรา
ต่างประเทศมาเป็นเงนิตราไทยมหีลกัการบนัทกึดงันี้ 

     2.1  การชาํระเงนิของรายการทีเ่ป็นตวัเงนิหรอืจากรายงานในระหว่างงวดหรอืของ
งวดบญัชก่ีอน  ใหร้บัรูร้ายไดห้รอืค่าใชจ้า่ยในงวดบญัชนีัน้ 

     2.2  ผลต่างอตัราแลกเปลีย่นเกดิขึน้เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นซึง่
ระหว่างวนัที่เกดิรายการกบัวนัที่มกีารชําระเงนิของรายการที่เป็นตวัเงนิ  ถ้ารายการชําระเงนิ
ภายในงวดบญัชเีดยีวกนักบัทีเ่กดิรายการใหร้บัรูผ้ลต่างทัง้จาํนวนในงวดบญัชนีัน้  แต่ถ้าหาก
รายการชําระเงนิดงักล่าวไปครบกําหนดในงวดบญัชถีดัไปให้รบัรูผ้ลต่างอตัราแลกเปลี่ยนใน 
แต่ละงวดบญัชทีี่เกี่ยวข้อง  โดยรบัรู้เฉพาะผลต่างระหว่างวนัที่เกิดรายการจนถึงวนัสิ้นงวด
บญัช ี

     2.3  ผลต่างทีเ่กดิจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้ระหว่างสิน้งวดบญัชกีบัวนัทีช่ําระ
เงนิ  ใหร้บัรูใ้นงวดบญัชทีีม่กีารชาํระเงนิ 
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ตวัอย่างท่ี 1  บนัทกึการซือ้สนิคา้เป็นเงนิตราต่างประเทศ 

1)  รบัรูผ้ลต่างอตัราแลกเปลีย่นในงวดเดยีวกนั 

เมือ่วนัที ่8 มถุินายน 2558  บรษิทั ฟ้าใส จาํกดั  ไดต้กลงทาํสญัญาสัง่ซือ้สนิคา้เป็น 

เงนิเชื่อจากบรษิทัย ูเอส จาํกดั ซึง่ตัง้อยูท่ีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นเงนิ 20,000 ดอลลารส์หรฐั
อตัราแลกเปลีย่นทนัท ีณ วนัซือ้สนิคา้ 1 ดอลลารส์หรฐั เท่ากบั 35.24 บาท  โดยตกลงจะชําระ
เงนิใหผู้ข้ายสนิคา้ในวนัที ่30 สงิหาคม 2558  อตัราแลกเปลีย่นวนันี้ 1 ดอลลารส์หรฐั เท่ากบั 

34.82 บาท และกจิการทําการปิดบญัชทีุกวนัที ่31 ธนัวาคมทุกปี  การลงรายการบนัทกึบญัชี
ปฏบิตัดิงันี้ 

    1.1)  การบนัทกึบญัชสีาํหรบัการซือ้สนิคา้ ณ วนัที ่8 มถุินายน 2558  

  เดบติ. ซือ้สนิคา้                                        704,800       
           เครดติ. เจา้หนี้การคา้ – ต่างประเทศ                            704,800  

 

     1.2)  การบนัทกึบญัชกีารจา่ยชาํระหนี้ใหแ้ก่ผูข้าย ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2558 

 เดบติ. เจา้หนี้การคา้ – ต่างประเทศ             704,800       
                                เครดติ. เงนิสด                                                      696,400 

                                          กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น                                  8,400 

 

2)  รบัรูผ้ลต่างอตัราแลกเปลีย่นในงวดบญัชถีดัไป 

เมือ่วนัที ่8 มถุินายน 2558  บรษิทั ฟ้าใส จาํกดั  ไดต้กลงทาํสญัญาสัง่ซือ้สนิคา้เป็น 

เงนิเชื่อจากบรษิทัย ูเอส จาํกดั ซึง่ตัง้อยูท่ีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นเงนิ 20,000 ดอลลารส์หรฐั
อตัราแลกเปลีย่นทนัท ีณ วนัซือ้สนิคา้ 1 ดอลลารส์หรฐั เท่ากบั 35.24 บาท  โดยตกลงจะชําระ
เงนิใหผู้ข้ายสนิคา้ในวนัที ่5 มกราคม 2559 อตัราแลกเปลีย่น ณ วนันี้ 1 ดอลลารส์หรฐั เท่ากบั 

36.20 บาท และกจิการปิดบญัชทีุกวนัที ่31 ธนัวาคมทุกปี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ซึง่อตัรา
แลกเปลีย่น 1 ดอลลารส์หรฐั เท่ากบั 34.91 บาท  การลงรายการบนัทกึบญัชปีฏบิตัดิงันี้ 

    2.1)  การบนัทกึบญัชสีาํหรบัการซือ้สนิคา้ ณ วนัที ่8 มถุินายน 2558  

  เดบติ. ซือ้สนิคา้                                        704,800       
           เครดติ. เจา้หนี้การคา้ – ต่างประเทศ                           704,800 

  

    2.2)  ปรบัปรงุผลต่างทีเ่กดิจากอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

      เดบติ. เจา้หนี้การคา้ – ต่างประเทศ                  6,600 

               เครดติ. กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น                                   6,600 
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    2.3)  การบนัทกึบญัชกีารจา่ยชาํระหน้ีใหแ้ก่ผูข้าย ณ วนัที ่5 มกราคม 2559 

เดบติ. เจา้หนี้การคา้ – ต่างประเทศ                698,200    
         ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น                 25,800    

                               เครดติ. เงนิสด                                                      724,000                            
 

3)  รบัรูผ้ลต่างอตัราแลกเปลีย่นหลายงวดบญัช ี

เมือ่วนัที ่8 มถุินายน 2557 บรษิทั ฟ้าใส จาํกดั ไดต้กลงทาํสญัญาสัง่ซือ้สนิคา้เป็นเงนิ  
เชื่อจากบรษิทัยู เอส จํากดั  ซึ่งตัง้อยู่ที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นเงนิ 20,000 ดอลลารส์หรฐั
อตัราแลกเปลีย่นทนัท ีณ วนัซือ้สนิคา้ 1 ดอลลารส์หรฐั เท่ากบั 35.24 บาท  โดยตกลงจะชําระ
เงนิใหผู้ข้ายสนิคา้ในวนัที ่5 มกราคม 2559 อตัราแลกเปลีย่น ณ วนันี้ 1 ดอลลารส์หรฐั เท่ากบั 

36.20 บาท และกจิการปิดบญัชทีุกวนัที ่31 ธนัวาคมทุกปี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 อตัรา
แลกเปลีย่น 1 ดอลลารส์หรฐั  เท่ากบั 34.91 บาท และวนัที ่31 ธนัวาคม 2558  ซึง่อตัราแลก 
เปลีย่น 1 ดอลลารส์หรฐั เท่ากบั 35.15 บาท การลงรายการบนัทกึบญัชปีฏบิตัดิงันี้ 

    3.1)  การบนัทกึบญัชสีาํหรบัการซือ้สนิคา้ ณ วนัที ่8 มถุินายน 2557 

  เดบติ. ซือ้สนิคา้                                        704,800       
           เครดติ. เจา้หนี้การคา้ – ต่างประเทศ                            704,800 

  

    3.2)  ปรบัปรงุผลต่างทีเ่กดิจากอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

      เดบติ. เจา้หนี้การคา้ – ต่างประเทศ                  6,600 

               เครดติ. กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น                                   6,600 

 

    3.3)  ปรบัปรงุผลต่างทีเ่กดิจากอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

      เดบติ. ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น                  4,800 

               เครดติ. เจา้หนี้การคา้ – ต่างประเทศ                                4,800 

 

    3.4)  การบนัทกึบญัชกีารจา่ยชาํระหน้ีใหแ้ก่ผูข้าย ณ วนัที ่5 มกราคม 2559 

เดบติ. เจา้หนี้การคา้ – ต่างประเทศ                703,000    
         ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น                 21,000    

                               เครดติ. เงนิสด                                                      724,000                           
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4)  รบัรูผ้ลต่างอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัชาํระเงนิ 

เมือ่วนัที ่8 มถุินายน 2558  บรษิทั ฟ้าใส จาํกดั  ไดต้กลงทาํสญัญาสัง่ซือ้สนิคา้เป็น 

เงนิเชื่อจากบรษิทัย ูเอส จาํกดั ซึง่ตัง้อยูท่ีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นเงนิ 20,000 ดอลลารส์หรฐั
อตัราแลกเปลีย่นทนัท ีณ วนัซือ้สนิคา้ 1 ดอลลารส์หรฐั เท่ากบั 35.24 บาท  โดยตกลงจะชําระ
เงนิใหผู้ข้ายสนิคา้ในวนัที ่5 มกราคม 2559 อตัราแลกเปลีย่น ณ วนันี้ 1 ดอลลารส์หรฐั เท่ากบั 

34.20 บาท และกจิการปิดบญัชทีุกวนัที ่31 ธนัวาคมทุกปี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ซึง่อตัรา
แลกเปลีย่น 1 ดอลลารส์หรฐั เท่ากบั 35.24 บาท  การลงรายการบนัทกึบญัชปีฏบิตัดิงันี้ 

     4.1)  การบนัทกึบญัชสีาํหรบัการซือ้สนิคา้ ณ วนัที ่8 มถุินายน 2558  

  เดบติ. ซือ้สนิคา้                                        704,800       
           เครดติ. เจา้หนี้การคา้ – ต่างประเทศ                           704,800 

  

    4.2)  การบนัทกึบญัชกีารจา่ยชาํระหน้ีใหแ้ก่ผูข้าย ณ วนัที ่5 มกราคม 2559 

เดบติ. เจา้หนี้การคา้ – ต่างประเทศ               704,800         
                               เครดติ. เงนิสด                                                      684,000   
                                         กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น                               20,800  
 

ตวัอย่างท่ี 2  บนัทกึการขายสนิคา้เป็นเงนิตราต่างประเทศ 

1)  รบัรูผ้ลต่างอตัราแลกเปลีย่นในงวดเดยีวกนั 

เมือ่วนัที ่17 มนีาคม 2558  บรษิทั บุญถม จาํกดั  ไดต้กลงทาํสญัญาขายสนิคา้เป็น 

เงนิเชื่อให้กบับรษิัทยู เอส จํากดั ซึ่งตัง้อยู่ที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นเงนิ 30,000 ดอลลาร์
สหรฐัอตัราแลกเปลีย่นทนัท ีณ วนัทีข่ายสนิคา้ให ้1 ดอลลารส์หรฐั เท่ากบั 35.10 บาท  โดย
กําหนดเวลารบัชาํระเงนิจากผูซ้ือ้สนิคา้ในวนัที ่17 กรกฏาคม 2558  อตัราแลกเปลีย่น ณ วนันี้ 
1 ดอลลารส์หรฐั เท่ากบั 37.85 บาท และกจิการปิดบญัชทีุกวนัที ่31 ธนัวาคมทุกปี  การลง
รายการบนัทกึบญัชปีฏบิตัดิงันี้ 

    1.1)  การบนัทกึบญัชสีาํหรบัการขายสนิคา้ ณ วนัที ่17 มนีาคม 2558  

  เดบติ. ลกูหนี้การคา้ –  ต่างประเทศ               1,053,000       
           เครดติ. ขายสนิคา้                                                1,053,000 

  

    1.2)  การบนัทกึบญัชกีารรบัชาํระหนี้จากผูซ้ือ้สนิคา้ ณ วนัที ่17 กรกฎาคม 2558 

เดบติ. เงนิสด                                         1,135,500       
                               เครดติ. ลกูหนี้การคา้ – ต่างประเทศ                           1,053,000 

                                         กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น                                 82,500 
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2)  รบัรูผ้ลต่างอตัราแลกเปลีย่นในงวดบญัชถีดัไป 

เมือ่วนัที ่23 พฤศจกิายน 2558  บรษิทั บุญถม จาํกดั  ไดต้กลงทาํสญัญาขายสนิคา้ 

เป็นเงนิเชื่อใหก้บับรษิทัย ูเอส จาํกดั ซึง่ตัง้อยูท่ีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นเงนิ 30,000 ดอลลาร์
สหรฐัอตัราแลกเปลีย่นทนัทวีนัขายสนิคา้ 1 ดอลลารส์หรฐั เท่ากบั 35.10 บาท  โดยมกีําหนด 
เวลารบัชําระเงนิจากผูซ้ือ้สนิคา้ในวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2559  ซึง่อตัราแลกเปลีย่น ณ วนันี้คอื     
1 ดอลลารส์หรฐั เท่ากบั 34.95 บาท  และกจิการปิดบญัชทีุกวนัที ่31 ธนัวาคมทุกปี  ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2558 อตัราแลกเปลีย่น 1 ดอลลารส์หรฐั เท่ากบั 36.55 บาทการลงรายการบนัทกึ 
บญัชปีฏบิตัดิงันี้ 

    2.1)  การบนัทกึบญัชสีาํหรบัการขายสนิคา้ ณ วนัที ่23 พฤศจกิายน 2558  

  เดบติ. ลกูหนี้การคา้ –  ต่างประเทศ               1,053,000       
           เครดติ. ขายสนิคา้                                                1,053,000  

 

    2.2)  ปรบัปรงุผลต่างทีเ่กดิจากอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

 เดบติ. ลกูหนี้การคา้ – ต่างประเทศ                   43,500       
          เครดติ. กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น                                 43,500 

           
    2.3)  การบนัทกึบญัชกีารรบัชาํระหนี้จากผูซ้ือ้สนิคา้ ณ วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2559 

เดบติ. เงนิสด                                         1,048,500   
        ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น                   48,000     

                               เครดติ. ลกูหนี้การคา้ – ต่างประเทศ                           1,096,500 

                                        
3)  รบัรูผ้ลต่างอตัราแลกเปลีย่นหลายงวดบญัช ี

เมือ่วนัที ่23 สงิหาคม 2557  บรษิทั บุญถม จาํกดั  ไดต้กลงทาํสญัญาขายสนิคา้เป็น  
เงนิเชื่อให้กบับรษิัทยู เอส จํากดั ซึ่งตัง้อยู่ที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นเงนิ 50,000 ดอลลาร์
สหรฐัอตัราแลกเปลีย่นทนัท ีณ วนัขายสนิคา้ 1 ดอลลารส์หรฐั เท่ากบั 35.08 บาท โดยกําหนด 
เวลารบัชาํระเงนิในวนัที ่17 มนีาคม 2559  อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัน้ี  1 ดอลลารส์หรฐั เท่ากบั 

34.95 บาท และกจิการปิดบญัชทีุกวนัที่ 31 ธนัวาคมทุกปี  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 อตัรา
แลกเปลีย่น 1 ดอลลารส์หรฐั เท่ากบั 34.55 บาท  และวนัที ่31 ธนัวาคม 2558  อตัราแลก 
เปลีย่น 1 ดอลลารส์หรฐั เท่ากบั 35.05 บาท  การลงรายการบนัทกึบญัชปีฏบิตัดิงันี้ 

    3.1)  การบนัทกึบญัชสีาํหรบัการขายสนิคา้ ณ วนัที ่23 สงิหาคม 2557 

  เดบติ. ลกูหนี้การคา้ – ต่างประเทศ                 1,754,000       
           เครดติ. ขายสนิคา้                                                1,754,000 
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    3.2)  ปรบัปรงุผลต่างทีเ่กดิจากอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

      เดบติ. ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น                   26,500 

               เครดติ. ลกูหนี้การคา้ – ต่างประเทศ                               26,500 

 

    3.3)  ปรบัปรงุผลต่างทีเ่กดิจากอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

      เดบติ. ลกูหนี้การคา้ – ต่างประเทศ                    25,000 

               เครดติ. กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น                                  25,000 

 

    3.4)  การบนัทกึบญัชกีารรบัชาํระหนี้จากผูซ้ือ้สนิคา้ ณ วนัที่ 17 มนีาคม 2559 

เดบติ. เงนิสด                                           1,747,500    
         ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น                      5,000    

                               เครดติ. ลกูหนี้การคา้ – ต่างประเทศ                           1,752,500    
                      

4)  รบัรูผ้ลต่างอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัชาํระเงนิ 

เมือ่วนัที ่17 ตุลาคม 2558  บรษิทั บุญถม จาํกดั  ไดต้กลงทาํสญัญาขายสนิคา้เป็น 

เงนิเชื่อให้กบับรษิัทยู เอส จํากดั ซึ่งตัง้อยู่ที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นเงนิ 30,000 ดอลลาร์
สหรฐัอตัราแลกเปลีย่นทนัท ีณ วนัขายสนิคา้ 1 ดอลลารส์หรฐั เท่ากบั 35.10 บาท โดยกําหนด 
ระยะเวลารบัชําระเงนิจากผูซ้ือ้สนิคา้ในวนัที ่17 มกราคม 2559  ซึง่อตัราแลกเปลีย่น ณ วนันี้           
1 ดอลลารส์หรฐั เท่ากบั 36.25 บาท  กจิการปิดบญัชทีุกวนัที ่31 ธนัวาคมทุกปี และในวนัที ่
31 ธนัวาคม 2558  อตัราแลกเปลีย่น 1 ดอลลารส์หรฐั เท่ากบั 35.10 บาท การลงรายการ
บนัทกึบญัชปีฏบิตัดิงันี้ 

    4.1)  การบนัทกึบญัชสีาํหรบัการขายสนิคา้ ณ วนัที ่17 ตุลาคม 2558  

  เดบติ. ลกูหนี้การคา้ –  ต่างประเทศ               1,053,000       
           เครดติ. ขายสนิคา้                                                1,053,000 

  

    4.2)  การบนัทกึบญัชกีารรบัชาํระหนี้จากผูซ้ือ้สนิคา้ ณ วนัที ่17 มกราคม 2559 

เดบติ. เงนิสด                                         1,087,500       
                               เครดติ. ลกูหนี้การคา้ – ต่างประเทศ                           1,053,000 

                                         กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น                                 34,500 
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การบนัทึกบญัชีของธรุกิจน าเข้าและส่งออก 

 

 ปจัจุบนัเศรษฐกจิภายในประเทศมกีารเจรญิเตบิโตไปอย่างรวดเรว็ซึง่ส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพด้านอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  หรือธุรกิจอื่นมีความมัน่คง ยัง่ยืนยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะการประกอบธุรกิจนําเข้าและส่งออกที่คนทัว่ไปกําลงัให้ความสนใจหนัมาทําธุรกิจ
ด้านนี้กนัเป็นจํานวนมาก  เนื่องจากการส่งสนิค้าออกไปขายยงัต่างประเทศจะทําให้ธุรกิจมี
รายไดเ้พิม่ขึน้ไดเ้ป็นอย่างดหีากมเีงนิตราต่างประเทศนํามาหมุนเวยีนใชภ้ายในธุรกจิแลว้กจ็ะ
เป็นการบ่งบอกว่าสนิคา้ของธุรกจิเราไดร้บัความนิยมหรอืเป็นทีต่้องการของตลาดต่างประเทศ
โอกาสที่กจิการจะขยายตลาดก็เป็นไปไดสู้ง  อย่างไรกต็ามสิง่หนึ่งทีเ่ขา้มามผีลกระทบกบัการ
ทาํธุรกจินําเขา้และส่งออกคอืการเปลีย่นแปลงอตัราการแลกเปลีย่นแบบลอยตวัทีม่กีารเกดิขึน้
จากการปรบัค่าของเงนิบาทในแต่ละวนัอาจจะมกีารเพิม่ขึน้หรอืลดลงในบางช่วงขณะเวลา  ซึง่
ส่งผลใหค้่าของเงนิบาททีธุ่รกจิบนัทกึไวม้จีาํนวนยอดไม่เท่ากนัจะต้องทําการปรบัปรุงบญัชอียู่
เสมอเพื่อให้ได้จํานวนเงนิเป็นปจัจุบนัหรอืใกล้เคยีงกบัความเป็นจรงิมากที่สุด  หรอืธุรกจิที่มี
การกู้ยมืเงนิจากต่างประเทศก็จะได้รบัผลกระทบลกัษณะเช่นเดยีวกนัเหมอืนกบัธุรกจินําเข้า
และส่งออก   

สมเดช  โรจน์คุรเีสถยีรและคณะ (2556 : 256)  ไดก้ล่าวถงึการบนัทกึบญัชขีองธุรกจิ
นําเขา้และส่งออกว่า  ธุรกจินําเขา้และส่งออกทาํใหก้จิการในประเทศเจรญิรดุหน้าไปตลอดเวลา
ซึง่สามารถแขง่ขนักบัประเทศต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ี แต่อยา่งไรกต็ามธุรกจินําเขา้และส่งออกนี้ก็
มอุีปสรรคและต้องมกีารปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้งให้ถูกต้องตาม
ขอ้กําหนดของกฎหมายการนําเขา้และส่งออก  ดงันัน้  จงึไดก้ําหนดแนวทางในการจดัทําบญัชี
ให้กบัผู้ประกอบการธุรกจินําเขา้และส่งออกที่จะต้องนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกจิไว้
ดงันี้   
 1.  การบนัทึกบญัชีส าหรบัธรุกิจน าเข้า   

    สําหรบัธุรกจินําเข้ามกัจะมปีญัหาในการจดัทําบญัชใีนเรื่องของอตัราแลกเปลี่ยน
เงนิตราระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นธนบตัรหรอืตัว๋เงนิการใชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีนํ่ามาคํานวณ
เพื่อประโยชน์ในการบนัทกึบญัชทีี่ถูกต้อง  จงึยกตวัอย่างในการใช้อตัราแลกเปลี่ยนแปลงค่า
เงนิตราระหว่างอตัราซื้อและอตัราขายเพื่อให้ผู้จดัทําบญัชขีองธุรกจิมแีนวปฏบิตัิเดยีวกนัและ
เกดิความเขา้ใจยิง่ขึน้ดงันี้ 

    1.1  กรณีทีม่กีจิการซือ้สนิคา้หรอืเป็นหนี้ธนาคาร  อตัราทีใ่ชแ้ปลงค่าเงนิตราทีนํ่า 
มาบนัทกึบญัชใีหก้บัธุรกจิ  ใหใ้ชอ้ตัราขาย (Selling Rate) 

    1.2  กรณีที่กจิการขายเงนิตราต่างประเทศให้แก่ธนาคาร  อตัราที่ใช้แปลงค่าเงนิ 
ตราทีนํ่ามาบนัทกึบญัชใีหใ้ชอ้ตัราซือ้ (Buying Rate) 
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    1.3  กรณทีีก่จิการมเีงนิตราต่างประเทศคงคา้ง ณ วนัสิน้งวดบญัช ี อตัราทีใ่ชแ้ปลง
ค่าเงนิตราใหใ้ชอ้ตัราปิด (อตัราแลกเปลีย่นทนัท ีณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ) 

    1.4  กรณทีีก่จิการเปิด Letter of Credit (L/C)  เมือ่ธนาคารคดิค่าธรรมเนียมการลง
บนัทกึบญัชธีุรกจิ 

 เดบติ. เงนิมดัจาํเปิด L/C                XX (อตัราขายตัว๋เงนิ)  
         ค่าธรรมเนียม                    XX (อตัราขายตัว๋เงนิ) 
         เครดติ. เงนิสด/ธนาคาร                              XX (อตัราขายตัว๋เงนิ) 

     1.5  เมือ่กจิการออกของทีท่่าเรอื 

  1.5.1  กรณชีาํระเงนิทนัท ี

  เดบติ. ซือ้สนิคา้                           XX (อตัราขายตัว๋เงนิ) 
           ค่าใชจ้า่ยในการออกของ        XX (ตามเรยีกเกบ็) 
           ค่าภาษศุีลกากรและภาษอีื่นๆ  XX (ตามเรยีกเกบ็) 
           เครดติ. เงนิสด/ธนาคาร 
                      เงนิมดัจาํเปิด L/C                          XX(อตัราขายตัว๋เงนิ) 
  1.5.2  กรณทีีม่กีารทาํทรสัต์รซีที (Trust Receipts)  ซึง่ธนาคารยงัไมเ่กบ็เงนิ
ค่าสนิคา้แต่จะใหเ้ครดติในการชําระเงนิตามระยะเวลาทีก่ําหนด  โดยคดิดอกเบีย้ตัง้แต่วนัทีค่า้ง
ชาํระถงึวนัทีจ่า่ยชําระเสรจ็สิน้ 

  1)  เมือ่ทาํทรสัตร์ซีที (T/R) 

  เดบติ. ซือ้สนิคา้                              XX (อตัราขายตัว๋เงนิ) 
         เครดติ. เจา้หนี้ทรสัตร์ซีที                           XX (อตัราขายตัว๋เงนิ) 
2)  เมือ่รบัชาํระทรสัตร์ซีที 

เดบติ. เจา้หนี้ทรสัตร์ซีที                  XX (อตัราขายตัว๋เงนิ) 
         ดอกเบีย้จา่ย                       XX (อตัราขายตัว๋เงนิ) 
         เครดติ. เงนิมดัจาํเปิด L/C                           XX (อตัราขายตัว๋เงนิ) 
                   เงนิสด                                         XX 

 หมายเหต ุ มขีอ้สงัเกตว่าหากในกรณทีีอ่ตัราแลกเปลีย่นในวนัทาํทรสัต์รซีที (T/R) กบั
วนัทีร่บัชําระทรสัต์รซีที (T/R) ไม่เท่ากนัจะบนัทกึบญัชโีดยเลอืกอตัราแลกเปลีย่นตามประกาศ
ของธนาคารพาณชิยห์รอืเลอืกอตัราแลกเปลีย่นลอยตวั (Float Rate) ในการคาํนวณหาผลกําไร
หรอืขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 

 

2.  การบนัทึกบญัชีส าหรบัธรุกิจส่งออก   

    การส่งออกสนิค้าในต่างประเทศจะมกีารขอเครดติกบัสถาบนัการเงนิซึ่งที่นิยมกนั
มากคอื Packing Credit (P/C) โดยการนํา L/C ที่ได้รบัมามอบใหก้บัธนาคารเป็นหลกัฐาน
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พรอ้มทัง้ออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิไวใ้หก้บัธนาคารเพื่อขอกู้เงนิจากธนาคารมาใชใ้นการผลติสนิค้า
ตามทีล่กูคา้ตอ้งการ  สาํหรบัตวัอยา่งการลงบนัทกึบญัชสีาํหรบัธุรกจิส่งออกใหป้ฏบิตัดิงันี้ 

    2.1  เมือ่กจิการทาํ Packing Credit กบัธนาคาร  
          เดบติ. ธนาคาร                       XX 

          เครดติ. เจา้หนี้ธนาคาร P/C                      XX 

    2.2  เมือ่ชาํระคนืเงนิกู ้P/C พรอ้มดอกเบีย้ 

          เดบติ. ดอกเบีย้จา่ย P/C              XX 

                   เจา้หนี้ธนาคาร  P/C          XX 

          เครดติ. ธนาคาร                                       XX 

    2.3  กรณทีีก่จิการนําตัว๋ไปขายลดหรอืขึน้เงนิกบัสถาบนัการเงนิ 

 2.3.1  บนัทกึการขายลดตัว๋เงนิ 

 เดบติ. ธนาคาร                         XX (ราคาตัว๋หกัส่วนลดและค่าธรรมเนียม) 
          สว่นลดจา่ย (ถา้ม)ี            XX 

          ค่าธรรมเนียมธนาคาร        XX 

          เครดติ. ลกูหนี้ค่าสนิคา้ส่งออก                      XX  

 2.3.2  บนัทกึการขายสนิคา้ตาม L/C 

 เดบติ. ลกูหนี้ค่าสนิคา้ส่งออก                XX 

          เครดติ. ขายสนิคา้                                     XX 

    2.4  ขึน้เงนิสําหรบัค่าสนิคา้ส่งออก (Negotiation of Export Bills) 

 2.4.1  เมือ่กจิการนําตัว๋ไปขึน้เงนิหรอืขายลด 

 เดบติ. ธนาคาร                                 XX 

          สว่นลดจา่ย (ถา้ม)ี                    XX 

          ค่าธรรมเนียมธนาคาร                XX 

             เครดติ. ลกูหนี้ค่าสนิคา้ส่งออก                      XX 

    2.5  กรณอีอกตัว๋เงนิเพื่อเรยีกเกบ็เงนิค่าสนิคา้ทีส่่งออกซึง่ธนาคารเกบ็ไดแ้ลว้และ
ไดนํ้าเงนิเขา้ในบญัชใีหก้บักจิการเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

     เดบติ. ธนาคาร                                      XX 

     ค่าธรรมเนียม                               XX                                           

     เครดติ. ลกูหนี้ค่าสนิคา้ส่งออก                           XX 

    2.6  สาํหรบัค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีธ่นาคารเรยีกเกบ็  ใหใ้ชอ้ตัราขายในการคํานวณ
อตัราแลกเปลีย่น 

    2.7  ตัว๋เงนิค่าสนิคา้ออกทีข่ายหรอืขึน้เงนิทีธ่นาคารพาณิชย ์ ใหใ้ชอ้ตัราซือ้ตัว๋เงนิ
ในการคาํนวณอตัราแลกเปลีย่น 
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    2.8  ตัว๋เงนิที่ส่งเรยีกเก็บผ่านธนาคารพาณิชย์  ให้ใช้อตัราเงนิโอนทางโทรเลข 
(Buying  T/T)  ในการคาํนวณอตัราแลกเปลีย่น 

 จากที่กล่าวมาขา้งต้นจงึยกตวัอย่างเอกสารทางการคา้ขายระหว่างประเทศของบรษิทั 
อนิโด ไชน่า อมิเพค จํากดั  มาให้ศึกษาเพยีงบางส่วนซึ่งได้ประกอบธุรกิจนําเขา้และส่งออก
สนิค้าไปยงัประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวมาเพื่อให้เห็นรูปแบบเอกสารที่
เกีย่วขอ้งกบัการใชต้ดิต่อซือ้ขายพรอ้มการลงบนัทกึบญัชใีนแต่ละวนัทีเ่กดิรายการคา้ดงันี้ 
 

 
  
การลงบนัทกึบญัชตีามเอกสารใบขนสนิคา้ขาออกดงันี้ 
 เดบติ. ลกูหนี้การคา้ – ต่างประเทศ                       351,455.12 

                  เครดติ. ขายสนิคา้                                                       351,455.12 



 280 การรบัรู้รายได้  ค่าใช้จ่ายและการบนัทึกบญัชีของธรุกิจน าเข้า – ส่งออก  

 

 
หมายเหตุ :- เอกสารใบกํากบัสนิค้า/ใบกํากบัการบรรจุหบีห่อ คอื  เอกสารที่จดัเตรยีมโดย     
ผูส้่งออกหรอืผูข้ายเพื่อมอบใหแ้ก่ผูซ้ือ้หรอืผูนํ้าเขา้มจีุดประสงคเ์พื่อแสดงใหเ้จา้หน้าทีศุ่ลกากร
ใชใ้นการคาํนวณภาษแีละสุ่มตรวจสนิคา้  สาํหรบัการบนัทกึบญัชลีงรายการโดย 

 เดบติ. ธนาคาร                                         477,225.26 

          เครดติ.  ลกูหนี้การคา้ – ต่างประเทศ                             477,225.26  
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การบนัทกึการสัง่ซือ้เครื่องนับธนบตัรจากบรษิทั ครเีอตุส คอรโ์ปเรชัน่ จํากดั  เพื่อนํามาใชใ้น
กจิการ  โดยมเีงือ่นไขการชาํระเงนิคอื 30 วนั 

 เดบติ.  เครือ่งใชส้าํนกังาน                                     37,450 

           เครดติ.  เจา้หนี้การคา้ – ภายในประเทศ                                  37,450 
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การบนัทกึบญัชสีาํหรบัสัง่ซือ้สนิคา้จากต่างประเทศ 

 เดบติ. ซือ้สนิคา้                                103,329.84 

          ค่าอากรขาเขา้                          92,996.86 

          ภาษซีือ้                                  13,742.87 

          เครดติ. ธนาคาร                                                   210,069.57  
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(สําหรบัใบสัง่ซือ้ที่ลูกคา้แจง้มา  ไม่ต้องลงบนัทกึบญัชเีพยีงแต่นํามาใชป้ระกอบกบัการเตรยีม
สนิคา้เพื่อส่งมอบตามขอ้ตกลงสญัญาการซือ้ขายทีท่าํกนัไวต้ัง้แต่เบือ้งตน้) 
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(สําหรบัใบกํากับการขนย้ายสินค้าไม่ต้องลงบนัทึกบัญชีเพียงแต่นํามาใช้ประกอบกับการ
เคลื่อนยา้ยสนิคา้สาํหรบัการตรวจสอบพธิกีารทีด่่านศุลกากร) 
 

 

ทีม่า  :  (เอกสารจากการศกึษาดงูานบรษิทัอนิโด ไชน่า อมิเพค จาํกดั  จงัหวดัอุดรธานี,  
            เมือ่วนัที ่22 ตุลาคม 2558.) 
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 ตวัอย่างท่ี 3  การบนัทกึบญัชขีองบรษิทั จรงิใจ จํากดั  ในระหว่างปี 2558 รายการที่
เกดิขึน้มดีงันี้   

1)  กจิการไดร้บัแจง้ Letter of Credit ทีเ่ปิดมาจากธนาคารตวัแทนในต่างประเทศของ 
บรษิทั อนิเลฟมิว้ตี ้จาํกดั  โดยตามใบสัง่ซือ้สนิคา้แจง้ปรมิาณมาจาํนวน 1,000 หน่วย ในราคา 
หน่วยละ 300 USD  ธนาคารไทยพาณิชยไ์ดค้ดิค่าธรรมเนียมในการแจง้ Letter of Credit เป็น
เงนิ  500 บาทจากกจิการ  การลงบนัทกึบญัช ี

 เดบติ. ค่าธรรมเนียม                                              500 

          เครดติ. ธนาคาร                                                              500 

 

2)  กจิการไดส้่งคาํยนืยนัตอบรบัการสัง่ซือ้สนิคา้เพื่อใหก้บับรษิทั อนิเลฟมิว้ตี ้จาํกดั  
ไดท้ราบตามขอ้ตกลงในสญัญาสัง่ซือ้ครัง้นี้และไดท้าํการขายสนิคา้ตามจาํนวนทีส่ ัง่ซือ้มา ซึง่ใน
วนัน้ีอตัราซือ้ 1 USD เท่ากบั 34.82 บาท  การลงบนัทกึบญัช ี

 เดบติ. ลกูหนี้การคา้ – ต่างประเทศ                   10,446,000 

          เครดติ. ขายสนิคา้                                                  10,446,000 

 

3)  กจิการไดส้่งสนิคา้ใหก้บับรษิทั อนิเลฟมิว้ตี ้จาํกดั  โดยทางเรอืทีท่่าเรอืกรงุเทพ 

เป็นเงนิ 10,000 บาท  และเสยีภาษศุีลกากรจาํนวนเงนิ 32,400 บาท  การลงบนัทกึบญัช ี

 เดบติ. ค่าขนส่ง                                                10,000 

                  ค่าภาษอีากรขาออก                                  32,400 

          เครดติ. เงนิสด                                                                42,400 

 

4)  กจิการไดข้ึน้เงนิค่าสนิคา้เป็นตัว๋เงนิ Sight Bill ไดร้บัเงนิเตม็จาํนวนโดยไมถู่กหกั 

ส่วนลดจากธนาคารแต่อยา่งใด 

 เดบติ. ธนาคาร                                             10,446,000 

         เครดติ. ลกูหนี้การคา้ – ต่างประเทศ                               10,446,000 

 

5)  กจิการไดเ้ปิดเครดติไวก้บัธนาคารไทยพาณชิย ์ เพื่อสัง่ซือ้สนิคา้จากบรษิทั MK  

New York จาํกดั ทีอ่ยู่ในต่างประเทศจาํนวนในการสัง่ซือ้เพื่อนําสนิคา้ 4,000 หน่วย  ในราคา
หน่วยละ 45 USD โดยใหผู้ข้ายออกตัว๋เงนิ  Sight Bill หลงัจากนัน้ธนาคารไทยพาณิชยจ์ะเปิด
เครดติไปยงัธนาคารในต่างประเทศ  ธนาคารไทยพาณิชยไ์ด้คดิค่าธรรมเนียมบรกิารเป็นเงนิ 
5,000 บาท  การลงบนัทกึบญัช ี
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 เดบติ. ค่าธรรมเนียม                                           5,000 

          เครดติ. ธนาคาร                                                         5,000 

 

6)  กจิการไดร้บัสนิคา้ตามรายการที ่5) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้พรอ้มบนัทกึการซือ้สนิคา้ 

และทําทรสัต์รซีที (Trust Receipt : T/R) ใหไ้วก้บัธนาคารไทยพาณิชยเ์ป็นเงนิบาท  กําหนด
ระยะเวลา 60 วนั  อตัราดอกเบีย้ 12.50% ต่อปี  อตัราแลกเปลี่ยนทีธ่นาคารอนุมตั ิT/R วนันี้
เท่ากบั 38.95 บาทต่อ 1 USD  การลงบนัทกึบญัช ี

 เดบติ. ซือ้สนิคา้                                           7,011,000 

          เครดติ. เจา้หนี้ธนาคาร – ทรสัตร์ซีที                             7,011,000 

 

7)  กจิการจา่ยค่าใชจ้า่ยต่างๆ เมือ่สนิคา้มาถงึท่าเรอืประกอบดว้ย  ค่าใชจ้า่ยในการ 

ออกของจํานวน 20,000 บาท  ค่าภาษีศุลกากรขาเข้าจํานวน 100,000 บาท  และค่าขนส่ง
จาํนวน  8,000 บาท  การลงบนัทกึบญัช ี

 เดบติ. ค่าใชจ้า่ยในการออกของ                             20,000 

          ค่าภาษศุีลกากร                                         100,000 

          ค่าขนส่ง                                                     8,000 

          เครดติ. เงนิสด                                                              128,000 

 

 ตวัอย่างท่ี 4  บรษิัท PKK จํากดั  ได้ทําธุรกิจนําเข้าและส่งออกสินค้าไปยงัต่าง 
ประเทศในระหว่างปี 2558 กจิการปิดบญัชสีิน้งวดทุกวนัที ่31 ธนัวาคมทุกปี  อตัราแลกเปลีย่น
ถวัเฉลีย่ทีธ่นาคารพาณชิยใ์ชซ้ือ้ขายกบัลกูคา้ (บาทต่อ 1 หน่วยเงนิตราต่างประเทศ) มดีงันี้ 
 

ประเทศ สกุลเงนิ อตัราซือ้ถวัเฉลีย่ อตัราขาย 

ถวัเฉลีย่ ตัว๋เงนิ เงนิโอน 

1) สหรฐัอเมรกิา USD 34.8223 34.9150 35.2400 

2) สหราชอาณาจกัรองักฤษ GBP 49.8358 49.9836 50.8316 

3) ฮ่องกง HKD 4.4640 4.4777 4.5595 

4) สงิคโปร ์ SGD 25.1733 25.2537 25.7912 

5) ญีปุ่น่ JPY 30.3910 30.4723 31.1322 
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รายการคา้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี 2558  และการบนัทกึบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งมดีงัต่อไปนี้ 
1)  กจิการไดจ้า่ยค่าธรรมเนียมในการขอเปิด Letter of Credit (L/C) เพื่อขอใชเ้ครดติ 

กบัประเทศต่างๆ ดงันี้  ประเทศสหรฐัอเมรกิา 3,000 USD  ประเทศสหราชอาณาจกัรองักฤษ 
1,500 GBP  ประเทศฮ่องกง 2,000 HKD  ประเทศสงิคโปร ์1,000 SGD  และประเทศญี่ปุ่น 
2,000 JPY  (แสดงการคาํนวณประกอบอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิบาทไทย) 
ดงันี้ 

     1.1)  ประเทศสหรฐัอเมรกิา 3,000 @ 35.2400                     105,720.00 บาท 

     1.2)  ประเทศสหราชอาณาจกัรองักฤษ 1,500 @ 50.8316         76,247.40 บาท 

     1.3)  ประเทศฮ่องกง 2,000 @ 4.5595                                  9,119.00 บาท 

     1.4)  ประเทศสงิคโปร ์1,000 @ 25.7912                             25,791.20 บาท 

     1.5)  ประเทศญีปุ่น่ 2,000 @ 31.1322                                62,264.40 บาท 

 รวมเงนิ                                                          279,142.00 บาท 

 

การลงบนัทกึบญัช ี

 เดบติ. ค่าธรรมเนียมธนาคาร                          279,142 

          เครดติ. ธนาคาร                                                      279,142 

 

2)  กจิการไดจ้า่ยเงนิตามตัว๋สนิคา้ขาเขา้ดงันี้ 
     2.1)  จา่ยค่าซือ้สนิคา้ใหส้หรฐัอเมรกิาจาํนวน 90,000 USD โดยไดม้กีารบนัทกึ 

บญัชกีารซือ้สนิคา้และเจา้หนี้ต่างประเทศพรอ้มไดจ้ดัทาํรายงาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ณ 
วนัน้ีอตัราแลกเปลีย่น (อตัราปิด) 35.0877 บาทต่อดอลลาร ์ การบนัทกึบญัช ี

 เดบติ. เจา้หนี้การคา้ – ต่างประเทศ                3,157,893 

                  ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น                   13,707 

          เครดติ. ธนาคาร                                                    3,171,600 

 

     2.2)  จ่ายค่าซือ้สนิคา้ใหส้หราชอาณาจกัรองักฤษจาํนวน 50,000 GBP ไดม้กีาร
บนัทกึบญัชกีารซือ้สนิคา้และเจา้หนี้ต่างประเทศพรอ้มไดจ้ดัทํารายงาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2558 ณ วนัน้ีอตัราแลกเปลีย่น (อตัราปิด) 35.0877 บาทต่อดอลลาร ์ การบนัทกึบญัช ี

 เดบติ. เจา้หนี้การคา้ – ต่างประเทศ                1,754,385 

                   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น                 787,195 

          เครดติ. ธนาคาร                                                    2,541,580 
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     2.3)  จ่ายค่าซือ้สนิคา้ใหป้ระเทศญี่ปุ่นจาํนวน 100,000 JPY ไดม้กีารบนัทกึบญัชี
การซื้อสนิค้าและเจา้หนี้ต่างประเทศพรอ้มได้จดัทํารายงาน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ณ 
วนัน้ีอตัราแลกเปลีย่น (อตัราปิด) 35.0877 บาทต่อดอลลาร ์ การบนัทกึบญัช ี

 เดบติ. เจา้หนี้การคา้ – ต่างประเทศ                3,508,770 

                   เครดติ. ธนาคาร                                                         3,113,220 

                    กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น                                     395,550 

 

3)  กจิการไดท้าํ Trust Receipt กบัสหราชอาณาจกัรองักฤษสาํหรบัค่าสนิคา้ขาเขา้ 

ตาม Sight Bill เป็นจาํนวนเงนิ 10,000 GBP อตัราดอกเบีย้ 14.50% ต่อปี  ลงบนัทกึบญัช ี

 เดบติ. ซือ้สนิคา้                                          508,316 

          เครดติ. เจา้หน้าทรสัตร์ซีที                                            508,316 

 

4)  จา่ยค่าธรรมเนียมการแจง้เครดติใหก้บัธนาคารเน่ืองจากกจิการไดจ้ดัทําเอกสาร 

แจง้การสัง่ซือ้สนิคา้กบัฮ่องกงจาํนวน 6,000 HKD  และสงิคโปรจ์าํนวน 4,000 SGD การลง
บนัทกึบญัช ี

 เดบติ. ค่าธรรมเนียม                                    130,521.80 

          เครดติ. ธนาคาร                                                      130,521.80 

 

5)  กจิการขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อใหล้กูคา้ทีป่ระเทศญีปุ่่นจาํนวน 8,000 JPY  และส่ง  
ไปขายทีส่หรฐัอเมรกิาอกีจาํนวน 8,000 USD 

 เดบติ. ลกูหนี้การคา้ – ต่างประเทศ                   521,706.40 

         เครดติ. ขายสนิคา้                                                     521,706.40 

 

6)  กจิการไดนํ้าตัว๋สนิคา้ขาออกจากประเทศสหรฐัอเมรกิาไปขึน้เงนิกบัธนาคารไทย 

พาณิชย์จํากัด จํานวน 8,000 USD  โดยกิจการได้บนัทึกขายสนิค้าและลูกหนี้ต่างประเทศ
พรอ้มจดัทํารายงาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ซึง่วนันี้อตัราแลกเปลีย่น (อตัราปิด) เท่ากบั 
33.2333 บาทต่อดอลลาร ์
 เดบติ. ธนาคาร                                          278,578.40    
          เครดติ. ลกูหนี้การคา้ – ต่างประเทศ                               265,866.40 

                    กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น                                   12,712.00 
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7)  กจิการขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อใหก้บัประเทศต่างๆ ดงันี้ 
     7.1)  ประเทศสหราชอาณาจกัรองักฤษ 7,000 @ 49.8358       348,850.60 บาท 

     7.2)  ประเทศฮ่องกง 10,000 @ 4.4640                               44,640.00 บาท 

     7.3)  ประเทศสงิคโปร ์20,000 @ 25.1733                          503,466.00 บาท 

 รวมยอดขายเป็นเงนิทัง้สิน้                                     896,956.60  บาท 

  

 เดบติ. ลกูหนี้การคา้ – ต่างประเทศ                   896,956.60 

          เครดติ. ขายสนิคา้                                                    896,956.60 

 

8)  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศมยีอดคงเหลอืคา้ง 

ชาํระดงันี้ 
     8.1)  ลกูหนี้ต่างประเทศ  ประกอบดว้ย 

 8.1.1)  ประเทศสหราชอาณาจกัรองักฤษ         348,850.60 บาท 

 8.1.2)  ประเทศฮ่องกง                                44,640.00 บาท 

 8.1.3)  ประเทศสงิคโปร ์                            503,466.00 บาท 

 8.1.4)  ประเทศญีปุ่น่                                243,128.00 บาท 

               8.2)  เจา้หนี้ Trust Receipts สหราชอาณาจกัรองักฤษจาํนวนเงนิ 508,316 บาท 

สาํหรบัอตัราปิด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ของเงนิสกุลต่างประเทศมดีงันี้       
ประเทศ สกุลเงนิ อตัราซือ้ อตัราขาย 

1) สหราชอาณาจกัรองักฤษ GBP 50.0143 52.3500 

2) ฮ่องกง HKD 4.6110 4.4445 

3) สงิคโปร ์ SGD 24.9577 24.5054 

4) ญีปุ่น่ JPY 29.3911 32.1122 

 

ดงันัน้  กจิการตอ้งคาํนวณหาผลกําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นดงันี้ 
    1)  ลกูหนี้ต่างประเทศสหราชอาณาจกัรองักฤษ 

         GBP 7,000  @  50.0143                      =       350,100.10   
                               @  49.8358                     =        348,850.60            1,249.50 

2)  ลกูหนี้ต่างประเทศฮ่องกง    
     HKD 10,000 @   4.6110                     =         46,110.00 

                      @   4.4640                     =         44,640.00            1,470.00 
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3)  ลกูหนี้ต่างประเทศสงิคโปร ์   
     SGD 20,000  @  24.9577                 =       499,154.00 

            20,000  @  25.1733                 =       503,466.00           (4,312.00) 

4)  ลกูหน้ีต่างประเทศญีปุ่น่   

     JPY 8,000    @  29.3911                 =       235,128.80 

            8,000    @  30.3910                 =       243,128.00           (7,999.20) 

5)  เจา้หนี้ Trust Receipts 

     GBP 10,000  @  52.3500                 =         523,500.00 

                      10,000  @  50.8316                  =        508,316.00          15,184.00 

กําไรจากอตัราแลกเปลีย่นสุทธ ิ                                                      5,592.30 

 

 เดบติ. เจา้หนี้ Trust Receipts                           15,184.00 

          เครดติ. ลกูหนี้การคา้ – ต่างประเทศ                                       9,591.70 

                    กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น                                         5,592.30 

 

 ตวัอย่างท่ี 5  เมือ่วนัที ่23 สงิหาคม 2556 บรษิทั สมหวงั จาํกดั  ไดนํ้าเงนิไปลงทุนใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิาจาํนวน 100,000 ดอลลาร ์ ซึง่ในวนันี้อตัราแลกเปลีย่น 42.5320 บาทต่อ
ดอลลาร์  บรษิัทฯ ปิดบญัชีทุกวนัที่ 31 ธนัวาคมทุกปี  รายการที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ
คงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชมีดีงันี้ 

1)  บรษิทัฯ สัง่ซือ้สนิคา้จากต่างประเทศเป็นจาํนวนเงนิ  300,000 ดอลลาร ์ ซึง่ทาง 
บรษิทัฯ ไดร้บัเอกสารประกอบการซือ้สนิคา้จากผูข้ายเอกสารลงวนัที ่19 ตุลาคม 2557 และได ้
รบัสนิคา้เมื่อวนัที ่5 พฤศจกิายน 2557  ณ วนันี้ไดม้คี่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัการขนส่งสนิคา้เกดิขึน้ 
300,000 บาท  กําหนดการจา่ยชาํระหนี้ค่าสนิคา้ตกลงจ่ายเมือ่วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2558 

2)  เมือ่วนัที ่2 พฤศจกิายน 2557  บรษิทัฯ ไดส้ัง่ซือ้เครือ่งจกัรใหมจ่าํนวน 5 เครือ่ง 
มาจากต่างประเทศเพื่อที่จะขยายกําลงัการผลติเป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 500,000 ดอลลาร ์และ
ตกลงจา่ยชาํระหนี้ค่าเครือ่งจกัรเมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2558 

3)  เมือ่วนัที ่3 ธนัวาคม 2557  บรษิทัฯ ไดท้าํการขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อใหล้กูคา้ทีอ่ยู่ 
ในต่างประเทศเป็นจํานวนเงนิ 800,000 ดอลลาร์  โดยกําหนดรบัชําระเงนิค่าขายสนิค้าเมื่อ
วนัที ่30 มนีาคม 2558 
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 สาํหรบัอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการคา้มดีงันี้ 
วนัที ่ อตัราซือ้ อตัราขาย 

19  ตุลาคม  2557 46.1011 45.0955 

 2  พฤศจกิายน  2557 41.1025 40.6522 

 3  ธนัวาคม  2557 45.9010 46.1000 

31 ธนัวาคม  2557 44.4435 43.9781 

 9  มกราคม  2558 40.9500 42.2011 

19  กุมภาพนัธ ์ 2558 43.2344 44.2980 

30  มนีาคม  2558 45.7500 43.2941 

 

การบนัทกึบญัชขีองบรษิทัฯ  แสดงไดด้งันี้ 
1)  บนัทกึการนําเงนิไปลงทุนทีอ่ยูต่่างประเทศเมือ่วนัที ่23 สงิหาคม 2556 

เดบติ. เงนิลงทุนในต่างประเทศ                          4,253,200 

        เครดติ. ธนาคาร                                                           4,253,200 

 

2)  บนัทกึรายการวนัที ่19 ตุลาคม 2557 เมือ่ไดร้บัเอกสารประกอบการสัง่ซือ้สนิคา้ 

    เดบติ. สนิคา้ระหว่างทาง                                 13,528,650 

             เครดติ. เจา้หนี้การคา้ – ต่างประเทศ                                 13,528,650  
 

3)  บนัทกึรายการวนัที ่2 พฤศจกิายน 2557  เมือ่บรษิทัฯ สัง่ซือ้เครือ่งจกัรใหม ่     
    เดบติ. เครือ่งจกัรระหว่างทาง                            20,326,100 

     เครดติ. เจา้หนี้ธนาคาร                                                 20,326,100 

 

4)  บนัทกึรายการวนัที ่5 พฤศจกิายน 2557 เมือ่ไดร้บัสนิคา้พรอ้มค่าใชจ้า่ย 

     เดบติ. ซือ้สนิคา้                                          13,828,650 

             เครดติ. สนิคา้ระหว่างทาง                                              13,528,650  
              ธนาคาร                                                             300,000 

 

5)  บนัทกึรายการวนัที ่3 ธนัวาคม 2557  เกีย่วกบัการขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อ 

    เดบติ. ลกูหนี้การคา้ – ต่างประเทศ                    36,720,800 

    เครดติ. ขายสนิคา้                                                        36,720,800 
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6)  บนัทกึรายการปรบัปรงุอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราเมือ่วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

     6.1)  กรณปีรบัปรงุผลกําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นแต่ละรายการ 

     เดบติ. เจา้หนี้การคา้ – ต่างประเทศ                      335,220 

             เครดติ. กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น                                       335,220 

     (ปรบัปรงุรายการซือ้สนิคา้) 
 

     เดบติ. ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น                    1,662,950 

              เครดติ. เจา้หนี้ธนาคาร                                                 1,662,950 

     (ปรบัปรงุรายการซือ้เครือ่งจกัร) 
 

     เดบติ. ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น                    1,166,000 

              เครดติ. ลกูหนี้การคา้ – ต่างประเทศ                                 1,166,000 

     (ปรบัปรงุรายการขายสนิคา้) 
 

     6.2)  กรณปีรบัปรงุผลกําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นรวมรายการคา้ 

     เดบติ. เจา้หนี้การคา้ – ต่างประเทศ                       335,220 

              ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น                    2,493,730 

              เครดติ. เจา้หนี้ธนาคาร                                                  1,662,950 

                        ลกูหนี้การคา้ – ต่างประเทศ                                  1,166,000 

     (ปรบัปรงุรายการซือ้ขายสนิคา้และเครือ่งจกัรของบรษิทัฯ) 
 

7)  สมมตวิ่าเมื่อวนัที่ 9 มกราคม 2558 เกดิเหตุการณ์ซึ่งมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงต่อ
เงนิตราอย่างรุนแรงทําให้บรษิทัต้องทําการปรบัปรุงอตัราแลกเปลี่ยนใหม่เพื่อใหส้อดคล้องกบั
สภาพปจัจบุนั  ดงันัน้การบนัทกึบญัชปีฏบิตัดิงัน้ี 

     7.1)  กรณปีรบัปรงุผลกําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นแต่ละรายการ 

     เดบติ. เจา้หนี้การคา้ – ต่างประเทศ                      533,100 

             เครดติ. กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น                                       533,100 

     (ปรบัปรงุรายการซือ้สนิคา้) 
 

     เดบติ. เจา้หนี้ธนาคาร                                      888,500 

              เครดติ. กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น                                      888,500 

     (ปรบัปรงุรายการซือ้เครือ่งจกัร) 
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     เดบติ. ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น                    2,794,800 

              เครดติ. ลกูหนี้การคา้ – ต่างประเทศ                                 2,794,800 

     (ปรบัปรงุรายการขายสนิคา้) 
 

     7.2)  กรณปีรบัปรงุผลกําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นรวมรายการคา้ 

     เดบติ. เจา้หนี้การคา้ – ต่างประเทศ                       533,100 

              เจา้หนี้ธนาคาร                                       888,500 

              ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น                    1,373,200 

              เครดติ. ลกูหนี้การคา้ – ต่างประเทศ                                  2,794,800 

     (ปรบัปรงุรายการซือ้ขายสนิคา้และเครือ่งจกัรของบรษิทัฯ) 
 

8)  บนัทกึการจา่ยชาํระหนี้ค่าซือ้สนิคา้เมือ่ครบกําหนดในวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2558 

     เดบติ. เจา้หนี้การคา้ – ต่างประเทศ                    12,660,330 

              ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น                        629,070 

      เครดติ. ธนาคาร                                                        13,289,400 

 

9)  บนัทกึการจา่ยชาํระหนี้ค่าเครือ่งจกัรเมือ่ครบกําหนดในวนัที ่30 มนีาคม 2558 

     เดบติ. เจา้หนี้ธนาคาร                                    21,100,550 

              ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น                       546,500 

      เครดติ. ธนาคาร                                                        21,647,050 

 

10)  บนัทกึการรบัชาํระหนี้ค่าขายสนิคา้เมือ่ครบกําหนดในวนัที ่30 มนีาคม 2558 

      เดบติ. ธนาคาร                                            36,600,000 

              เครดติ. ลกูหนี้การคา้ – ต่างประเทศ                                 32,760,000 

                        กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น                                     3,840,000 
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ตวัอย่างท่ี 6  จากขอ้มลูตวัอย่างที่ 5 สมมตวิ่ารายการค้าที่ลงบนัทกึไวค้รัง้แรกไม่มี
การเปลี่ยนแปลงผลกระทบใดๆ ที่เกิดขึ้นของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ  ดงันัน้
บรษิัทฯ จะบนัทกึรายการค้าที่เกิดขึ้นตามปกติสําหรบัรายการจ่ายชําระหนี้ค่าซื้อสนิค้า  ค่า
เครือ่งจกัร และการรบัชาํระหนี้จากการขายสนิคา้ในปี 2558 ดงันี้   
 

1)  บนัทกึการจา่ยชาํระหนี้ค่าซือ้สนิคา้เมือ่ครบกําหนดในวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2558 

     เดบติ. เจา้หนี้การคา้ – ต่างประเทศ                    13,193,430 

              ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น                         95,970 

      เครดติ. ธนาคาร                                                        13,289,400 

 

2)  บนัทกึการจา่ยชาํระหนี้ค่าเครือ่งจกัรเมือ่ครบกําหนดในวนัที ่30 มนีาคม 2558 

     เดบติ. เจา้หนี้ธนาคาร                                    21,989,050 

              เครดติ. ธนาคาร                                                             21,647,050 

                        กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น                                           342,000 

 

3)  บนัทกึการรบัชาํระหนี้ค่าขายสนิคา้เมือ่ครบกําหนดในวนัที ่30 มนีาคม 2558 

      เดบติ. ธนาคาร                                            36,600,000 

              เครดติ. ลกูหนี้การคา้ – ต่างประเทศ                                 35,554,800 

                        กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น                                     1,045,200 

 

 

แนวปฏิบติัการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย 

 

 ตามคําสัง่กรมสรรพากรที ่ป.132/2548 เรื่อง การคํานวณเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิ 
ตราไทยตามมาตรา 9 มาตรา 65 ทว ิ(5) มาตรา 65 ทว ิ(8) และมาตรา 79/4 แห่งประมวล
รษัฎากร  ได้กําหนดหลกัเกณฑ ์ เงื่อนไข  และแนวปฏบิตัทิีส่ําคญัไวด้งันี้  (กรมสรรพากร.   
คน้จาก, http://www.rd.go.th/publish/29349.0.html) 

1. กรณบีรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลนอกจากธนาคารพาณชิยห์รอืสถาบนัการเงนิ 

อื่นตามที่รฐัมนตรีกําหนดมีเงินตรา  ทรพัย์สิน  หรือหนี้สินซึ่งมีค่าหรือราคาเป็นเงินตรา
ต่างประเทศที่เหลอือยู่ในวนัสุดท้ายของรอบระยะเวลาบญัชี  ให้บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลดงักล่าวคาํนวณค่าหรอืราคาของเงนิตราหรอืทรพัยส์นิเป็นเงนิตราไทยตามอตัราถวัเฉลีย่
ทีธ่นาคารพาณชิยร์บัซือ้ซึง่ธนาคารแห่งประเทศไทยไดค้ํานวณไว ้ และใหค้ํานวณค่าหรอืราคา
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ของหนี้สนิเป็นเงนิตราไทยตามอตัราถวัเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยข์ายซึ่งธนาคารแห่งประเทศ
ไทยไดค้าํนวณไว ้ ทัง้นี้ตามมาตรา 65 ทว ิ(5) (ก) แห่งประมวลรษัฎากร 
 กรณีบรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนั
การเงนิอื่นที่รฐัมนตรกีําหนดมเีงนิตรา  ทรพัย์สนิ  หรอืหนี้สนิซึ่งมคี่าหรอืราคาเป็นเงนิตรา
ต่างประเทศที่เหลอือยู่ในวนัสุดท้ายของรอบระยะเวลาบญัชี  ให้บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลดงักล่าวคํานวณค่าหรอืราคาของเงนิตรา  ทรพัยส์นิ  หรอืหนี้สนิเป็นเงนิตราไทยตาม
อตัราถวัเฉลีย่ระหว่างอตัราซือ้และอตัราขายของธนาคารพาณิชยท์ีธ่นาคารแห่งประเทศไทยได้
คาํนวณไว ้ ทัง้นี้ตามมาตรา 65 ทว ิ(5) (ข) แห่งประมวลรษัฎากร 
 ทรพัยส์นิหรอืหนี้สนิซึ่งมคี่าหรอืราคาเป็นเงนิตราต่างประเทศที่เหลอือยู่ในวนัสุดท้าย
ของรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องคํานวณค่าหรือราคาเป็น
เงนิตราไทยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  หมายถึง  เงนิตรา  ทรพัยส์นิ  หรอืหนี้สนิที่บรษิัท
หรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลมสีทิธเิรยีกรอ้งทีจ่ะไดร้บัหรอืมภีาระผูกพนัทีจ่ะต้องชําระเป็นเงนิตรา
ต่างประเทศเป็นจํานวนเงนิทีก่ําหนดไว้แน่นอน  เช่น  เงนิฝากธนาคาร (Cash)    ลูกหนี้และ
ตัว๋เงนิรบัจากการขายสนิคา้ (Accounts and Notes Receivable)  ลูกหนี้การคา้ (Account 

Receivable) เป็นตน้ 

 หลกัทรพัยใ์นความต้องการของตลาด (Marketable Securities) ซึง่มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะ
เปลีย่นเป็นเงนิสดทนัททีีต่้องการแต่ไม่รวมถงึตราสารทุนซึง่เป็นเงนิลงทุนระยะยาวทีเ่ป็นสกุล
เงนิตราต่างประเทศเพื่อหวงัเงนิปนัผลในบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบุิคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ  เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัในเครอืเดยีวกนั (Loan to Subsidiaries)  ค่าใชจ้่ายล่วงหน้า 
(Prepaid Expense)  เจ้าหนี้จากการซื้อสนิค้า (Accounts Payable)  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
(Accrued Expense) เป็นตน้ 

2. กรณบีรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลไดร้บัมาหรอืจา่ยไปซึง่เงนิตรา  ทรพัยส์นิ   
หรอืหนี้สนิ  ซึง่มคี่าหรอืราคาเป็นเงนิตราต่างประเทศในระหว่างรอบระยะเวลาบญัช ี ใหบ้รษิทั
หรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลดงักล่าวคํานวณค่าหรอืราคาของเงนิตรา  ทรพัยส์นิ  หรอืหนี้สนิเป็น
เงนิตราไทยตามราคาตลาดในวนัที่รบัมาหรอืจ่ายไปนัน้  ทัง้นี้   ตามมาตรา 65 ทว ิ(5) วรรค
สองแห่งประมวลรษัฎากร 

ราคาตลาดตามวรรคหนึ่ง  กรณีการบนัทกึบญัช ีณ วนัที่เกดิรายการทรพัยส์นิ  หรอื
หนี้สนิ  หมายถงึ 1) อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราของธนาคารพาณิชยท์ีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย 
การธนาคารพาณิชยท์ี่ได้ประกาศไว้ในการคํานวณเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทยในแต่ 
ละวนั (อตัราซือ้หรอือตัราขาย)  หรอื  2) อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตามอตัราอ้างองิประจาํวนัที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไวใ้นการคํานวณเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทยในแต่ 
ละวนั (อตัราซือ้ถวัเฉลีย่หรอือตัราขายถวัเฉลีย่) 
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 ราคาตลาดตามวรรคหนึ่ง  กรณีการได้รบัเงนิหรอืจ่ายเงนิเป็นเงนิตราต่างประเทศ  
หมายถงึ  อตัราแลกเปลีย่นทีเ่ป็นจรงิในทางปฏบิตัจิากการนําเงนิสกุลบาทไปแลกเป็นเงนิสกุล
ต่างประเทศหรอืเกดิจากการนําเงนิสกุลต่างประเทศไปแลกเป็นเงนิสกุลบาท 

 ตวัอยา่งเช่น 

(1)  บรษิทั ก จาํกดั  ประกอบกจิการขายเมด็พลาสตกิ ไดม้กีารขายเมด็พลาสตกิให ้ 
แก่บรษิทัในต่างประเทศโดยตกลงราคาสนิคา้เป็นหน่วยเงนิตราต่างประเทศ  บรษิทั ก จาํกดั  
ดาํเนินการส่งออกสนิคา้และบนัทกึบญัชใีนวนัพฤหสับดทีี ่3 มนีาคม 2548  บรษิทั ก จาํกดั  มี
สทิธใิชอ้ตัราแลกเปลีย่นในการบนัทกึบญัชเีพื่อเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลดงันี้ 

      (1.1)  ใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา (อตัราซือ้) ของธนาคารพาณชิยท์ีต่ ัง้ขึน้ตาม 

กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการคํานวณเงนิตราต่างประเทศเป็น
เงนิตราไทยในวนัพฤหสับดทีี ่3 มนีาคม 2548  หรอื 

           (1.2)  ใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตามอตัราอา้งองิประจาํวนั (อตัราซือ้ถวัเฉลีย่ซึง่ 
จะเป็น Sight หรอื T/T กไ็ด)้ ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยประกาศ ณ วนัพฤหสับดทีี่ 3 มนีาคม 
2548  ซึ่งเป็นอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยของเงนิสกุลต่างๆ ณ สิ้นวนัทําการประจําวนัพุธที่ 2 
มนีาคม 2548 

(2)  บรษิทั ข จาํกดั  ประกอบกจิการขายเครือ่งใชไ้ฟฟ้า  ไดข้ายเครือ่งใชไ้ฟฟ้าใหแ้ก่ 

บรษิัทในต่างประเทศโดยตกลงราคาสนิค้าเป็นหน่วยเงนิตราต่างประเทศ  บรษิัท ข จํากัด  
ดําเนินการส่งออกสนิค้าและบนัทกึบญัชใีนวนัจนัทร์ที่ 14 มนีาคม 2548  บรษิัท ข จํากดั  มี
สทิธใิชอ้ตัราแลกเปลีย่นในการบนัทกึบญัชเีพื่อเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลดงันี้ 
      (2.1)  ใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา (อตัราซื้อ) ของธนาคารพาณิชย์ที่ตัง้ขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการคํานวณเงนิตราต่างประเทศเป็น
เงนิตราไทยในวนัจนัทรท์ี ่14 มนีาคม 2548  หรอื 

      (2.2)  ใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตามอตัราอ้างองิประจาํวนั (อตัราซือ้ถวัเฉลีย่ซึง่
จะเป็น Sight หรอื T/T ก็ได้) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ ณ วนัจนัทร์ที่ 14 มนีาคม 
2548  ซึ่งเป็นอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยของเงนิสกุลต่างๆ ณ สิ้นวนัทําการประจําวนัศุกร์ที ่    
11 มนีาคม 2548 เนื่องจากวนัเสาร์ที่ 12 และวนัอาทติย์ที่ 13 มนีาคม 2548 เป็นวนัหยุด 
ราชการ 

(3)  บรษิทั ค จาํกดั  ประกอบกจิการเป็นนายหน้าตวัแทน  ไดใ้หบ้รกิารแก่บรษิทัใน 

ต่างประเทศโดยตกลงราคาค่าบริการเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ  บริษัท ค จํากัด  
ดําเนินการออกใบแจง้หนี้และบนัทกึบญัชใีนวนัพฤหสับดทีี ่7 เมษายน 2548  บรษิทั ค จาํกดั  
มสีทิธใิชอ้ตัราแลกเปลีย่นในการบนัทกึบญัชเีพื่อเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลดงันี้ 
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      (3.1) ใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา (อตัราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยท์ี่ตัง้ขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการคํานวณเงนิตราต่างประเทศเป็น
เงนิตราไทยในวนัพฤหสับดทีี ่7 เมษายน 2548  หรอื 

      (3.2)  ใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตามอตัราอ้างองิประจาํวนั (อตัราซือ้ถวัเฉลีย่ซึง่
จะเป็น Sight หรอื T/T) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ ณ วนัพฤหสับดทีี่ 7 เมษายน 
2548  ซึ่งเป็นอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยของเงนิสกุลต่างๆ ณ สิน้วนัทําการประจําวนัองัคารที ่ 
5 เมษายน 2548  เนื่องจากวนัพุธที ่6 เมษายน 2548  เป็นวนัหยดุทาํการของธนาคาร 

(4)  บรษิทั ง จาํกดั  ประกอบกจิการโรงแรมและภตัตาคาร ไดกู้ย้มืเงนิจากธนาคารใน  
ต่างประเทศ  บรษิทั ง จาํกดั  บนัทกึบญัชเีจา้หนี้เงนิกู้ยมืในวนัเสารท์ี ่23 เมษายน 2548  หรอื
วนัเสารท์ี่ 30 เมษายน 2548  บรษิทั ง จํากดั  มสีทิธใิช้อตัราแลกเปลี่ยนในการบนัทกึบญัชี
เพื่อเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลดงันี้ 
       (4.1)  ใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา (อตัราขาย) ของธนาคารพาณิชยท์ี่ตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการคํานวณเงนิตราต่างประเทศเป็น
เงนิตราไทยในวนัศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2548  กรณีบนัทกึบญัชใีนวนัเสารท์ี่ 23 เมษายน 2548 
หรอืในวนัศุกรท์ี ่29 เมษายน 2548  กรณบีนัทกึบญัชใีนวนัเสารท์ี ่30 เมษายน 2548 

       (4.2)  ใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตามอตัราอ้างองิประจาํวนั (อตัราขายถวัเฉลีย่) 
ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว ้ณ วนัศุกรท์ี ่22 เมษายน 2548 ซึง่เป็นอตัราแลกเปลีย่น
ถวัเฉลี่ยของเงนิสกุลต่างๆ ณ วนัสิ้นทําการประจําวนัพฤหสับดีที่ 21 เมษายน 2548  กรณี
บนัทกึบญัชใีนวนัเสาร์ที่ 23 เมษายน 2548 และใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราตามอตัราอ้างอิง
ประจาํวนั (อตัราขายถวัเฉลีย่) ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว ้ณ วนัศุกรท์ี ่29 เมษายน 
2548  ซึ่งเป็นอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยของเงนิสกุลต่างๆ ณ สิ้นวนัทําการประจําวนัศุกร์ที ่    
29 เมษายน 2548  กรณีบนัทกึบญัชใีนวนัเสาร์ที่ 30 เมษายน 2548  เนื่องจากในวนัทําการ
สุดท้ายของเดอืนหนึ่งเดอืนใด  ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกประกาศอตัราแลกเปลี่ยนถวั
เฉลีย่ของเงนิสกุลต่างๆ ณ สิน้วนัทาํการนัน้อกีหนึ่งฉบบั 

3.  การหกัภาษีเงนิได ้ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส  มาตรา 50 มาตรา 69 ทว ิ และ
มาตรา 69 ตร ีแห่งประมวลรษัฎากร  การหกัภาษีตามมาตรา 70 แห่งประมวลรษัฎากร  การ
หกัภาษีจากการจําหน่ายเงนิกําไรตามมาตรา 70 ทว ิแห่งประมวลรษัฎากร  และการนําส่ง
ภาษีมูลค่าเพิม่ตามมาตรา 83/6 แห่งประมวลรษัฎากร  กรณีการจ่ายเงนิได้พงึประเมนิ  การ
จาํหน่ายเงนิกําไรหรอืการนําส่งภาษมีลูค่าเพิม่เป็นหน่วยเงนิตราต่างประเทศ  ผูจ้่ายเงนิไดพ้งึ
ประเมิน  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จําหน่ายเงินกําไร  หรือผู้มีหน้าที่ นําส่ง
ภาษมีลูค่าเพิม่ต้องคํานวณจาํนวนภาษทีีต่้องหกัและนําส่งโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตาม
วธิกีารดงัต่อไปนี้เป็นอตัราแลกเปลีย่นในการคาํนวณเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทย  ทัง้นี้
ตามมาตรา 9 แห่งประมวลรษัฎากร  และประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
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ตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทยตามมาตรา 9 แห่งประมวลรษัฎากร ลงวนัที่ 8 กุมภาพนัธ ์
พ.ศ. 2548 

     3.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราของธนาคารพาณิชยท์ีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ธนาคารพาณชิยท์ีไ่ดป้ระกาศไว้ในการคํานวณเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทยในแต่ละวนั 
(อตัราขาย)  หรอื 

     3.2 อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตามอตัราอ้างองิประจาํวนัทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศไวใ้นการคาํนวณเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทยในแต่ละวนั (อตัราขายถวัเฉลีย่) 
 การใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตามวธิกีารตามวรรคหนึ่ง  เมื่อได้ใช้อตัราแลกเปลี่ยน
เงนิตราตามวธิกีารหนึ่งวธิกีารใดแล้ว  ต้องใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรานัน้ตลอดไปเว้นแต่จะ
ไดร้บัอนุมตัจิากอธบิดกีรมสรรพากรจงึจะเปลีย่นแปลงวธิกีารได ้ทัง้นี้ตามขอ้ 2 วรรคสอง ของ
ประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทยตาม
มาตรา 9 แห่งประมวลรษัฎากร ลงวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2548 

 กรณทีีจ่า่ยเงนิไดพ้งึประเมนิหรอืจาํหน่ายเงนิกําไรตามวรรคหนึ่งดว้ยเชค็   ใหค้ํานวณ
จํานวนภาษีที่ต้องหักและนําส่งตามวันที่ที่ลงในเช็คและให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศเป็นเงนิตราไทยตามวรรคหนึ่ง 
 ตวัอยา่งเช่น 

(1)  บรษิทั ก จาํกดั  จา่ยเงนิค่าลขิสทิธิใ์หแ้ก่บรษิทัในต่างประเทศในวนัพฤหสับดทีี ่  
3 มนีาคม 2548  บรษิทั ก จาํกดั  มสีทิธใิชอ้ตัราแลกเปลีย่นในการยืน่แบบ ภ.ง.ด.54 ดงันี้   
               (1.1)  ใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา (อตัราขาย) ของธนาคารพาณิชยท์ี่ตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการคํานวณเงนิตราต่างประเทศเป็น
เงนิตราไทยในวนัพฤหสับดทีี ่3 มนีาคม 2548  หรอื 

      (1.2)  ใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตามอตัราอ้างองิประจาํวนั (อตัราขายถวัเฉลีย่) 
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548  ซึ่งเป็นอัตรา
แลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ของเงนิสกุลต่างๆ ณ สิน้วนัทาํการประจาํวนัพุธที ่2 มนีาคม 2548 

(2)  บรษิทั ข จาํกดั  ไดจ้า่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่บรษิทัทีอ่ยูใ่นต่างประเทศในวนัจนัทรท์ี ่ 
18 เมษายน 2548  บรษิทั ข จาํกดั  มสีทิธใิชอ้ตัราแลกเปลีย่นในการยืน่แบบ ภ.ง.ด.54 ดงันี้ 
      (2.1)  ใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา (อตัราขาย)  ของธนาคารพาณิชยท์ีต่ ัง้ขึน้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการคํานวณเงนิตราต่างประเทศเป็น
เงนิตราไทยในวนัจนัทรท์ี ่18 เมษายน 2548  หรอื 

      (2.2)  ใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราตามอตัราอ้างองิประจําวนั (อตัราขายถวัเฉลีย่) 
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ ณ วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2548  ซึ่งเป็นอัตรา
แลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยของเงนิสกุลต่างๆ ณ สิ้นวนัทําการประจําวนัองัคารที่ 12 เมษายน 2548 
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เนื่องจากวนัพุธที ่13  วนัพฤหสับดทีี ่14  วนัศุกรท์ี ่15 เมษายน 2548  เป็นวนัหยุดทําการของ
ธนาคารและวนัเสารท์ี ่16  วนัอาทติยท์ี ่17 เมษายน 2548 เป็นวนัหยดุราชการ 
 (3)  บรษิัท ค จํากัด  จ่ายเงนิค่าดอกเบี้ยให้แก่บรษิัทในต่างประเทศในวนัจนัทร์ที ่    
25 เมษายน 2548  บรษิทั ค จาํกดั  มสีทิธใิชอ้ตัราแลกเปลีย่นในการยืน่แบบ ภ.ง.ด.54  ดงันี้ 
      (3.1)  ใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา (อตัราขาย) ของธนาคารพาณิชยท์ี่ตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการคํานวณเงนิตราต่างประเทศเป็น
เงนิตราไทยในวนัจนัทรท์ี ่25 เมษายน 2548  หรอื 

      (3.2)  ใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราตามอตัราอ้างองิประจําวนั (อตัราขายถวัเฉลีย่) 
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ ณ วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2548  ซึ่งเป็นอัตรา
แลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยของเงนิสกุลต่างๆ ณ สิ้นวนัทําการประจําวนัศุกร์ที่ 22 เมษายน 2548  
เนื่องจากวนัเสารท์ี ่23  และวนัอาทติยท์ี ่24 เมษายน 2548  เป็นวนัหยดุราชการ 
 (4)  บรษิทั ง จาํกดั  จ่ายเงนิค่าบรกิารเช่าพืน้ทีบ่นเวบ็ไซต์ (Web Site)  ใหแ้ก่บรษิทั
ในต่างประเทศในวนัศุกรท์ี ่29 เมษายน 2548 เวลาประมาณ 13.00 น.  บรษิทั ง จาํกดั  มสีทิธิ
ใชอ้ตัราลกเปลีย่นในการยืน่แบบ ภ.พ.36  ดงันี้ 

     (4.1)  ใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา (อตัราขาย) ของธนาคารพาณิชยท์ี่ตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการคํานวณเงนิตราต่างประเทศเป็น
เงนิตราไทยในวนัศุกรท์ี ่29 เมษายน 2548  หรอื 

     (4.2)  ใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราตามอตัราอ้างองิประจําวนั (อตัราขายถวัเฉลีย่) 
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ ณ วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2548  ซึ่งเป็นอัตราแลก 
เปลีย่นถวัเฉลีย่ของเงนิสกุลต่างๆ ณ สิน้วนัทาํการประจาํวนัพฤหสับดทีี ่28 เมษายน 2548   
 (5)  บรษิทั จ จํากดั  จ่ายเงนิเดอืนให้แก่พนักงานซึ่งเป็นชาวต่างประเทศทุกวนัที่ 30 
ของเดือนโดยการโอนเงนิเดือนของพนักงานเข้าบญัชีธนาคารของพนักงานซึ่งในวนัที่ 30 
เมษายน 2548 ตรงกับวันเสาร์  บรษิัท จ จํากัด มีสิทธิใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการยื่นแบบ 
ภ.ง.ด.1  ดงันี้ 

     (5.1)  ใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา (อตัราขาย) ของธนาคารพาณิชยท์ี่ตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการคํานวณเงนิตราต่างประเทศเป็น
เงนิตราไทยในวนัศุกรท์ี ่29 เมษายน 2548  หรอื 

           (5.2)  ใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราตามอตัราอ้างองิประจําวนั (อตัราขายถวัเฉลีย่) 
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ ณ วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2548  ซึ่งเป็นอัตราแลก 
เปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลต่างๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2548  
เนื่องจากในวนัทาํการสุดทา้ยของเดอืนหนึ่งเดอืนใด  ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกประกาศ
อตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ของเงนิสกุลต่างๆ ณ สิน้วนัทาํการนัน้อกีหนึ่งฉบบั 
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 4. เวน้แต่กรณีตามขอ้ 5. กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบยีนซึง่ประกอบกจิการขายสนิคา้
หรอืให้บรกิารและมหีน้าทีต่้องออกใบกํากบัภาษตีามมาตรา 86/4  มาตรา 86/5  มาตรา 86/6  
และมาตรา 86/7 แห่งประมวลรษัฎากร  และผูป้ระกอบการจดทะเบยีนไดต้กลงราคาสนิคา้หรอื
ค่าบรกิารเป็นหน่วยเงนิตราต่างประเทศ  ทัง้นี้ไม่ว่าจะมขีอ้ตกลงใหอ้อกใบแจง้หนี้เป็นเงนิบาท
หรอืชําระราคาสนิค้าหรอืค่าบรกิารเป็นเงนิบาท  ผู้ประกอบการการจดทะเบยีนจะต้องแสดง
มูลค่าของสนิค้าหรอืของบรกิารและจํานวนภาษีมูลค่าเพิม่เป็นหน่วยเงนิตราไทยในใบกํากบั
ภาษี  โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตามวิธกีารดงัต่อไปนี้  เป็นอัตราแลกเปลี่ยนในการ
คาํนวณเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทย  ทัง้นี้ตามมาตรา 9 แห่งประมวลรษัฎากร ลงวนัที ่
8 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2548   

     4.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราของธนาคารพาณิชยท์ีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ธนาคารพาณชิยท์ีไ่ดป้ระกาศไวใ้นการคํานวณเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทยในแต่ละวนั 
(อตัราซือ้)  หรอื 

     4.2 อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตามอตัราอ้างองิประจาํวนัทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศไวใ้นการคาํนวณเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทยในแต่ละวนั (อตัราซือ้ถวัเฉลีย่) 
 การใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตามวธิกีารตามวรรคหนึ่ง  เมื่อได้ใช้อตัราแลกเปลี่ยน
เงนิตราตามวธิกีารหนึ่งวธิกีารใดแล้วต้องใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรานัน้ตลอดไป  เว้นแต่จะ
ไดร้บัอนุมตัจิากอธบิดกีรมสรรพากรจงึจะเปลีย่นแปลงวธิกีารได ้ทัง้นี้ตามขอ้ 2 วรรคสอง ของ
ประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทยตาม
มาตรา 9 แห่งประมวลรษัฎากร ลงวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2548 

 กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ร ับชําระราคาสินค้าและค่าบริการด้วยเช็ค  ให้
คํานวณมูลค่าของสนิค้าหรอืของบรกิารและจํานวนภาษีมูลค่าเพิม่เป็นหน่วยเงนิตราไทยตาม
วนัทีล่งในเชค็และใหใ้ชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทยตามวรรคหนึ่ง 

 กรณีผู้ประกอบการจดทะเบยีนได้รบัอนุมตัิจากอธบิดกีรมสรรพากรให้ออกใบกํากบั
ภาษีเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศตามมาตรา 86/4 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร  
ผู้ประกอบการจดทะเบยีนต้องระบุอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทยตาม
มาตรา 9 แห่งประมวลรษัฎากรไวใ้นใบกํากบัภาษดีว้ย 

 ตวัอยา่งเช่น 

(1)  บรษิทั ก จาํกดั   ประกอบกจิการขายเมด็พลาสตกิใหแ้ก่บรษิทั ข จาํกดั  โดย   
ตกลงราคาสนิคา้เป็นหน่วยเงนิตราต่างประเทศ  บรษิทั ก จาํกดั ส่งมอบสนิคา้ในวนัพฤหสับดี
ที ่3 มนีาคม 2548  บรษิทั ก จาํกดั  มสีทิธใิชอ้ตัราแลกเปลีย่นในการออกใบกํากบัภาษ ี ดงันี้ 

     (1.1)  ใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา (อตัราซื้อ) ของธนาคารพาณิชย์ที่ตัง้ขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการคํานวณเงนิตราต่างประเทศเป็น
เงนิตราไทยในวนัพฤหสับดทีี ่3 มนีาคม 2548  หรอื 



 301 การรบัรู้รายได้  ค่าใช้จ่ายและการบนัทึกบญัชีของธรุกิจน าเข้า – ส่งออก  

      (1.2)  ใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตามอตัราอ้างองิประจาํวนั (อตัราซือ้ถวัเฉลีย่ซึง่
จะเป็น Sight หรือ T/T ก็ได้) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ ณ วันพฤหัสบดีที ่          
3 มนีาคม 2548  ซึง่เป็นอตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ของเงนิสกุลต่างๆ ณ สิน้วนัทําการประจาํวนั
พุธที ่2 มนีาคม 2548   

(2)  บรษิทั ค จาํกดั  ประกอบกจิการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษา  ไดใ้หบ้รกิารแก่บรษิทั    
ง จาํกดั  โดยตกลงราคาค่าบรกิารเป็นหน่วยเงนิตราต่างประเทศ  บรษิทั ค จาํกดั  ดําเนินการ
ออกใบแจง้หนี้ในวนัศุกรท์ี ่11 มนีาคม 2548  แต่บรษิทั ง จาํกดั  ชําระราคาค่าบรกิารในวนัพุธ
ที ่16 มนีาคม 2548  บรษิทั ค จาํกดั มสีทิธใิชอ้ตัราแลกเปลีย่นในการออกใบกํากบัภาษดีงันี้ 

     (2.1)  ใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา (อตัราซื้อ) ของธนาคารพาณิชย์ที่ตัง้ขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการคํานวณเงนิตราต่างประเทศเป็น
เงนิตราไทยในวนัพุธที ่16 มนีาคม 2548  หรอื 

      (2.2)  ใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตามอตัราอ้างองิประจาํวนั (อตัราซือ้ถวัเฉลีย่ซึง่
จะเป็น Sight หรอื T/T ก็ได้)  ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ ณ วนัพุธที่ 16 มนีาคม 
2548  ซึ่งเป็นอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยของเงนิสกุลต่างๆ ณ สิน้วนัทําการประจําวนัองัคารที ่   
15 มนีาคม 2548  

 (3)  บรษิัท ก จํากดั  ประกอบกิจการขายเมด็พลาสติก  ได้มกีารขายเมด็พลาสติก
ใหแ้ก่บรษิทั ข จาํกดั  โดยตกลงราคาสนิคา้เป็นหน่วยเงนิตราต่างประเทศ  บรษิทั ก จาํกดั  ส่ง
มอบสนิค้าในวนัเสาร์ที่ 9 เมษายน 2548  บรษิัท ก จํากดั  มสีทิธิใช้อตัราแลกเปลี่ยนในการ
ออกใบกํากบัภาษดีงันี้ 

     (3.1)  ใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา (อตัราซื้อ) ของธนาคารพาณิชย์ที่ตัง้ขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการคํานวณเงนิตราต่างประเทศเป็น
เงนิตราไทยในวนัศุกรท์ี ่8 เมษายน 2548  หรอื 

      (3.2)  ใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตามอตัราอ้างองิประจาํวนั (อตัราซือ้ถวัเฉลีย่ซึง่
จะเป็น Sight หรอื T/T ก็ได้)  ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ ณ วนัศุกรท์ี่ 8 มนีาคม 
2548  ซึง่เป็นอตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ของเงนิสกุลต่างๆ ณ สิน้วนัทําการประจาํวนัพฤหสับดี
ที ่7 เมษายน 2548 

 (4)  บรษิัท ก จํากดั  ประกอบกิจการขายเมด็พลาสติก  ได้มกีารขายเมด็พลาสติก
ใหแ้ก่บรษิทั ข จาํกดั  โดยตกลงราคาสนิคา้เป็นหน่วยเงนิตราต่างประเทศ  บรษิทั ก จาํกดั  ส่ง
มอบสนิคา้ในวนัจนัทรท์ี ่18 เมษายน 2548  บรษิทั ก จาํกดั  มสีทิธใิชอ้ตัราแลกเปลีย่นในการ
ออกใบกํากบัภาษดีงันี้ 

     (4.1)  ใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา (อตัราซื้อ) ของธนาคารพาณิชย์ที่ตัง้ขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการคํานวณเงนิตราต่างประเทศเป็น
เงนิตราไทยในวนัจนัทรท์ี ่18 เมษายน 2548  หรอื 
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      (4.2)  ใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตามอตัราอ้างองิประจาํวนั (อตัราซือ้ถวัเฉลีย่ซึง่
จะเป็น Sight หรอื T/T กไ็ด)้ ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว ้ณ วนัจนัทรท์ี ่18 เมษายน  
2548  ซึ่งเป็นอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยของเงนิสกุลต่างๆ ณ สิน้วนัทําการประจําวนัองัคารที ่
12 เมษายน 2548  เนื่องจากวนัพุธที ่13 วนัพฤหสับดทีี ่14 วนัศุกรท์ี ่15 เมษายน 2548 เป็น 
วนัหยุดทําการของธนาคารและวนัเสาร์ที่ 16  วนัอาทติย์ที่ 17 เมษายน 2548 เป็นวนัหยุด 
ราชการ 
 (5)  บรษิทั ง จาํกดั  ประกอบกจิการโรงแรมและภตัตาคาร  ไดร้บัชําระราคาค่าบรกิาร
ในวนัศุกร์ที่ 29 เมษายน 2548 เวลาประมาณ 11.00 น. บรษิทั ง จํากดั  มสีทิธใิช้อตัราแลก 
เปลีย่นในการออกใบกํากบัภาษ ี ดงันี้ 

     (5.1)  ใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา (อตัราซื้อ) ของธนาคารพาณิชย์ที่ตัง้ขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการคํานวณเงนิตราต่างประเทศเป็น
เงนิตราไทยในวนัศุกรท์ี ่29 เมษายน 2548  หรอื 

      (5.2)  ใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตามอตัราอ้างองิประจาํวนั (อตัราซือ้ถวัเฉลีย่ซึง่
จะเป็น Sight หรอื T/T กไ็ด)้ ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ ณ วนัศุกรท์ี ่29 เมษายน  
2548  ซึง่เป็นอตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ของเงนิสกุลต่างๆ ณ สิน้วันทําการประจาํวนัพฤหสับดี
ที ่28 เมษายน 2548 

 (6)  บรษิทั ง จาํกดั  ประกอบกจิการโรงแรมและภตัตาคาร  ไดร้บัชําระราคาค่าบรกิาร
ในวนัเสารท์ี ่30 เมษายน 2548  บรษิทั ง จาํกดั  มสีทิธใิชอ้ตัราแลกเปลีย่นในการออกใบกํากบั
ภาษ ี ดงันี้   

     (6.1)  ใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา (อตัราซื้อ) ของธนาคารพาณิชย์ที่ตัง้ขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการคํานวณเงนิตราต่างประเทศเป็น
เงนิตราไทยในวนัศุกรท์ี ่29 เมษายน 2548  หรอื 

      (6.2)  ใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตามอตัราอ้างองิประจาํวนั (อตัราซือ้ถวัเฉลีย่ซึง่
จะเป็น Sight หรอื T/T กไ็ด)้ ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ ณ วนัศุกรท์ี ่29 เมษายน  
2548  ซึง่เป็นอตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ของเงนิสกุลต่างๆ ณ สิน้วนัทําการประจาํวนัพฤหสับดี
ที ่28 เมษายน 2548  เนื่องจากในวนัทาํการสุดทา้ยของเดอืนหน่ึงเดอืนใดธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะออกประกาศอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยของเงนิสกุลต่างๆ ณ สิ้นวนัทําการนัน้อกีหนึ่ง
ฉบบั 

 (7)  บรษิทั จ จาํกดั  ประกอบกจิการขายน้ํามนัดบิและผลติภณัฑน้ํ์ามนั  ไดข้ายน้ํามนั
ให้แก่บรษิทั ฉ จํากดั  โดยตกลงราคาน้ํามนัเป็นหน่วยเงนิตราต่างประเทศ  บรษิัท จ จํากดั  
ส่งมอบน้ํามนัในวนัพุธที ่4 พฤษภาคม 2548  เป็นจาํนวน 2 ครัง้  ครัง้แรกบรษิทั จ จาํกดั  ส่ง
มอบน้ํามนัเวลา 01.00 น.  ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ธนาคารพาณิชยจ์ะประกาศอตัราแลกเปลีย่นใน
แต่ละวนัและเป็นเวลาก่อนทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยจะประกาศอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตาม
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อตัราอ้างองิประจําในแต่ละวนั (ธนาคารพาณิชยจ์ะประกาศอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราในแต่ละ
วนั  เริม่ต้นในเวลาประมาณ 08.00 น. ของแต่ละวนั  ซึง่อาจมกีารประกาศอกีหลายครัง้ในแต่
ละวันและธนาคารแห่งประเทศไทยจะประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิง
ประจาํวนัในแต่ละวนัในเวลาประมาณ 08.00 น. ของแต่ละวนั)  และครัง้ทีส่องเวลา 08.30 น. 
ซึ่งเป็นเวลาภายหลงัที่ธนาคารพาณิชย์ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราในแต่ละวนั  และ
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตามอตัราอ้างองิประจําวนัในแต่ละ
วนัแลว้  บรษิทั จ จาํกดั  มสีทิธใิชอ้ตัราแลกเปลีย่นในการออกใบกํากบัภาษ ี ดงันี้ 

     (7.1)  ใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา (อตัราซื้อ) ของธนาคารพาณิชย์ที่ตัง้ขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการคํานวณเงนิตราต่างประเทศเป็น
เงนิตราไทยในวนัองัคารที ่3 พฤษภาคม 2548  สําหรบัการส่งมอบน้ํามนัเวลา 01.00 น.  และ
ใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา (อตัราซื้อ) ของธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการคํานวณ
เงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทยในวนัพุธที ่4 พฤษภาคม 2548 สําหรบัการส่งมอบน้ํามนั
เวลา 08.30 น.  หรอื 

      (7.2)  ใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตามอตัราอ้างองิประจาํวนั (อตัราซือ้ถวัเฉลีย่ซึง่
จะเป็น Sight หรือ T/T ก็ได้)  ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ ณ วันอังคารที ่              
3 พฤษภาคม 2548  ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลต่างๆ ณ สิ้นวนัทําการ
ประจาํวนัจนัทรท์ี ่2 พฤษภาคม 2548  สําหรบัการส่งมอบน้ํามนัเวลา 01.00 น.  และใชอ้ตัรา
แลกเปลี่ยนเงนิตราตามอตัราอ้างองิประจําวนั (อตัราซื้อถวัเฉลี่ยซึ่งจะเป็น Sight หรอื T/T ก็
ได้)  ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ ณ วนัพุธที่ 4 พฤษภาคม 2548  ซึ่งเป็นอตัรา
แลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ของเงนิสกุลต่างๆ ณ สิน้วนัทําการประจาํวนัองัคารที ่3 พฤษภาคม 2548

สาํหรบัการส่งมอบน้ํามนัเวลา 08.30 น. 
 (8)  บรษิทั ช จาํกดั  ประกอบกจิการขายน้ํามนัดบิและผลติภณัฑน้ํ์ามนั  ไดข้ายน้ํามนั
ใหแ้ก่บรษิทั ช จาํกดั  โดยตกลงราคาน้ํามนัเป็นหน่วยเงนิตราต่างประเทศ  บรษิทั ช จาํกดั ส่ง 
มอบน้ํามนัในวนัเสารท์ี ่30 เมษายน 2548 เป็นจาํนวน 2 ครัง้  ครัง้แรกบรษิทั ช จาํกัด ส่งมอบ 
น้ํามนัเวลา 01.00 น. ครัง้ทีส่องเวลา 09.00 น. และส่งมอบน้ํามนัในวนัอาทติยท์ี ่1 พฤษภาคม 
2548  เป็นจาํนวน 1 ครัง้  เวลา 11.00 น.  บรษิทั ช จํากดั  มสีทิธใิชอ้ตัราแลกเปลี่ยนในการ
ออกใบกํากบัภาษ ี ดงันี้ 

     (8.1)  ใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา (อตัราซื้อ) ของธนาคารพาณิชย์ที่ตัง้ขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการคํานวณเงนิตราต่างประเทศเป็น
เงนิตราไทยในวนัศุกรท์ี ่29 เมษายน 2548  สาํหรบัการส่งมอบน้ํามนัทัง้ 3 ครัง้ดงักล่าว  หรอื 

      (8.2)  ใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตามอตัราอ้างองิประจาํวนั (อตัราซือ้ถวัเฉลีย่ซึง่
จะเป็น Sight หรอื T/T กไ็ด)้ ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ ณ วนัศุกรท์ี ่29 เมษายน  
2548  ซึ่งเป็นอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยของเงนิสกุลต่างๆ ณ สิ้นวนัทําการประจําวนัศุกร์ที ่  
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29 เมษายน 2548  สําหรบัการส่งมอบน้ํามนัทัง้ 3 ครัง้ดงักล่าว  เนื่องจากในวนัทําการสุดทา้ย
ของเดอืนหน่ึงเดอืนใด  ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกประกาศอตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ของ
เงนิสกุลต่างๆ ณ สิน้วนัทาํการนัน้อกีหนึ่งฉบบั 

 (9)  บรษิทั ณ จาํกดั  ประกอบกจิการขายน้ํามนัดบิและผลติภณัฑน้ํ์ามนัได้ขายน้ํามนั
ให้แก่บรษิทั ญ จาํกดั  โดยตกลงราคาน้ํามนัเป็นหน่วยเงนิตราต่างประเทศ  บรษิทั ฌ จํากดั  
ส่งมอบน้ํามนัในวนัพฤหสับดทีี ่1 กนัยายน 2548  เป็นจาํนวน 2 ครัง้  ครัง้แรกบรษิทั ฌ จาํกดั 
ส่งมอบน้ํามนัเวลา 01.00 น.  ครัง้ที่สองเวลา 09.00 น. บรษิทั ฌ จํากดั  มสีทิธใิช้อตัราแลก 
เปลีย่นในการออกใบกํากบัภาษ ี ดงันี้ 

     (9.1)  ใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา (อตัราซื้อ) ของธนาคารพาณิชย์ที่ตัง้ขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการคํานวณเงนิตราต่างประเทศเป็น
เงนิตราไทยในวนัพุธที่ 31 สงิหาคม 2548  สําหรบัการส่งมอบน้ํามนัเวลา 01.00 น. และใช้
อตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา (อตัราซือ้) ของธนาคารพาณชิยท์ีไ่ดป้ระกาศไวใ้นการคํานวณเงนิตรา
ต่างประเทศเป็นเงนิตราไทยในวนัพฤหสับดทีี่ 1 กนัยายน 2548  สําหรบัการส่งมอบน้ํามนั
เวลา 09.00 น.  หรอื 

      (9.2)  ใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตามอตัราอ้างอิงประจาํวนั (อตัราซือ้ถวัเฉลีย่ซึง่
จะเป็น Sight หรอื T/T กไ็ด)้ ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ ณ วนัพุธที่ 31 สงิหาคม 
2548  ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงนิสกุลต่างๆ ณ สิ้นวนัทําการประจําวนัพุธที ่     
31 สงิหาคม 2548  สําหรบัการส่งมอบน้ํามนัทัง้สองครัง้ดงักล่าวเนื่องจากในวนัทําการสุดทา้ย
ของเดอืนหน่ึงเดอืนใด  ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกประกาศอตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ของ
เงนิสกุลต่างๆ ณ สิน้วนัทาํการนัน้อกีหนึ่งฉบบั 

 5.  กรณีการออกใบกํากบัภาษตีามมาตรา 86/5 แห่งประมวลรษัฎากรสําหรบัการขาย 
สนิคา้หรอืการใหบ้รกิารดงัต่อไปนี้  ไมต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ 4.  
      (5.1)  การออกใบกํากบัภาษกีรณีการขายสนิคา้โดยการส่งออก  ซึง่ผูป้ระกอบการ
จดทะเบยีนได้รบัสทิธเิสยีภาษมีูลค่าเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 0 ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนมสีทิธใิช้
ใบกํากับสินค้าหรืออินวอยซ์ซึ่งผู้ส่งออกได้ออกเป็นปกติตามประเพณีทางการค้าระหว่าง
ประเทศเป็นใบกํากับภาษี  ถ้าใบกํากับสินค้าหรืออินวอยซ์ได้ออกเป็นหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ  ใบกํากับภาษีในกรณีดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าของสินค้าเป็นหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศได ้

      (5.2)  การออกใบกํากบัภาษกีรณีการใหบ้รกิารที่กระทําในราชอาณาจกัรและได้มี
การใช้บรกิารนัน้ในต่างประเทศ  ซึง่ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนไดร้บัสทิธเิสยีภาษมีลูค่าเพิม่ใน
อตัรารอ้ยละ 0 ผู้ประกอบการจดทะเบยีนมสีทิธใิช้ใบแจง้หนี้หรอือนิวอยซซ์ึ่งไดอ้อกเป็นปกติ
ตามประเพณีทางการค้าระหว่างประเทศเป็นใบกํากับภาษี  ถ้าใบแจ้งหนี้หรอือินวอยซ์ได้
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ออกเป็นหน่วยเงนิตราต่างประเทศ  ใบกํากบัภาษใีนกรณีดงักล่าวจงึแสดงมลูค่าของสนิคา้เป็น
หน่วยเงนิตราต่างประเทศได ้

      (5.3)  การออกใบกํากบัภาษสีําหรบัการใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศโดย
อากาศยาน  ผู้ประกอบการมสีทิธใิช้แอรเ์วย์บลิหรอืเฮาส์แอรเ์วยบ์ลิที่ผู้ขนส่งหรอืตวัแทนรบั
ขนส่งได้ออกเป็นปกตติามประเพณีทางการค้าระหว่างประเทศเป็นใบกํากบัภาษ ี ถ้าแอรเ์วย์
บลิหรอืเฮาสแ์อรเ์วยบ์ลิไดอ้อกเป็นหน่วยเงนิตราต่างประเทศ  ใบกํากบัภาษีดงักล่าวจงึแสดง
มลูค่าของบรกิารเป็นหน่วยเงนิตราต่างประเทศได ้

 6.  กรณีการลงรายการในรายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แห่งประมวลรษัฎากร 
ของผูป้ระกอบการจดทะเบยีนตามขอ้ 4. และขอ้ 5. ใหป้ฏบิตัดิงันี้ 
      (6.1)  การลงรายการในรายงานภาษีขายของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขาย
สนิค้าหรอืให้บรกิารซึง่ไดอ้อกใบกํากบัภาษีตามขอ้ 4 จะต้องลงรายการภายในสามวนัทําการ
นับแต่วนัที่ระบุไว้ในใบกํากับภาษี  สําหรบัการคํานวณมูลค่าของสินค้าหรอืของบรกิารใน
รายงานภาษขีายใหถ้อืมลูค่าของสนิคา้หรอืของบรกิารซึง่ไดค้ํานวณเป็นหน่วยเงนิตราไทยตาม
ใบกํากบัภาษ ี

      (6.2)  การลงรายการในรายงานภาษีขายของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขาย
สนิค้าซึ่งได้ออกใบกํากบัภาษีตามข้อ 5.1 จะต้องลงรายการภายในสามวนัทําการนับแต่วนัที่
ชําระอากรขาออก  หรอืวางหลกัประกนัอากรขาออก  หรอืจดัให้มผีู้คํ้าประกนัอากรขาออก  
เวน้แต่กรณีทีไ่ม่ต้องเสยีอากรขาออกหรอืไดร้บัยกเว้นอากรขาออกทีใ่ห้ลงรายการภายในสาม
วนัทําการนับแต่วันที่มีการออกใบขนสินค้าขาออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  โดยให้
คาํนวณเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทยในรายงานภาษขีาย  ดงัต่อไปนี้ 
           (6.2.1)  ถ้าได้รบัเงนิตราต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าในขณะที่ออกใบ 
กํากบัภาษตีามขอ้ 5.1 และไดม้กีารขายเงนิตราต่างประเทศทีไ่ดร้บัชาํระหนี้นัน้เป็นเงนิตราไทย
ในเดอืนที่ความรบัผดิในการเสยีภาษีมูลค่าเพิม่เกิดขึน้ให้ถือเป็นเงนิตราไทยจากการขายนัน้
เป็นมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รบัหรอืพึ่งได้รบัจากการขายสนิค้า  เว้นแต่มไิด้มกีารขายเงนิตรา
ต่างประเทศในเดอืนทีค่วามรบัผดิในการเสยีภาษมีลูค่าเพิม่เกดิขึน้  ใหถ้อืตามอตัราถวัเฉลีย่ที่
ธนาคารพาณิชยร์บัซือ้ซึง่ธนาคารแห่งประเทศไทยไดค้ํานวณไวใ้นวนัทําการสุดทา้ยของเดอืน
ที่ความรบัผดิในการเสยีภาษีมูลค่าเพิม่เกิดขึ้น  ทัง้นี้ ตามมาตรา 79/4 (1) แห่งประมวล
รษัฎากร  
           (6.2.2)  ถ้ายงัไม่ไดร้บัเงนิตราต่างประเทศจากการส่งออกสนิคา้ในขณะทีอ่อก
ใบกํากบัภาษีตามข้อ 6.1 ให้คํานวณเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทยตามหลกัเกณฑ์ที่
กําหนดตามมาตรา 9 แห่งประมวลรษัฎากร 
      (6.3)  การลงรายการในรายงานภาษีขายของผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งการ
ให้บรกิารได้กระทําในราชอาณาจกัรและได้มกีารใช้บรกิารนัน้ในต่างประเทศตามขอ้ 5.2 ต้อง
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ลงรายการภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัทีอ่อกใบแจง้หนี้หรอือนิวอยซ ์ โดยใหค้ํานวณเงนิตรา
ต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในรายงานภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลรษัฎากร 
      (6.4)  การลงรายการในรายงานภาษรขายของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ให้ 
บรกิารขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยอากาศยานซึ่งได้ออกใบกํากับภาษีตามข้อ 5.3 ให้
ดําเนินการเช่นเดยีวกับการลงรายการในรายงานภาษีขายของผู้ประกอบการจดทะเบยีนที่
ส่งออกสนิคา้ตามรายการ 6.2 

 7.  กรณผีูป้ระกอบการจดทะเบยีนนําเขา้สนิคา้จากต่างประเทศใหค้ํานวณราคา C.I.F.
ของสนิคา้นําเขา้ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทยตามอตัราทีก่รมศุลกากรใชค้ํานวณ
เพื่อเรยีกเกบ็อากรขาเขา้ตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร  ทัง้นี้ ตามมาตรา 79/4 (2) 

 8.  กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนตามข้อ 4  ออกใบกํากับภาษีโดยใช้อัตราแลก 
เปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทยไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่กําหนดตามมาตรา 9 
แห่งประมวลรษัฎากร  ถอืว่าผูป้ระกอบการจดทะเบยีนออกใบกํากบัภาษทีีม่ขีอ้ความไม่ถูกต้อง
หรอืไมส่มบรูณ์ในส่วนทีเ่ป็นสาระสาํคญัตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรษัฎากร  ผูป้ระกอบการ
จดทะเบยีนที่ได้รบัใบกํากบัภาษีไม่มสีทิธนํิาไปถือเป็นภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลค่าเพิม่
ตอ้งหา้มตามมาตรา 82/5 (2) แห่งประมวลรษัฎากร 
 9.  กรณผีูป้ระกอบการจดทะเบยีนไดอ้อกใบกํากบัภาษแีละส่งมอบใบกํากบัภาษใีหแ้ก่
ผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผูร้บับรกิารไปแลว้  ต่อมาอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทย
ไดเ้ปลีย่นแปลงไปไมว่่าเพิม่ขึน้หรอืลดลงผูป้ระกอบการจดทะเบยีนไม่ต้องยกเลกิใบกํากบัภาษี
ฉบบัเดมิและออกใบกํากบัภาษฉีบบัใหม่ใหแ้ก่ผู้ซือ้สนิคา้หรอืผูร้บับรกิาร  เนื่องจากไม่ใช่กรณี
การออกใบกํากับภาษีที่มขี้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสําคญัตาม
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดตามมาตรา 82/5 (2) แห่งประมวล
รษัฎากร  และไม่มสีทิธอิอกใบเพิม่หนี้หรอืใบลดหนี้ตามมาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แห่ง
ประมวลรษัฎากร  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงนิดงักล่าวไม่ใช่เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นตามมาตรา 82/9 และมาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากร  ผลต่างระหว่างอัตรา
แลกเปลีย่นถอืเป็นผลกําไรหรอืขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นมใิช่มลูค่าของฐานภาษตีามมาตรา 
79 แห่งประมวลรษัฎากร  ผู้ประกอบการจดทะเบยีนไม่มหีน้าที่ต้องเสยีภาษีมูลค่าเพิม่จาก
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่น 
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การบนัทึกบญัชีซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 

 สมเดช  โรจน์คุรเีสถยีรและคณะ (2556 : 311)  กล่าวถงึการบนัทกึบญัชสีําหรบัธุรกจิ
นําเข้าและส่งออกเกี่ยวกับการทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward 

Contract) ว่าโดยทัว่ไปแลว้ปญัหาทีเ่กดิขึน้กค็อืการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
ตราต่างประเทศซึ่งส่งผลทําให้กิจการประสบปญัหากําไรหรอืขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน  
ดังนั ้น  วิธีการที่ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากผลกระทบอย่างรุนแรงของค่าเงิน  
กรมสรรพากรจึงออกแนวทางปฏิบตัิเพื่อเป็นทางเลือกให้กิจการนําเข้าและส่งออกใช้เป็น
เครื่องมอืทางการเงนิโดยการทําสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า หลกัเกณฑ์ที่
กรมสรรพากรกําหนดไวม้ดีงันี้  

1. บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีม่คีวามประสงคจ์ะนําขอ้ผกูพนัตามสญัญาซื้อ 

หรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามาบันทึกบัญชี ณ วันทําสัญญาซื้อหรือขายเงินตรา
ต่างประเทศตอ้งมลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 

1.1 คู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงทาํสญัญาซือ้หรอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าตอ้ง 
เป็นธนาคารพาณชิยไ์มว่่าจะมสีถานประกอบการในประเทศไทยหรอืไม่ 

1.2 การทาํสญัญาซือ้หรอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าตอ้งเกดิจากความตอ้ง  
การประกนัความเสี่ยงในมูลหนี้  เพราะมหีนี้สนิที่ต้องชําระในภายหน้าหรอืมลีูกหนี้ที่จะได้รบั
ชาํระในภายหน้า 

1.3 กรณทีีท่าํสญัญาซือ้หรอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าจาํนวนหลายสญัญา   
ต้องนําสญัญาดงักล่าวมาบนัทึกบญัชี ณ วนัทําสญัญาซื้อหรอืขายเงนิตราต่างประเทศทุก
สญัญาจะเลอืกปฏบิตัเิพยีงสญัญาหนึ่งสญัญาใดไมไ่ด้ 

2. การบนัทกึบญัชสีาํหรบัขอ้ผกูพนัตามสญัญาซือ้หรอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วง  
หน้าของบรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามขอ้ 1 อาจมผีลทําให้บรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลมผีลกําไรหรอืขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา ซึ่งต้องนํามารวมคํานวณกําไรสุทธิ
เพื่อเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลดว้ย  ดงันัน้การบนัทกึบญัชเีพื่อคาํนวณกําไรสุทธเิพื่อเสยีภาษเีงนิ
ไดน้ิตบิุคคลใหบ้รษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
      2.1 กรณีการทําสญัญาซื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเนื่องจากบรษิทัหรอืห้าง
หุน้ส่วนนิตบิุคคลมหีนี้สนิทีต่อ้งชาํระใหแ้ก่เจา้หนี้เป็นเงนิตราต่างประเทศ 

           2.1.1  เมื่อมกีารทําสญัญาซื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัธนาคารเพื่ อ
ประกนัความเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่นในสกุลเงนิทีจ่ะตอ้งชาํระคนืใหแ้ก่เจา้หนี้  ถอืว่าธนาคาร
มภีาระต้องส่งมอบเงนิตราต่างประเทศให้แก่บรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและบรษิทัหรอื
ห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลมภีาระต้องชําระเงนิตราไทยให้แก่ธนาคารนัน้ตามสญัญาจงึต้องบนัทกึ
บญัชโีดยบนัทกึบญัชธีนาคารคู่สญัญาเป็นทัง้ลกูหนี้และเจา้หนี้ 
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  2.1.2  กรณทีีย่งัไมม่กีําหนดเวลาชําระหนี้หรอืการชําระหนี้ยงัไม่หมดสิน้ในวนั
สุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชแีละยงัไมถ่งึกําหนดเวลาส่งมอบเงนิตราต่างประเทศตามสญัญา
ซื้อเงนิตราต่างประเทศ  บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องปรบัปรุงอตัราแลกเปลี่ยนของ
ภาระผูกพนัเจ้าหนี้เงนิตราต่างประเทศและลูกหนี้ธนาคารคู่สญัญาตาม 2.1.1 ให้เป็นไปตาม
เงือ่นไขตามมาตรา 65 ทว ิ(5) วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรษัฎากร 
  2.1.3  เมื่อถงึกําหนดเวลาส่งมอบเงนิตราต่างประเทศตามสญัญาซื้อเงนิตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าธนาคารคู่สญัญาตาม 2.1.1 ตอ้งชําระเงนิตราต่างประเทศใหแ้ก่บรษิทัหรอื
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ถือว่าบรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รบัเงนิตราต่างประเทศใน
ระหว่างรอบระยะเวลาบญัชซีึง่ต้องคํานวณค่าหรอืราคาเป็นเงนิตราไทยตามราคาตลาด (อตัรา
ธนาคารพาณิชย์รบัซื้อ) ตามมาตรา 65 ทวิ (5) วรรคสอง แห่งประมวลรษัฎากร  ในขณะ 
เดยีวกนับรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลต้องชําระเงนิตราไทยใหแ้ก่ธนาคารคู่สญัญาดว้ยเป็น
ผลทาํใหส้ถานการณ์เป็นเจา้หนี้และลกูหนี้หมดสิน้ไป 

  2.1.4  กรณีที่ว ันถึงกําหนดชําระหนี้   และวันถึงกําหนดส่งมอบเงินตรา
ต่างประเทศตามสญัญาซื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นวนัเดยีวกนั  เมื่อบรษิทัหรอืห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยการโอนเงนิตราต่างประเทศที่ได้รบัจากธนาคาร
คู่สญัญาตาม 2.1.1 ถอืว่าบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลจา่ยเงนิตราต่างประเทศไปในระหว่าง
รอบระยะเวลาบญัชซีึง่ตอ้งคาํนวณค่าหรอืราคาเป็นเงนิตราไทยตามราคาตลาด (อตัราธนาคาร
พาณิชยข์าย) ในวนัทีจ่่ายไปนัน้ตามมาตรา 65 ทว ิ(5) วรรคสอง แห่งประมวลรษัฎากร ทําให้
เกดิผลต่างระหว่างอตัราธนาคารพาณิชย์ซื้อและอตัราธนาคารพาณิชยข์ายเป็นผลกําไรหรอื
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราของบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลนัน้แลว้แต่กรณี 
      2.2  กรณีการทําสญัญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเนื่องจากบรษิัทหรอืหา้ง
หุ้นส่วนนิติบุคคลมเีงนิตรา หรอืทรพัย์สนิที่จะได้รบัชําระจากลูกหนี้เป็นเงนิตราต่างประเทศ
จะตอ้งบนัทกึรายการทางบญัชตีามหลกัการเดยีวกนัทุกขัน้ตอน 

3. กรณทีีบ่รษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลตามขอ้ 1  เลอืกนําขอ้ผกูพนัตามสญัญาซือ้ 

หรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามาบันทึกบัญชี ณ วันทําสัญญาซื้อหรือขายเงินตรา
ต่างประเทศตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามขอ้ 2 แลว้ 

3.1 การคาํนวณกําไรหรอืขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราของเจา้หนี้หรอื 

ลูกหนี้  ซึง่มคี่าหรอืราคาเป็นเงนิตราต่างประเทศทีเ่กดิจากการบนัทกึขอ้ผูกพนัตามสญัญาซื้อ
หรอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลจะต้องถอืปฏบิตัติาม
มาตรา 65 ทว ิ (5) แห่งประมวลรษัฎากรซึง่ทําใหบ้รษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนิตบิุคคลมสีทิธเิลอืก
ปฏบิตัติามคาํสัง่กรมสรรพากร 
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3.2 บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลตอ้งบนัทกึบญัชขีอ้ผกูพนัตามสญัญาซือ้หรอื 

ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทัง้ในบญัชขีองบรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนัน้เองรวม
ตลอดทัง้ในบญัชเีพื่อประโยชน์ในการคาํนวณกําไรสุทธเิพื่อเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลดว้ย 

 จากตัวอย่างที่ผ่านมานัน้เป็นการบันทึกบัญชีในกรณีที่กิจการไม่ได้ทําสัญญาเพื่อ
ป้องกนัความเสี่ยงในการซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  หากกิจการเลอืกที่จะบนัทึก
บญัชตีามสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ได้ทําไว้กบัธนาคารการบนัทกึบญัชใีน
การซือ้ขายจะบนัทกึดงันี้ 
 ตัวอย่างท่ี 7  บริษัท ชื่นใจจงั จํากัด  ทําธุรกิจนําเข้าและส่งออกเกี่ยวกับเครื่อง
คอมพวิเตอรเ์มื่อวนัที ่1 ธนัวาคม 2558 สัง่ซือ้อุปกรณ์และชิน้ส่วนประกอบเครื่องคอมพวิเตอร์
จากต่างประเทศเป็นเงนิจํานวน 10,000 ดอลลารส์หรฐั  โดยกําหนดเวลาชําระหนี้ 60 วนัครบ
กําหนดในวนัที่ 31 มกราคม 2559 และในวนันี้บรษิัทได้ทําสญัญา Forward Contract ซื้อ
เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าไว้กบัธนาคารมรีะยะเวลา 60 วนั  จํานวนเงนิ 10,000 ดอลลาร์
สหรฐัในอตัราแลกเปลีย่น 1 USD เท่ากบั 36.2538 บาท  รายการบนัทกึบญัชจีะแสดงดงันี้ 
 

1. เมือ่ซือ้อุปกรณ์และชิน้ส่วนประกอบเครือ่งคอมพวิเตอร ์10,000 ดอลลารส์หรฐั    
เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2558  อตัราแลกเปลีย่น 1 USD เท่ากบั 35.2895 บาท 

 เดบติ. ซือ้ (10,000 X 35.2895)                                   352,895 

          เครดติ. เจา้หนี้ต่างประเทศ                                                 352,895 

 

2. บนัทกึการทาํสญัญา Forward Contract กบัธนาคาร 
เดบติ. ลกูหนี้ – ธนาคาร (10,000 X 35.2895)                  352,895 

         ส่วนเพิม่จากการซือ้เงนิตราต่างประเทศรอตดับญัช ี     9,643 

         เครดติ. เจา้หนี้ – ธนาคาร (10,000 X 36.2538)                         362,538 

 

3. ณ วนัสิน้งวดบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม 2558 อตัราแลกเปลีย่น 1 USD เท่ากบั  

35.9500 บาท  ปรบัปรงุเจา้หนี้การคา้ 

 เดบติ. ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น (10,000 X 0.6605)          6,605 

          เครดติ. เจา้หนี้ต่างประเทศ                                                    6,605 

 

4. ณ วนัสิน้งวดบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ปรบัปรงุลกูหนี้ – ธนาคาร 
เดบติ. ลกูหนี้ – ธนาคาร (10,000 X 0.6605)                        6,605 

    เครดติ. กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น                                              6,605 
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5. ณ วนัสิน้งวดบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม 2558  ปรบัปรงุส่วนเพิม่จากการซือ้เงนิตรา 

ต่างประเทศล่วงหน้ารอตดับญัชตีามอายสุญัญา ( 9,643 X 30/60  =  4,821.50) 

 เดบติ. ส่วนเพิม่จากการซือ้เงนิตราต่างประเทศตดับญัช ี        4,821.50 

          เครดติ. ส่วนเพิม่จากการซือ้เงนิตราต่างประเทศรอตดับญัช ี            4,821.50 

 

6. บนัทกึบญัช ีณ วนัครบกําหนดชาํระเงนิ 60 วนั  อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัน้ี 1 USD  

เท่ากบั 37.1100 บาท  โดยการชาํระเงนิใหแ้ก่เจา้หนี้ต่างประเทศ 

 เดบติ. เจา้หนี้ต่างประเทศ (10,000 X 35.9500)                  359,500 

         ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น                                 11,600 

         เครดติ. ธนาคาร (10,000 X 37.1100)                                   371,100 

 

7. บนัทกึบญัช ีณ วนัครบกําหนดชาํระเงนิ  โดยบนัทกึการส่งมอบเงนิใหก้บัธนาคาร 

เดบติ. เจา้หนี้ – ธนาคาร (10,000 X 36.2538)                  362,538 

         เครดติ. ธนาคาร                                                           362,538 

 

8. บนัทกึบญัช ีณ วนัครบกําหนดชาํระเงนิ  โดยบนัทกึเงนิตราต่างประเทศทีไ่ดจ้าก 

การซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 เดบติ. ธนาคาร (10,000 X 37.1100)                             371,100 

          เครดติ. ลกูหนี้ – ธนาคาร (10,000 X 35.9500)                      359,500 

                             กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น                                      11,600 

 

9. บนัทกึบญัช ีณ วนัครบกําหนดชาํระเงนิ โดยบนัทกึโอนตดัส่วนเพิม่จากการซือ้ 

เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ารอตดับญัช ี

เดบติ. ส่วนเพิม่จากการซือ้เงนิตราต่างประเทศตดับญัช ี      4,821.50 

          เครดติ. ส่วนเพิม่จากการซือ้เงนิตราต่างประเทศรอตดับญัช ี      4,821.50 
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สรปุ 

 

 การรบัรูร้ายได้ของธุรกจินําเขา้และส่งออกสนิคา้ระหว่างประเทศนัน้  ใหใ้ชแ้นวปฏบิตั ิ
การรบัรูเ้ช่นเดยีวกบัการซือ้ขายสนิคา้ภายในประเทศ  ทัง้นี้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชี
และมาตรฐานการบญัชซีึ่งตามหลกัเกณฑเ์งื่อนไขของการรบัรูร้ายได้ที่เกดิจากการขายสนิค้า
หรอืใหบ้รกิารตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่18 (ปรบัปรุง) กล่าวคอื (1) ในกรณีทีก่จิการมกีาร
ขายสนิค้าต้องรบัรู้รายได้ครบทุกข้อตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ประกอบด้วย ผู้ขายต้องโอนความ
เสีย่งหรอืความเป็นเจา้ของสนิคา้ใหก้บัผูซ้ือ้  ไมเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารสนิคา้ไม่ว่าทางตรงหรอื
ทางออ้ม  สามารถวดัมลูค่าของจาํนวนรายไดไ้ดอ้ย่างน่าเชื่อถอื   กจิการจะไดร้บัประโยชน์เชงิ
เศรษฐกจิของรายการบญัชนีัน้  และสามารถวดัมูลค่าต้นทุนที่เกิดขึน้ได้  ส่วน (2) ในกรณีที่
กจิการใหบ้รกิาร  การรบัรูร้ายไดต้้องเขา้เงื่อนไขครบทุกขอ้ดงันี้  สามารถวดัมลูค่าของจาํนวน
รายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื  มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีก่จิการจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ
ของรายการบญัชนีัน้  สามารถวดัขัน้ความสําเรจ็ของรายการบญัช ีณ วนัสิน้งวด  และสามารถ
วดัมลูค่าของตน้ทุน  
 สําหรบัหลกัเกณฑก์ารบนัทกึบญัชเีกี่ยวกบัรายได้และรายจ่ายจ่ายของธุรกจิประเภท
ขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารเพื่อคํานวณภาษเีงนิได้นิตบิุคคลของบรษิทัหรอืหา้งหุ้นส่วนนิตบิุคคล
โดยทัว่ไปมเีกณฑ์เงนิสด  เกณฑ์สทิธ ิ และเกณฑผ์สม  ในที่กจิการจะเลอืกใช้เกณฑ์ใดเพื่อ
รบัรูร้ายได้หรอืค่าใช้จ่ายนัน้ควรดูความเหมาะสมของธุรกจินัน้  การดําเนินธุรกจิไม่ว่าจะเป็น
การนําเข้าและส่งออกมกัจะมรีายการค้าที่เกี่ยวกับเงนิตราต่างประเทศเกิดขึ้นในตลาดเงนิ
ส่วนมากเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างอตัราเงนิบาทกบัเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา  ซึ่งปจัจุบนั
แนวปฏบิตัใินการบนัทกึบญัชเีกี่ยวกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศได้แก่  อตัราซื้อ  
และอตัราขาย ดงันัน้ เมือ่มกีารบนัทกึบญัชทีีเ่กดิจากการซือ้ขายสนิคา้ไวค้รัง้แรกต่อมาเมื่อครบ 
กําหนดชาํระตามทีต่กลงหรอืสิน้งวดบญัช ี กจิการจะต้องรบัรูผ้ลต่างของรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้จรงิในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิจากอตัราแลกเปลีย่นเพื่อให้การจดัทํางบการเงนิ
ถูกตอ้งเป็นจรงิในปจัจบุนั 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

ตอนท่ี  1   ค าถามอตันัย  :  ถาม – ตอบจากทฤษฎใีนเนื้อหาเพื่อทดสอบถงึความเขา้ใจของ 
ผูเ้รยีน 

 

ขอ้  1.  ท่านคดิว่าการบนัทกึบญัชขีองธุรกจินําเขา้และส่งออกเหมอืนหรอืแตกต่างกนัอย่างไร  
จงอธบิายมาพอเขา้ใจ 

 

ขอ้  2.  ปญัหาในการจดัทาํรายงานภาษขีายของผูป้ระกอบการส่งออกมอีะไรบา้ง   
 

ขอ้  3.  การบนัทกึอตัราแลกเปลีย่นระหว่างอตัราเงนิบาทกบัเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิาทีเ่กี่ยว
ของจะมผีลกระทบต่อตลาดการเงนิมอียูก่ีช่นิด  พรอ้มอธบิายแต่ละชนิดมาพอครา่วๆ 

 

ข้อ  4.  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบญัช ี มหีลกัการปฏบิตัอิยา่งไร 

 

ขอ้  5.  เมือ่วนัที ่ 27 ธนัวาคม  2557 บรษิทั น้องใหม ่จาํกดั ไดนํ้าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ
จาํนวน 100,000 ดอลลาร ์ อตัราแลกเปลีย่นของธนาคารพาณิชย์ในวนันัน้เท่ากบั 40.15 บาท
ต่อดอลลาร์  บรษิัทฯ ทําการปิดบญัชทีุกวนัที่ 31 ธนัวาคมทุกปี  รายการที่เป็นเงนิตราต่าง 
ประเทศคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชมีดีงันี้ 
 5.1  บรษิัทสัง่ซื้อสนิค้าจากต่างประเทศเป็นเงนิ 80,000 ดอลลาร ์ ซึ่งบรษิัทฯ ได้รบั
เอกสารประกอบการสัง่ซือ้จากผู้ขายเมื่อวนัที่ 5 ตุลาคม 2558 โดยสนิค้าไดส้่งมาถงึบรษิทัฯ
และไดร้บัสนิคา้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้เมือ่วนัที ่10 ตุลาคม 2558  วนัน้ีมคี่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัสนิคา้ที่
ผูซ้ ือ้จะตอ้งรบัผดิชอบเองเกดิขึน้จาํนวนเงนิ  100,000 บาท ในสญัญาตกลงจ่ายชําระเงนิค่าซือ้ 
สนิคา้ใหแ้ก่ผูข้ายในวนัที ่30 มกราคม 2559 

 5.2  เมื่อวนัที่ 7 ตุลาคม 2558 บรษิัทได้สัง่ซื้อเครื่องจกัรจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อ
นํามาใช้ในการผลติราคา 200,000 ดอลลาร์  โดยมกีําหนดระยะเวลาในการจ่ายชําระเงนิ ณ 
วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2559 

 5.3  เมื่อวนัที ่7 ตุลาคม 2558  บรษิทัไดม้กีารขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อใหลู้กคา้ทีอ่ยู่ต่าง 
ประเทศในราคา 150,000 ดอลลาร ์ กําหนดชาํระเงนิใน ณ วนัที ่30 มกราคม 2559   
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ใหท้าํ   บนัทกึรายการคา้ทีเ่กดิขึน้ลงในสมุดรายวนัทัว่ไปตามรายการต่างๆ ดงันี้ 
 (1)  บนัทกึการนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 

 (2)  บนัทกึรายการสัง่ซือ้สนิคา้ 

 (3)  บนัทกึรายการสัง่ซือ้เครือ่งจกัร 

 (4)  บนัทกึการขายสนิคา้ 

 (5)  บนัทกึการไดร้บัสนิคา้พรอ้มค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

 (6)  บนัทกึการปรบัปรงุผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้ปี (กรณแียกรายการ) 
(7)  บนัทกึการปรบัปรงุผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้ปี (กรณรีวมรายการ) 
(8)  บนัทกึการรบัชาํระหนี้จากลกูหนี้ต่างประเทศ 

(9)  บนัทกึการจา่ยเงนิชาํระหน้ีค่าสนิคา้ใหแ้ก่เจา้หนี้ต่างประเทศ 

(10)  บนัทกึการชาํระหนี้ค่าเครือ่งจกัร 

(11)  หากเมื่อวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2559 ปรากฎว่ามเีหตุการณ์เกดิขึน้จากตลาดเงนิซึ่ง
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเปลีย่นแปลงเงนิตราทีเ่คยบนัทกึปิดบญัชไีวแ้ลว้  ดงันัน้อยาก
ทราบว่าบรษิทัฯ จะปรบัปรงุบนัทกึรายการบญัชอียา่งไร 

  

อตัราแลกเปลีย่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการคา้มดีงันี้ 
วนัที ่ อตัราซือ้ (Buying Rate) อตัราขาย (Selling Rate) 

5 ตุลาคม 2558 

7 ตุลาคม 2558 

31 ธนัวาคม 2558 

30 มกราคม 2559 

1 กุมภาพนัธ ์ 2559 

28 กุมภาพนัธ ์2559 

36.35 

40.15 

38.95 

37.00 

39.75 

36.50 

38.00 

39.50 

40.00 

37.75 

39.00 

35.75 

 

 

ข้อ  6.  บริษัท มิ้วแอนด์ขาว จํากัด  ได้สัง่ซื้อยางรถยนต์จากต่างประเทศเข้ามาใช้ใน
กระบวนการผลติรถยนต์เมื่อวนัที่ 27 ธนัวาคม 2557 เป็นเงนิ 9,000 ดอลลารส์หรฐั  อตัรา
แลกเปลี่ยนทนัท ีณ วนัที่ซือ้สนิคา้ $1 เท่ากบั 34.50 บาท  โดยได้ตกลงจะจ่ายชําระหนี้ให้ใน
วนัที ่31 มกราคม 2558   อตัราแลกเปลีย่น ณ วนันี้ $1 เท่ากบั 32.75 บาท  กจิการปิดบญัชี
ทุกสิน้ปี  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557  อตัราแลกเปลีย่น $1 เท่ากบั 33.25 บาท 

ใหท้าํ   บนัทกึรายการคา้ทีเ่กดิขึน้ลงในสมุดรายวนัทัว่ไป 
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ขอ้  7.  จากขอ้มลูเดมิของขอ้ 6.  หากเปลีย่นรอบการชาํระเงนิค่ายางรถยนต์ของเจา้หนี้การคา้
ต่างประเทศใหม่เป็นวนัที ่10 กุมภาพนัธ์ 2559 วนันี้อตัราแลกเปลี่ยน $1 เท่ากบั 33.00 บาท  

กจิการปิดบญัชทีุกสิน้ปี  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557  อตัราแลกเปลีย่น $1 เท่ากบั 33.25 บาท 
และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558  อตัราแลกเปลี่ยน $1 เท่ากบั 31.25 บาท (สําหรบัการซื้อยาง
รถยนตอ์ตัราแลกเปลีย่นเหมอืนเดมิ) 
ใหท้าํ   บนัทกึรายการคา้ทีเ่กดิขึน้ลงในสมดุรายวนัทัว่ไป  (สาํหรบักรณีการจ่ายชําระหลายงวด
บญัช)ี 
 

ขอ้  8.  เมื่อวนัที ่8 มถุินายน 2557  บรษิทั เอม็เค จาํกดั  ไดข้ายคอมพวิเตอรใ์หลู้กคา้ทีอ่ยู่
ต่างประเทศทําสญัญาตกลงซื้อขายกนัในราคา 13,000 ดอลลารส์หรฐั  อตัราแลกเปลี่ยนใน
วนัน้ี $1 เท่ากบั  35.18 บาท  โดยกําหนดชาํระเงนิในวนัที ่10 มนีาคม 2559 อตัราแลกเปลีย่น 

$1 เท่ากบั 35.01 บาท  กจิการปิดบญัชทีุกสิน้ปี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557  อตัราแลกเปลีย่น 
$1 เท่ากบั 34.25 บาท และวนัที ่31 ธนัวาคม 2558  อตัราแลกเปลีย่น $1 เท่ากบั 32.95 บาท  
ใหท้าํ   บนัทกึรายการคา้ทีเ่กดิขึน้ลงในสมุดรายวนัทัว่ไป  (กรณกีารรบัชาํระหลายงวดบญัช)ี 
 

ขอ้  9.  จากขอ้มลูต่อไปนี้ใหบ้นัทกึรายการคา้ทีเ่กดิขึน้ในสมดุรายวนัทัว่ไป 

 9.1  บรษิทั ร่วมใจ จาํกดั  ไดร้บัแจง้ Letter of Credit ทีเ่ปิดมาจากตวัแทนธนาคารใน
ต่างประเทศของบรษิทั BABY จาํกดั   โดยสัง่ซือ้สนิคา้จาํนวน 300 หน่วย  ในราคาหน่วยละ 
150 USD  ธนาคารกสกิรไทยไดค้ดิค่าธรรมเนียมในการแจง้เครดติเป็นเงนิ 500 บาท 

 9.2  บรษิัท ร่วมใจ จํากดั  ได้ส่งคํายนืยนัตามเอกสารสําหรบัการสัง่ซื้อสนิค้าให้กบั
บรษิทั BABY จาํกดั  และไดข้ายสนิคา้ ณ วนัน้ีดว้ยอตัราซือ้อตัรา 1 USD เท่ากบั 38.18 บาท 

 9.3  บรษิทั ร่วมใจ จาํกดั  ไดส้่งสนิค้าทีไ่ด้รบัคําสัง่ซื้อจากบรษิทั BABY จํากดั  โดย
จดัส่งลงทางเรอืที่ท่าเรอืแหลมฉบงัซึ่งจ่ายค่าขนส่งสนิคา้เป็นเงนิ 3,500 บาท  และเสยีค่าภาษี
ศุลกากรจาํนวนเงนิ 2,000 บาท 

 9.4  บรษิทั ร่วมใจ จาํกดั  ไดข้ึน้เงนิค่าสนิคา้เป็นตัว๋เงนิ Sight Bill  ไดร้บัเงนิเตม็โดย
จาํนวนน้ีไมถู่กหกัส่วนลดจากธนาคารดงักล่าว 

 9.5  บรษิทั ร่วมใจ จํากดั  ไดเ้ปิดเครดติไวก้บัธนาคารกสกิรไทยเพื่อสัง่ซื้อสนิค้าจาก
ต่างประเทศจาํนวน 4,000 หน่วย  ในราคาหน่วยละ 30 USD  โดยใหผู้ข้ายออกตัว๋ Sight Bill  
ธนาคารกสกิรไทยพาณชิยไ์ดเ้ปิดเครดติไปยงัธนาคารในต่างประเทศใหแ้ก่บรษิทั CECA จาํกดั 
คดิค่าธรรมเนียมเป็นเงนิ 2,350 บาท 

 9.6  บรษิทั ร่วมใจ จาํกดั ไดร้บัสนิคา้ตามที่ส ัง่ซือ้สนิคา้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  พรอ้มได้
ทํา Trust Receipt ไว้กบัธนาคารกสกิรไทยเป็นเงนิบาท  กําหนดระยะเวลา 90 วนั  อตัรา
ดอกเบีย้ 15.00% ต่อปี  อตัราแลกเปลีย่นทีธ่นาคารอนุมตั ิT/R เท่ากบั 36.20 บาทต่อ 1 USD 
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 9.7 บรษิทัรว่มใจจาํกดั  จ่ายค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการรบัสนิคา้ ณ ท่าเรอืดงันี้  ค่าใชจ้่าย
ในการออกของจาํนวน 8,000 บาท  ค่าภาษศุีลกากรขาเขา้จาํนวน 100,000 บาท  และค่าขน 
ส่งจาํนวน 4,000 บาท 

 

ขอ้  10. บรษิทั แฮปป้ี จาํกดั  ไดท้ําธุรกจินําเขา้และส่งออกสนิคา้ไปยงัต่างประเทศในระหว่าง
ปี 2558 กจิการไดท้าํการปิดบญัชสีิน้งวดทุกวนัที ่31 ธนัวาคมทุกปี  อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่
1 พฤศจกิายน 2558 มดีงันี้ 

สกุลเงนิ อตัราซือ้ อตัราขาย 

ตัว๋เงนิ T/T 

1)  ดอลลารส์หรฐั (USD) 

2)  ปอนดส์เตอลงิ  (GBP) 

3)  ยโูร (EUR) 

4)  เยน (JPY) 

36.4522 

49.8358 

38.6583 

33.1325 

36.9855 

48.9810 

38.7770 

32.9525 

38.1015 

50.2455 

37.8545 

32.1234 

 

รายการคา้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี 2558 มดีงันี้ 
1. กจิการขอเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติกบัธนาคารไทยพาณชิยแ์ละจ่ายค่าธรรมเนียม  

ในการขอใช้เครดิตครัง้นี้ประกอบด้วยประเทศสหรฐัเมรกิา จํานวน 1,000 ดอลลาร์สหรฐั  
ประเทศสหราชอาณาจกัร จาํนวน 2,000 ปอนดส์เตอลงิ  ประเทศยโูรโซน  จาํนวน 1,500 ยโูร  
และประเทศญีปุ่น่ จาํนวน  900 เยน 

2. กจิการไดท้าํสญัญาทรสัตร์ซีที (T/R) สาํหรบัค่าสนิคา้ขาเขา้ตาม Sight Bills เป็น 

จาํนวนเงนิ 4,500  ปอนดส์เตอลงิ  อตัราดอกเบีย้ 8.75%   
3. ขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อใหก้บัประเทศสหรฐัเมรกิา จาํนวน 3,000 ดอลลารส์หรฐั   

ประเทศสหราชอาณาจกัร จาํนวน 3,300 ปอนดส์เตอลงิ  ประเทศยโูรโซน  จาํนวน 2,500 ยโูร  
และประเทศญีปุ่น่ จาํนวน  2,000 เยน 

4. ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ใหป้รบัปรงุอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศเพื่อ 

รบัรูผ้ลกําไร (ขาดทุน) ทีเ่กดิขึน้ โดยอตัราปิด ณ วนัสิน้ปีมดีงันี้  
      อตัราซือ้ อตัราขาย 

1)  ดอลลารส์หรฐั (USD)                            37.1245          40.1250 

2)  ปอนดส์เตอลงิ  (GBP)                           48.7281          49,0900 

3)  ยโูร (EUR)                                        36.0012          35.1255 

4)  เยน (JPY)                                        32.1243          33.1875 

ใหท้าํ   บนัทกึรายการคา้ทีเ่กดิขึน้ลงในสมุดรายวนัทัว่ไป 
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ตอนท่ี  2   แบบฝึกหดัปรนัย  :  คําสัง่ใหเ้ขยีนเครื่องหมายวงกลม       ลอ้มรอบตวัอกัษรที่
ถูกตอ้งทีสุ่ดเพยีงตวัเลอืกเดยีวสาํหรบัคาํถามในแต่ละขอ้ 

 

ขอ้  1.  ธุรกจิ ขายอสงัหารมิทรพัย ์จะรบัรูร้ายไดแ้ละรายจา่ยตามเกณฑข์อ้ใด 

ก. เกณฑค์งคา้ง 

ข. เกณฑผ์สม 

ค. เกณฑเ์งนิสด 

ง. เกณฑเ์ฉลีย่รายได้ 
จ. เกณฑผ์่อนชาํระ 

 

ขอ้  2.  เกณฑเ์ฉลีย่รายได ้ จะนํามาใชก้บักจิการตามขอ้ใด 

ก. ขายอสงัหารมิทรพัย ์

ข. กจิการรบัเหมาก่อสรา้ง 

ค. กจิการซือ้ขายสนิคา้ทัว่ไป 

ง. กจิการขายโดยผ่อนชําระ 

จ. สมาชกิสนามกอลฟ์ 

 

ขอ้  3.  ปญัหาภาษอีากรการส่งสนิคา้ออกไปต่างประเทศ  ไมใ่หใ้ชบ้งัคบักบัสนิคา้ประเภทใด 

ก. สนิคา้เพื่อการวจิยั 

ข. เป็นของผ่านแดน 

ค. สนิคา้ทีส่่งไปเป็นตวัอยา่ง 

ง. ของนําเขา้แลว้ส่งสนิคา้ออกไปภายใน 1 ปี 

จ. ถูกทุกขอ้ทีก่ล่าวมา 

 

ขอ้  4.  เมือ่เปิด L/C  ธนาคารคดิค่าธรรมเนียม  กจิการจะใชอ้ตัราแลกเปลีย่นตามขอ้ใดบนัทกึ
บญัช ี

ก. อตัราซือ้ 

ข. อตัราขาย 

ค. อตัราโอนเงนิทางโทรเลข 

ง. อตัราขายตัว๋เงนิ 

จ. ตามเรยีกเกบ็ 
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ขอ้  5.  ขอ้ใด  ทีม่ใิช่  ปญัหาในการจดัทําบญัชแีละการเสยีภาษขีองธุรกจินําเขา้และส่งออก   
ก. ขาดความรูค้วามเขา้ใจในลกัษณะของธุรกจิ 

ข. ขาดความเขา้ใจในระบบบญัชขีองธุรกจิ 

ค. ขาดความเขา้ใจในกฎหมายภาษอีากร 

ง. ขาดเงนิทุนในการศกึษาต่อ 

จ. ขาดความเขา้ใจในระบบของการใชข้อ้มลูทางคอมพวิเตอร ์

 

ขอ้  6.  การบนัทกึรายการทีต่อ้งใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการจะ ไมใ่ช ้กบัรายการ
ใด 

ก. การซือ้หรอืขายสนิคา้ 

ข. จา่ยดอกเบีย้จา่ย 

ค. การใหบ้รกิาร 

ง. การรบัชําระหน้ี 

จ. การจาํหน่ายสนิทรพัย ์

 

ขอ้  7.  ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นของกจิการนําเขา้และส่งออกใหบ้นัทกึเขา้ทีบ่ญัชใีด 

ก. กําไรหรอืขาดทุนสุทธ ิ

ข. ส่วนเกนิหรอืส่วนตํ่ากว่ามลูค่าหุน้ 

ค. กําไรหรอืขาดทุนจากการแลกเปลีย่น 

ง. ดอกเบีย้รบัหรอืดอกเบีย้จ่าย 

จ. ถูกทุกขอ้ทีก่ล่าวมา 

 

ขอ้  8.  ถา้กจิการมคีวามตอ้งการเงนิตราต่างประเทศ กจ็ะนําเงนิบาทไปซือ้ทีธ่นาคาร  ซึง่
กจิการตอ้งบนัทกึบญัชตีามอตัราใด 

ก. อตัราซือ้ 

ข. อตัราขาย 

ค. อตัราถวัเฉลีย่แบบงา่ย 

ง. อตัราถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 

จ. ถูกทุกขอ้ทีก่ล่าวมา 
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ขอ้  9.  “สญัญาระหว่างลกูคา้กบัธนาคารทาํขึน้โดยอาศยัความเชื่อถอืทีธ่นาคารมต่ีอลกูคา้โดย
ลกูคา้ขอรบัเอกสารการขนส่งสนิคา้เพื่อนําไปรบัสนิคา้”  เป็นคาํกล่าวตามขอ้ใด 

ก. การเปิด  L/C 

ข. การระงบัขอ้พพิาท 

ค. การประกนัภยั 

ง. การทําสญัญาการเงนิ 

จ. การทําทรสัตร์ซีที 

 

ขอ้  10.  การลงรายการในรายงานภาษขีายของผูส้่งออก  สนิคา้ซึง่ไดอ้อกใบกํากบัภาษจีะตอ้ง
ลงรายการภายในกีว่นัทาํการ 

ก. ทนัทนีบัแต่วนัทีช่าํระอากรขาออก 

ข. 3  วนั  นบัแต่วนัทีช่าํระอากรขาออก 

ค. 5  วนั  นบัแต่วนัทีช่าํระอากรขาออก 

ง. 7  วนั  นบัแต่วนัทีช่าํระอากรขาออก 

จ. 15 วนั  นบัแต่วนัทีช่าํระอากรขาออก 
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บทท่ี  6 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 

 ปจัจุบนัประเทศไทยได้น าระบบภาษีมูลค่าเพิม่มาจดัเก็บแทนระบบภาษกีารคา้ซึ่งถูก
ยกเลกิไปเนื่องจากไม่สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจการค้าและขจดัปญัหาระบบภาษีซ ้าซ้อน  
การจดัเกบ็ภาษจีากการประกอบธุรกจิตามระบบใหม่นี้เริม่บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2535 
เป็นตน้ไป   ซึง่การเปลีย่นแปลงนี้มผีลกระทบต่อการจดัท าบญัชขีองธุรกจิไม่ว่าจะเป็นประมวล
กฎหมายภาษอีากร   ค าสัง่กรมสรรพากร  ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร  ตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกบัภาษมีูลค่าเพิม่เพราะเป็นอุปสรรคของผูป้ระกอบการและผูจ้ดัท าบญัชทีี่ยงัคงขาด
ความรู้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนผิดในการปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับระบบ
ภาษมีลูค่าเพิม่ ดงันัน้ เพื่อใหก้ารจดัท าบญัชขีองธุรกจิเป็นไปในแนวทางปฏบิตัทิีถู่กต้องยิง่ขึน้  
ผู้ประกอบการและผู้ท าบญัชีควรศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างทางภาษีมูลค่าเพิ่ม  
หลกัการบญัช ี  กฎหมายภาษอีากร  และเรือ่งอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการประกอบธุรกจิ 

 

 

ลกัษณะทัว่ไปของภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ตามประมวลรษัฎากรถอืเป็นภาษทีางอ้อมทีจ่ดัเกบ็จากฐานการบรโิภค
ทัว่ไป  โดยจะค านวณจากยอดมูลค่าของสนิค้าหรอืบรกิารก่อนหกัรายจ่ายใดๆ ตามอตัราที่
ก าหนดพรอ้มค านวณภาษสี่วนราชการทอ้งถิน่เพิม่ควบคู่ไปอกี 1 ใน 9 ส่วนของภาษมีลูค่าเพิม่
ตามประมวลรษัฎากร  อย่างไรกด็เีพื่อมใิหม้กีารจดัเกบ็ภาษซี ้าซ้อนจากสนิคา้และบรกิารผ่าน
หลายขัน้ตอนก่อนถงึมอืผูบ้รโิภค  ในการค านวณภาษผีูป้ระกอบการจดทะเบยีนจะต้องน าภาษี
ทีเ่รยีกเกบ็จากผู้ซื้อหรอืผูร้บับรกิารซึ่งกฎหมายเรยีกว่า “ภาษขีาย”  ตัง้แล้วลบด้วยภาษทีี่ตน
ถูกผู้ประกอบการจดทะเบยีนรายอื่นเรยีกเก็บซึ่งกฎหมายเรยีกว่า “ภาษีซือ้” โดยจะต้องอาศยั
หลกัฐานที่ส าคญัมายนืยนัในการขอคนืหรอืใช้เครดติภาษีเอกสารสิง่นัน้ก็คอื “ใบก ากบัภาษี” 
นัน่เอง  เนื่องจากภาษมีลูค่าเพิม่มขีอบขา่ยบงัคบักวา้งขวางมากและอาจก่อใหเ้กดิภาระยุ่งยาก
แก่ผูป้ระกอบการขนาดเลก็ซึง่กฎหมายเรยีกว่ากจิการขนาดย่อมจงึมกีารยกเวน้ภาษมีลูค่าเพิม่
ใหผู้ป้ระกอบการทีม่รีายรบัไมเ่กนิ 1,800,000 บาทต่อปี  ส่วนผูป้ระกอบการทีม่รีายรบัเกนิจาก
ที่ก าหนดรวมทัง้ผู้น าเข้าสินค้าจงึจ าเป็นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่บทบญัญัติกฎหมาย
ก าหนดไว ้ ดงันัน้  จงึสรปุลกัษณะทัว่ไปของภาษมีลูค่าเพิม่ดงันี้ 
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 1.  ความหมายของภาษีมลูค่าเพ่ิม 

    ภาษมีลูค่าเพิม่ (Value Added Tax) หมายถงึ ภาษทีีเ่กบ็จากมลูค่าของสนิคา้หรอื 
บรกิารส่วนที่เพิม่ขึน้ในแต่ละขัน้ตอนของการผลติและการจ าหน่ายสนิค้า  หรอืการให้บรกิาร
ต่างๆ  หากพจิารณาความหมายของภาษมีลูค่าเพิม่ตามทีก่ล่าวมานัน้จะสามารถแยกภาษอีอก 
ไดเ้ป็น 2 ประเดน็ตามลกัษณะของการเกบ็ภาษทีีเ่กดิจากการประกอบธุรกจิดงันี้ 
     ภาษขีาย (Output Tax)  คอื  จ านวนภาษมีลูค่าเพิม่ทีผู่ป้ระกอบการจดทะเบยีนได้
เรยีกเกบ็หรอืพงึเกบ็จากผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผูร้บับรกิารเมื่อขายสนิคา้หรอืรบัช าระค่าบรกิาร  ภาษี
ขายเกดิขึน้ในเดอืนใดก็ถอืเป็นภาษขีายของเดอืนนัน้โดยไม่ค านึงว่าสนิค้าที่ขายหรอืบรกิารที่
ใหน้ัน้จะซือ้มาหรอืเป็นผลมาจากการผลติในเดอืนใด 

     ภาษีซื้อ (Input Tax)  คอื  จ านวนภาษีมูลค่าเพิม่ที่ผู้ประกอบการได้จ่ายให้กบั
ผูข้ายสนิคา้หรอืผู้ให้บรกิารที่เป็นผูป้ระกอบการจดทะเบยีน  เมื่อซือ้สนิคา้หรอืช าระค่าบรกิาร
เพื่อใช้ในการประกอบกจิการของตน  หากภาษีซื้อเกดิขึน้ในเดอืนใดก็ถอืว่าเป็นภาษีซื้อของ
เดอืนนัน้โดยไมค่ านึงว่าสนิคา้ทีซ่ือ้มานัน้จะขายหรอืจะน าไปใชใ้นการผลติในเดอืนใด 

 สุเมธ  ศริคิุณโชตแิละคณะ  (2558 : 302)  กล่าวไวว้่าภาษซีือ้ทีห่า้มน ามาหกัออกจาก
ภาษขีายในการค านวณภาษมีลูค่าเพิม่นัน้  มอียูด่ว้ยกนัหลายกรณดีงันี้ 

1.  กรณไีมม่ใีบก ากบัภาษหีรอืไมอ่าจแสดงใบก ากบัภาษไีดว้่ามกีารช าระภาษซีือ้  เวน้
แต่จะเป็นกรณมีเีหตุอนัสมควรตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีอ่ธบิดกี าหนดซึง่มหีลกัเกณฑ์ดงันี้ 
     1.1  ใบก ากบัภาษีถูกท าลายโดยเหตุสุดวสิยั เช่น อคัคภียั  อุทกภยั หรอืวาตภยั 
ซึง่ตอ้งมหีลกัฐานทางราชการหรอืหลกัฐานอื่นทีเ่ชื่อถอืไดว้่าเกดิเหตุการณ์ดงักล่าวจรงิ 

     1.2  ผู้ประกอบการกจิการไม่สามารถขอใบแทนใบก ากบัภาษีได้  เนื่องจากผู้ขาย
สนิคา้หรอืผูใ้หบ้รกิารไมส่ามารถออกใบแทนใบก ากบัภาษไีดเ้พราะเหตุสุดวสิยั 

2.  กรณใีบก ากบัภาษมีขีอ้ความไมถู่กตอ้งหรอืไมส่มบรูณ์ในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญัตาม
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีอ่ธบิดกี าหนด 

3.  ภาษซีือ้ทีไ่มเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการประกอบกจิการตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่
อธบิดกี าหนด ไดแ้ก่ ภาษซีือ้ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะเป็นรายจา่ยเพื่อหาก าไรหรอืกจิการโดยเฉพาะ 

4.  ภาษซีือ้ทีเ่กดิจากรายจ่ายเพื่อการรบัรองหรอืเพื่อการอนัมลีกัษณะท านองเดยีวกนั
ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีอ่ธบิดกี าหนดมดีงันี้ 
     4.1  ค่ารบัรองหรอืค่าบรกิารไม่ว่าจะจ่ายเพื่อการรบัรอง  หรอืใหบ้รกิาร แก่บุคคล
ใดและไม่ว่าจะอ านวยประโยชน์แก่กจิการหรอืไม่ก็ตาม เช่น ค่าที่พกั ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม  
ค่ามหรสพ  ค่าใชจ้า่ยเพื่อการกฬีา  และค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 

     4.2  ค่าสิง่ของหรอืประโยชน์ทีใ่หแ้ก่บุคคลซึง่ไดร้บัรองหรอืบรกิารตามขอ้ 4.1 และ
บุคคลอื่น 
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 กรณีบรษิัทประกอบกิจการขายสินค้าได้จดัอาหารเลี้ยงรบัรองลูกค้าที่มาซื้อสินค้า  
ดงันี้ภาษซีือ้เกี่ยวกบัค่าอาหารดงักล่าวน ามาหกัออกจากภาษขีายไม่ได ้ เนื่องจากเป็นภาษซีือ้
ทีเ่กดิจากรายจ่ายเพื่อการรบัรอง  แต่ในกรณีทีบ่รษิทั ก ประกอบกจิการน าเทีย่วไดม้กีารเลีย้ง
อาหารแก่ลูกค้า  ดงัน้ีมปีญัหาว่าจะน าภาษีซื้อเกี่ยวกบัค่าอาหารมาหกัออกจากภาษีขายได้
หรอืไม่  ปญัหาน้ีมแีนวทางปฏบิตัวิ่าบรษิทั ก มสีทิธนิ ามาหกัออกจากภาษขีายได้  เน่ืองจาก
เป็นภาษซีือ้ทีเ่กีย่วเนื่องโดยตรงกบักจิการจงึมสีทิธนิ ามาหกัออกจากภาษขีายได ้  
 อนึ่ง  ในกรณีที่บรษิทัส่งบตัรอวยพรและกระเช้าของขวญัหรอืส่งของจบัสลากส าหรบั
ลูกค้าโดยบรษิัทผู้ให้จะค านึงถึงการเพิม่ยอดขาย  ดงันี้ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นเป็นภาษีซื้อที่มไิด้
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการจึงต้องห้ามน าไปหักออกจากภาษีขาย (มาตรา 
82/5(3)  และประกาศอธบิดฯี (ฉบบัที ่17)  แต่ถา้หากว่าของขวญัหรอืของช าร่วยชื่อของบรษิทั
ผูใ้หช้ื่อการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้ของผูใ้หป้รากฏอยู ่ โดยของขวญัหรอืของช าร่วยดงักล่าว
เป็นสิ่งของที่ให้แก่กนัตามประเพณีทางธุรกิจทัว่ไปและต้องมรีาคาหรอืมูลค่าไม่เกินสมควร  
ดงันี้ภาษีซือ้ทีเ่กดิจากการซื้อของขวญัหรอืของช าร่วยดงักล่าวเป็นภาษซีื้อทีไ่ม่ต้องห้ามน าไป
หกัออกจากภาษีขายก็เนื่องจากของขวญัหรอืของช าร่วยดงักล่าวมเีครื่องหมายการค้าของ
บรษิทัถอืเป็นการโฆษณาบรษิทั  จงึเป็นภาษซีือ้ทีเ่ขา้ลกัษณะเป็นรายจ่ายเพื่อหาก าไรหรอืเพื่อ
กจิการโดยเฉพาะ 

5.  ภาษซีือ้ตามใบก ากบัภาษซีึง่ออกโดยผูไ้มม่สีทิธอิอกใบก ากบัภาษ ีเช่น ผูท้ีไ่ม่ไดจ้ด
ทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่  หรอืจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่แบบไมเ่ตม็รปู เป็นตน้ 

6.  ภาษซีือ้ตามทีอ่ธบิดกี าหนดโดยอนุมตัริฐัมนตรตีามมาตรา 82/5(6)  ประกาศอธบิดี
กรมสรรพากรฯ (ฉบบัที ่42 และฉบบัที ่50) ก าหนดไวด้งันี้ 
     6.1  ภาษซีือ้ทีเ่กดิจากการซือ้  เช่าซือ้  เช่า  หรอืรบัโอนรถยนต์นัง่และรถยนต์โดย 
สารทีม่ทีีน่ัง่ไม่เกนิ 10 คน  ตามกฎหมายว่าด้วยพกิดัอตัราภาษสีรรพสามติและภาษซีื้อที่เกดิ
จากการซื้อสนิค้าหรอืการรบับรกิารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรถยนต์โดยสารที่มทีีน่ัง่ไม่เกนิ 10 คน ตาม
กฎหมายว่าด้วยพกิดัอตัราภาษีสรรพสามติประกาศอธบิดีฯ(ฉบบัที่ 71) พ.ศ. 2539 ห้ามน า
ภาษซีือ้ทีเ่กดิจากการเช่ารถยนตน์ัง่และรถยนตโ์ดยสารรวมทัง้ภาษซีือ้ส าหรบัสนิคา้หรอืบรกิาร
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรถยนต์ดงักล่าวไปหกัออกโดยมผีลบงัคบัตัง้แต่วนัที่ 4 กรกฎาคม 2539  แต่ถ้า
หากผูป้ระกอบกจิการจดทะเบยีนประกอบกจิการขายรถยนต์นัง่และรถยนต์โดยสารทีม่ทีีน่ัง่ไม่
เกนิ 10 คน  ตามกฎหมายว่าดว้ยพกิดัอตัราภาษสีรรพสามติหรอืประกอบกจิการใหเ้ช่ารถยนต์
ดงักล่าวของตนเองโดยตรง  หรอืประกอบกจิการบรกิารรบัประกนัวนิาศภยัรถยนต์ดงักล่าว 
(แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกาศอธบิดฯี (ฉบบัที ่88) ผู้ประกอบกจิการดงักล่าวสามารถน าภาษซีื้อ
จากการซือ้รถยนต์มาขายหรอืจากการไดร้บับรกิารประกนัวนิาศภยัมาหกัออกจากภาษขีายได ้ 
นอกจากน้ีปจัจุบนัผู้ประกอบกจิการจดทะเบยีนที่ประกอบกจิการให้เช่ารถยนต์แบบลสิซิง่ยงั
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สามารถน าภาษซีือ้รถยนตใ์นการประกอบกจิการใหเ้ช่าแบบลสิซิง่มาหกัออกจากภาษขีายไดซ้ึง่
ไมเ่ป็นภาษซีือ้ตอ้งหา้ม 

     6.2  ภาษซีือ้ตามใบก ากบัภาษอียา่งยอ่ 

     6.3  ภาษีซือ้ทีเ่กดิจากการซือ้ทรพัยส์นิเพื่อใช้หรอืจะใชใ้นกจิการประเภทที่ไม่ต้อง
เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  หรือภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษี 
มลูค่าเพิม่ 

     6.4  ภาษีซือ้ทีเ่กดิจากการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อใช้ในกจิการบางประเภทที่
ต้องเสยีภาษมีูลค่าเพิม่  และต่อมาไดข้ายหรอืใหเ้ช่า  หรอืน าไปใช้ในกจิการประเภททีไ่ม่ต้อง
เสยีภาษมีลูค่าเพิม่  ทัง้นี้เฉพาะทีไ่ดก้ระท าภายใน 3 ปีนบัแต่เดอืนภาษทีีก่่อสรา้งเสรจ็สมบรูณ์ 

     6.5  ภาษซีื้อตามใบก ากบัภาษีซึง่ค าว่า “ใบก ากบัภาษี” มไิด้ตพีมิพห์รอืมไิด้จดัท า
ขึน้ดว้ยระบบคอมพวิเตอรท์ัง้ฉบบั 

     6.6  ภาษซีือ้ตามใบก ากบัภาษมีไิดจ้ดัท าขึน้ตามทีป่ระกาศอธบิดขีองกรมสรรพากร 
(ฉบบัที ่39 และฉบบัที ่52)  เช่น  กรณใีบก ากบัภาษทีีร่ะบุทีอ่ยูข่องส านักงานใหญ่  แต่สาขาได้
จดัท าใบก ากบัภาษีจะต้องมขีอ้ความว่า “สาขาที่ออกใบก ากบัภาษ ีคอื......” หรอืกรณีทีส่ถาน
บรกิารน ้ามนัจะตอ้งระบุเลขทะเบยีนรถยนตไ์วใ้นใบก ากบัภาษี 

     6.7  ภาษซีือ้ตามใบก ากบัภาษซีึง่มรีายการในใบก ากบัภาษเีป็นส าเนา (Copy)  แต่
ไม่รวมถึงใบก ากับภาษีที่ได้จดัท ารวมกับเอกสารการค้าอื่นซึ่งมีจ านวนหลายฉบับ  และ
ใบก ากับภาษีซื้อมรีายการในใบก ากับภาษีเป็นส าเนามีข้อความว่า “เอกสารออกเป็นชุด” 
ปรากฏอยูด่ว้ย 

      6.8  ภาษซีือ้ส่วนทีเ่ฉลีย่เป็นของกจิการประเภททีไ่ม่ต้องเสยีภาษ ีมลูค่าเพิม่ซึง่ได้
ค านวณตามหลกัเกณฑ ์ วธิกีาร  และเงือ่นไขตามประกาศอธบิดกีรมสรรพากร 

      6.9  ภาษซีือ้ที่ไดเ้กดิจากการซือ้สนิคา้หรอืการรบับรกิาร  ซึง่ผูป้ระกอบกจิการจด        
ทะเบียนน าไปใช้ในกิจการทัง้ประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสีย
ภาษมีลูค่าเพิม่  โดยผูป้ระกอบกจิการจดทะเบยีนดงักล่าวใชส้ทิธเิลอืกไม่น าภาษซีือ้ทัง้หมดไป
หกัในการค านวณภาษมีูลค่าเพิม่เนื่องจากกจิการประเภททีไ่ม่ต้องเสยีภาษมีูลค่าเพิม่มรีายได้
ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 90 ของรายไดข้องกจิการทัง้หมด 

      6.10  ภาษซีือ้ตามใบก ากบัภาษซีึง่รายการตามใบก ากบัภาษไีด้มกีารถูกแก้ไขหรอื
เปลี่ยนแปลง  เว้นแต่รายการซึ่งได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่อธบิดี
กรมสรรพากรก าหนดตามค าสัง่สรรพากรที ่ป.46/2537 ดงันี้ 
     6.10.1  การแก้ไขทีอ่ยู่ของผูอ้อกใบก ากบัภาษพีรอ้มกบัลงลายมอืชื่อผูอ้อก
ใบก ากบั  การแก้ไข  ทัง้เฉพาะใบก ากบัภาษีที่ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกนิ 1 ปี นับแต่วนัที่
หากรายการได้ประกาศเปลีย่นแปลงชื่อถนน หมู่บา้น  ต าบลหรอืแขวง  อ าเภอหรอืเขต  หรอื
จงัหวดัใหม ่
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     6.10.2  การแก้ไขทีอ่ยู่ของผูอ้อกใบก ากบัภาษดีว้ยวธิกีารประทบัตรายางที่
อยู่ที่ถูกต้องเพิม่เตมิ  ทัง้นี้เฉพาะใบก ากบัภาษีที่ได้ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่
วนัที่ทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อถนน  หมู่บ้าน  ต าบลหรอืแขวง  อ าเภอหรอืเขต  
หรอืจงัหวดัใหม ่

     6.10.3  การแก้ไขรายการเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากรของผูอ้อกใบก ากบั
ภาษีพร้อมทัง้ลงลายมือชื่อผู้ออกใบก ากับภาษีก ากับการแก้ไข  หรือประทับตรายางเลข
ประจ าตวัผู้เสยีภาษีอากรที่ถูกต้องเพิม่เตมิ  ทัง้นี้   เฉพาะใบก ากบัภาษีที่ได้ออกในช่วงระยะ 
เวลาไม่เกนิ 6 เดอืน นับแต่วนัทีก่รมสรรพากรไดแ้จง้การเปลีย่นแปลงเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี
อากรใหใ้หม ่

     6.10.4  การแก้ไขจ านวนภาษมีลูค่าเพิม่ทีค่ านวณจากมลูค่าของสนิคา้หรอื
การบรกิารและมลูค่าของสนิคา้หรอืการบรกิารทีร่วมจ านวนภาษมีลูค่าเพิม่แลว้อนัเนื่องมาจาก
การเปลีย่นแปลงอตัราภาษมีลูค่าเพิม่พรอ้มกบัลงลายมอืชื่อผูอ้อกใบก ากบัภาษกี ากบัการแก้ไข  
ทัง้นี้เฉพาะใบก ากบัภาษทีีอ่อกโดยรฐัวสิาหกจิซึง่มใิช่บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล 

     6.10.5  การแก้ไขวนั เดอืน ปีทีอ่อกใบก ากบัภาษี  อนัเนื่องมาจากการปรบั 
ปรงุโปรแกรมคอมพวิเตอรพ์รอ้มกบัลงลายมอืชื่อผูอ้อกใบก ากบัภาษกีารแก้ไขหรอืประทบัตรา
ยางวนั เดอืน ปีทีถู่กตอ้งเพิม่เตมิ  ทัง้นี้เฉพาะใบก ากบัภาษทีีจ่ดัท าขึน้ดว้ยระบบคอมพวิเตอร์ 

     6.11  ภาษซีือ้ทีเ่กดิจากการซือ้–เช่าซือ้  หรอืรบัโอนรถยนต์ทีม่ใิช่รถยนต์นัง่  และ 
รถยนต์โดยสารที่มทีี่นัง่ไม่เกนิ 10 คน ตามกฎหมายว่าดว้ยพกิดัอตัราภาษสีรรพสามติเพื่อใช้
หรอืจะใช้ในกิจการประเภทที่ต้องเสยีภาษีมูลค่าเพิม่  และต่อมาได้มกีารดดัแปลงรถยนต์นัง่
หรอืรถยนต์โดยสารที่มทีี่นัง่ไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพกิดัอตัราภาษีสรรพสามติ  

ทัง้นี้เฉพาะที่ได้กระท าภายใน 3 ปี นับแต่เดอืนภาษีทีไ่ดร้บัรถยนต์ไว้ในครอบครองซึ่งมใิห้ใช้
บงัคบัส าหรบัการขายรถยนต์นัง่และรถยนต์โดยสารที่มทีี่นัง่ไม่เกนิ 10 คน ตามกฎหมายว่า
ดว้ยพกิดัอตัราภาษสีรรพสามติและการใหบ้รกิารเช่ารถยนตด์งักล่าวของตนเองโดยตรง 

      6.12  ภาษซีือ้ตามใบก ากบัภาษซีึง่ชื่อ  ทีอ่ยู่และเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากรของ 
ผูป้ระกอบกจิการจดทะเบยีนที่ออกใบก ากบัภาษีมไิด้ตพีมิพ์ขึน้  หรอืมไิด้จดัท าขึน้ด้วยระบบ
คอมพวิเตอรใ์นกรณจีดัท าใบก ากบัภาษขีึน้ดว้ยระบบคอมพวิเตอรท์ัง้ฉบบั   

  

 2.  หลกัเกณฑก์ าหนดขอบเขตการเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม 

     สมคดิ  บางโม (2558 : 255)  กล่าวถงึหลกัในการพจิารณาก าหนดขอบเขตการเสยี
ภาษมีลูค่าเพิม่นัน้มหีลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการคา้ระหว่างประเทศทีใ่ชพ้จิารณากนัโดยทัว่ไปมอียู ่
2 เกณฑค์อื 

     2.1  หลักต้นทาง  ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บตามหลกัต้นทางจะเรียกเก็บจาก
บรรดาสนิคา้หรอืบรกิารทัง้หลายทีผ่ลติขึน้ในประเทศนัน้ทัง้หมด  ไม่ว่าสนิคา้หรอืบรกิารนัน้จะ
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ถูกซือ้หาไปใชบ้รโิภคในประเทศนัน้หรอืในต่างประเทศกต็าม  หลกัเกณฑน์ี้จงึยงัคงมกีารเก็บ
ภาษีจากสนิค้าที่ผลติในประเทศซึ่งส่งออกไปขายยงัต่างประเทศด้วยแต่จะมกีารยกเว้นภาษี
ส าหรบัสนิคา้ทีผ่ลติในต่างประเทศซึง่น าเขา้มาใชใ้นประเทศนัน้ 

     2.2  หลกัปลายทาง  ภาษมีลูค่าเพิม่ทีเ่รยีกเกบ็ตามหลกัปลายทางจะเรยีกเกบ็จาก
บรรดาสนิคา้หรอืบรกิารทัง้หลายทีถู่กซือ้มาใชบ้รโิภคในประเทศนัน้  ไม่ว่าสนิคา้หรอืบรกิารนัน้
จะผลติขึ้นในประเทศนัน้หรอืในต่างประเทศก็ตาม  ตามหลกันี้จงึมกีารเก็บภาษีจากสนิค้าที่
น าเขา้มาขายในประเทศนัน้แต่จะมกีารยกเวน้ภาษสี าหรบัสนิคา้ทีผ่ลติในประเทศแต่ส่งออกไป
ขายยงัต่างประเทศ 

 จากหลกัการทัง้สองประการทีก่ล่าวถงึขา้งต้น  โดยส่วนใหญ่แลว้ภาษมีลูค่าเพิม่ทีเ่รยีก
เกบ็ในแต่ละประเทศจะใชห้ลกัปลายทาง  ทัง้นี้ เพราะว่านอกจากจะเป็นการส่งเสรมิการส่งออก
และให้การปฏิบตัิทางภาษีอากรกับสินค้าที่น าเข้าในท านองเดียวกับสินค้าที่ผลิตและใช้ใน
ประเทศแลว้ยงัช่วยใหร้ะบบการคา้ระหว่างประเทศเป็นไปอย่างคล่องตวัยิง่ขึน้ 

 

 

ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 

 กลุ่มนักวชิาการภาษอีากร (2557 : 260)  กล่าวว่าผูท้ีม่หีน้าทีเ่สยีภาษมีลูค่าเพิม่นัน้ 
ไดแ้ก่  ผูป้ระกอบธุรกจิหรอืวชิาชพีในราชอาณาจกัร (ตามกฎหมายเรยีกว่าผูป้ระกอบการ) เช่น  
ผูผ้ลติ  ผูข้นส่ง  ผูข้ายปลกี  ผูใ้หบ้รกิาร  ผูส้่งออก  ผูน้ าเขา้ไม่ว่าจะประกอบกจิการในรปูของ
บุคคลธรรมดา  คณะบุคคล  หา้งหุน้ส่วน  หรอืบรษิทั  องคก์รของรฐับาลหรอืนิตบิุคคลใดๆ ก็
ตาม  หากประกอบกจิการแลว้มรีายรบัต่อปีเกนิ 1,800,000 บาทขึน้ไป  ผูป้ระกอบกจิการราย
นัน้จงึตอ้งมหีน้าทีจ่ดทะเบยีนและเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ตามทีก่ฎหมายก าหนด  ดงันัน้  ผูท้ีม่หีน้า 
ทีเ่สยีภาษมีลูค่าเพิม่ตามมาตรา 82 สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ตามลกัษณะของการ
ประกอบธุรกจิดงันี้ 
 

1. ผูป้ระกอบการ    
     ส าหรบัคุณสมบตัขิองผูป้ระกอบการจะมอีงคป์ระกอบอยูด่ว้ยกนั 3 ส่วนทีไ่ดน้ ามา 

พจิารณาในการก าหนดใหเ้ป็นผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษมีลูค่าเพิม่  คอื  องคป์ระกอบที ่1 เป็นบุคคล
ธรรมดา  คณะบุคคลทีไ่มใ่ช่นิตบิุคคลหรอืนิตบิุคคล  องคป์ระกอบที ่2 ขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร
ในทางธุรกิจหรือวิชาชีพซึ่งประกอบกิจการในราชอาณาจักร (ไม่ว่าจะจดทะเบียนภาษี 
มลูค่าเพิม่หรอืไมก่ต็าม)  และองคป์ระกอบที ่3  ประกอบกจิการในราชอาณาจกัร 
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2. ผูน้ าเข้า   

ผูป้ระกอบการหรอืบุคคลอื่นซึง่ไดน้ าสนิคา้เขา้มาในราชอาณาจกัรไมว่่าเพื่อการใด 

ในทางธุรกจิหรอืไมใ่ช่ทางธุรกจิ  สนิคา้นัน้ยอ่มตอ้งน ามาเสยีอากรขาเขา้หรอืทีไ่ดร้บัการยกเวน้
อากรขาเขา้ตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากรออกจากเขตปลอดอากรโดยมใิช่เพื่อการส่งออก  โดย
กรมศุลกากรมหีน้าทีเ่กบ็ภาษแีทนกรมสรรพากร 

 

3. ผูท่ี้กฎหมายก าหนดให้มีหน้าท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ   
     บุคคลต่อไปนี้มหีน้าทีต่อ้งเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ดว้ย (มาตรา 82/1)  ไดแ้ก่ 

3.1  กรณทีีผู่ป้ระกอบการอยูน่อกราชอาณาจกัรและไดข้ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 

ในราชอาณาจกัรเป็นปกตธิุระโดยมตีวัแทนอยู่ในราชอาณาจกัร  ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษี มลูค่าเพิม่  
ไดแ้ก่  ตวัแทนหรอืลกูจา้งดงักล่าว 

3.2  กรณกีารขายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารทีไ่ดเ้สยีภาษมีลูค่าเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 0  
ถ้าภายหลงัได้มีการโอนกรรมสิทธิใ์นสินค้า  หรอืโอนสิทธิในบรกิารนัน้ให้กับบุคคลที่มใิช่
องค์การสหประชาชาติ  ทบวงการช านัญพิเศษของสหประชาชาติ  สถานเอกอัครราชทูต  
สถานทตู  สถานกงสุลใหญ่  สถานกงสุล  ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษมีลูค่าเพิม่  ไดแ้ก่  ผูร้บัโอนสนิคา้
หรอืผูร้บัโอนสทิธใินบรกิารดงักล่าว 

3.3  กรณสีนิคา้น าเขา้ทีจ่ าแนกประเภทไวใ้นภาคว่าดว้ยของทีไ่ดร้บัยกเวน้อากร 

ตามกฎหมายว่าดว้ยพกิดัอตัราศุลกากรซึง่ได้รบัยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่  ถ้าภายหลงัสนิค้านัน้
ตอ้งเสยีอากรตามกฎหมายว่าดว้ยพกิดัอตัราศุลกากร  ผู้มหีน้าทีเ่สยีภาษมีลูค่าเพิม่ ไดแ้ก่ ผูท้ี่
มคีวามรบัผดิชอบตามกฎหมายว่าดว้ยพกิดัอตัราศุลกากร  หรอืผูร้บัโอนสนิคา้  ถ้ามกีารโอน
สนิคา้ดงักล่าว 

               3.4  กรณีทีม่กีารควบกจิการเขา้ดว้ยกนั  ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษมีลูค่าเพิ่ม ไดแ้ก่ ผูท้ี่
ควบเขา้กนัและผูป้ระกอบการใหม่ 
              3.5  กรณโีอนกจิการ  ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษมีลูค่าเพิม่ไดแ้ก่  ผูโ้อนและผูร้บัโอน 

 ดังนัน้  จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษี 
มูลค่าเพิม่ก็คอืผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  คณะบุคคลหรอืห้างหุ้นส่วน
สามัญที่มิใช่นิติบุคคลที่มีรายรับเป็นจ านวน เงินเกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปีขึ้นไป  
ผู้ประกอบการที่ได้รบัการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่บางประเภท  ผู้ประกอบการที่มภีูมลิ าเนาอยู่
นอกราชอาณาจกัรและได้ขายสินค้าหรอืให้บรกิารในราชอาณาจกัรเป็นปกติธุระ  จะต้อง
ด าเนินการจดทะเบยีนภายในก าหนดเวลาและสถานทีต่ามทีก่ฎหมายดงัต่อไปนี้ 

1)  ก าหนดเวลาจดทะเบยีน  แบ่งออกเป็นกรณต่ีางๆ ดงันี้ 
1.1)   กรณเีริม่ประกอบกจิการหากประสงคจ์ะเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบยีนใหแ้จง้ 

การขอจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ตามแบบ ภ.พ. 01 ไดท้นัทก่ีอนวนัเริม่ประกอบการ 
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1.2)   ผูป้ระกอบการทีม่รีายรบัจากการประกอบกจิการเกนิ 1,800,000 บาทต่อปี 

ใหย้ืน่ค าขอจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีม่รีายรบัเกนิ 

1.3)   กรณผีูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษมีลูค่าเพิม่และมสีทิธเิลอืกเขา้สู่ระบบ 

ภาษีมูลค่าเพิม่มคีวามประสงค์จะขอจดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่ ให้ยื่นค าขอจดทะเบยีนภาษี 
มลูค่าเพิม่เพิม่ไดท้นัท ี

 2)  สถานทีจ่ดทะเบยีน  การยื่นค าขอจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ใหผู้ป้ระกอบการยื่น
ค าขอตามทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรก าหนดดงันี้ 

     2.1)  กรณีสถานประกอบการตัง้อยู่ในบรเิวณเขตทอ้งทีก่รุงเทพฯ  ใหย้ื่นทีส่ านัก 
งานสรรพากรพืน้ทีห่รอืส านกังานสรรพากรพืน้ทีส่าขาในเขตทอ้งทีท่ีส่ถานประกอบการตัง้อยู่ 

     2.2)  กรณสีถานประกอบการตัง้อยูน่อกบรเิวณเขตทอ้งทีก่รุงเทพฯ  ใหย้ื่นทีส่ านัก 
งานสรรพากรพืน้ทีส่าขาในเขตทอ้งทีท่ีส่ถานประกอบการตัง้อยู่ 

3)  แบบค าขอจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่  ส าหรบัแบบทีใ่ชใ้นการยื่นขอจดทะเบยีน
ภาษมีลูค่าเพิม่ ไดแ้ก่ แบบ ภ.พ. 01 ซึง่เป็นแบบฟอรม์ค าขอทีก่ าหนดขึน้ส าหรบัผูป้ระกอบการ
ที่มหีน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มทุกประเภท  และขอรบัได้ฟรจีากส านักงานสรรพากรที่รบัจด
ทะเบยีนทุกแห่ง  ในการจดทะเบยีนภาษมีูลค่าเพิม่ตามแบบ ภ.พ. 01 ใหผู้้ประกอบการจดัท า
ขึน้จ านวน 3 ฉบบั กรอกขอ้ความให้ตรงกนัพร้อมแสดงขอ้มูลต่างๆ ของการประกอบการให้
ครบถ้วนดังมีสาระส าคัญได้แก่  ชื่อผู้ประกอบการ  ที่อยู่สถานที่ตัง้สถานประกอบการ  
หมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากร  วนัเริม่ประกอบการ  ประเภทของการประกอบการพรอ้ม
ทัง้ลงชื่อและประทบัตรานิตบิุคคล (ถา้ม)ี ในแบบ ภ.พ. 01 ดว้ย 

4)  เอกสารทีต่อ้งน าไปแสดงเพื่อการจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่  ประกอบดว้ย 

     4.1)  ส าเนาหรอืภาพถ่ายทะเบยีนบา้น  หรอืหลกัฐานแสดงการอยูอ่าศยัจรงิภาพ  
ถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน  และบตัรประจ าตวัผู้เสยีภาษีอากรผู้ยื่นค าขอ (กรณีเป็นบุคคล
ธรรมดา) 

     4.2)  ส าเนาหรอืภาพถ่ายหนงัสอืสญัญาจดัตัง้หา้งหุน้ส่วนหรอืคณะบุคคล (กรณี 
เป็นหา้งหุน้ส่วนสามญัหรอืคณะบุคคลทีม่ใิช่นิตบิุคคล) 

     4.3)  ส าเนาหรอืภาพถ่ายหรอืหนงัสอืรบัรองของนายทะเบยีนหา้งหุน้ส่วนบรษิทั   
ส าเนาหรอืภาพถ่ายหนังสอืส าคญัแสดงการจดัตัง้เป็นนิติบุคคล  ส าเนาหนังสอืบรคิณห์และ
ขอ้บงัคบัตลอดจนภาพถ่ายบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากรของนิตบิุคคลแลว้แต่กรณี (กรณีเป็น
นิตบิุคคล) 

     4.4)  ส าเนาหรอืภาพถ่ายเอกสารการด าเนินการรว่มคา้ (ถา้ม)ี 
     4.5)  ส าเนาหรอืภาพถ่าย  สญัญาเช่าอาคารอนัเป็นทีต่ ัง้ของสถานประกอบการ  

(ในกรณีเช่า)  หรอืหนังสอืยนิยอมให้ประกอบการ (ในกรณีอาคารเป็นของผู้อื่นโดยมไิด้เช่า)  
พรอ้มดว้ยส าเนาหรอืภาพถ่ายทะเบยีนบา้นอนัเป็นทีต่ ัง้สถานประกอบการนัน้ๆ 
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     4.6)  ส าเนาหรอืภาพถ่ายใบทะเบยีนพาณชิย ์(ในกรณทีีต่อ้งจดทะเบยีนพาณชิย)์ 
    4.7)  หนังสอืมอบอ านาจและส าเนาภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบ

อ านาจ  กรณไีมอ่าจไปยืน่ค าขอจดทะเบยีนไดด้ว้ยตนเอง 

5)  ใบทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่  เมือ่เจา้พนกังานไดร้บัค าขอจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่
ตามแบบ ภ.พ. 01 พรอ้มเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งแลว้จะมกีารออกใบทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ในภาย 
หลงัซึง่จะมผีลใหผู้ป้ระกอบการเป็น “ผูป้ระกอบการจดทะเบยีน” ตามกฎหมายตัง้แต่วนัทีร่ะบุ
ไวใ้นใบทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่เป็นต้นไป 

 การออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนแต่ละประเภท    
เจา้พนกังานจะออกใหต้ามจ านวนสถานประกอบการทีม่อียู่จรงิตามทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นแบบ ภ.พ. 01 
เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบยีนจะต้องน าใบทะเบยีนดงักล่าวไปแสดงไว้ ณ สถาน
ประกอบการแต่ละแห่งในสถานทีท่ีอ่าจเหน็ไดโ้ดยงา่ยและเปิดเผย  หากพบว่าใบทะเบยีนช ารุด 
สญูหายผูป้ระกอบกจิการต้องรบีขอใบแทนใหม่ต่อนายทะเบยีนภายใน 15 วนันับแต่วนัทีช่ ารุด
หรอืสญูหาย 

 

 
 

6)  การแจง้เพิม่หรอืเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัขอ้มลูสถานประกอบการ  หรอืการเปิดสถาน
ประกอบการเพิม่เตมิ  ยา้ย  หรอืโอนกจิการ  ต้องแจง้ต่อนายทะเบยีนดงักล่าวก่อนวนัทีม่กีาร
เปลี่ยนแปลงนัน้ๆ ไม่น้อยกว่า 15 วนั  และถ้ามกีารเปลี่ยนแปลงรายการที่ประกอบกิจการ  
การปิดกจิการ  หรอืการเลกิกจิการต้องแจง้ต่อนายทะเบยีนภายใน 15 วนันับจากวนัที่มกีาร
เปลีย่นแปลงนัน้ๆ โดยใชแ้บบ ภ.พ.09   เป็นแบบแจง้การเปลีย่นแปลงทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่   
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 นอกจากทีก่ล่าวมาขา้งตน้นี้  ผูป้ระกอบการทีอ่ยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษมีลูค่าเพิม่มสีทิธิ
ยื่นค าขอจดทะเบยีนภาษมีูลค่าเพิม่ตามแบบทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรก าหนดผ่านระบบเครอืข่าย
อนิเทอรเ์น็ตพรอ้มสามารถดาวน์โหลดแบบพมิพเ์อกสารต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัภาษมีลูค่าเพิม่ได้
ทีเ่วบ็ไซตข์องกรมสรรพกร  http://www.rd.go.th (ประกาศอธบิดฯี ฉบบัที ่159) 

 

 

กิจการท่ีได้รบัการยกเว้นภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 

 สมคดิ  บางโม (2558 : 257) กล่าวถงึกจิการทีม่สีทิธไิดร้บัการยกเวน้ภาษมีลูค่าเพิม่ว่า
ส าหรบัการประกอบกจิการขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหรอืน าเขา้ต่างๆ ต่อไปนี้จะไดร้บัการยกเวน้
โดยไมต่อ้งเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ตามมาตรา 81  ซึง่แยกตามประเภทของธุรกจิดงันี้ 
 

1. การขายสินค้า   

    กรณกีารขายสนิคา้ของกจิการตามลกัษณะต่างๆ  ดงัต่อไปนี้จะไดร้บัการยกเวน้ 

ภาษมีลูค่าเพิม่คอื 

    1.1  การขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารของผูป้ระกอบการทีม่รีายรบัหรอืรายไดไ้มเ่กนิ  
1,800,000 บาทต่อปี 

    1.2  การขายพชืผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของพชืรวมถงึวตัถุพลอยได้ 
จากพชืทีย่งัมสีภาพเดมิและไม่ท าเป็นอุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถงึไมซุ้ง  ฟืน  หรอืผลติภณัฑท์ี่
ไดจ้ากการเลื่อยไม ้

    1.3  การขายสตัวไ์ม่ว่าจะมชีวีติหรอืไม่มชีวีิต ไม่ว่าจะเป็นเนื้อ ส่วนต่างๆ ของสตัว ์ 
ไข่  นมและวตัถุพลอยได้จากสตัว์ที่อยู่ในสภาพสดหรอืรกัษาสภาพไว้เพื่อมใิห้เสยีเป็นการ
ชัว่คราวในระหว่างการขนส่งดว้ยการแช่เยน็จนแขง็  หรอืดว้ยการจดัท าหรอืปรุงแต่งโดยวธิกีาร
อื่น  แต่ไมร่วมถงึผลติภณัฑอ์าหารทีบ่รรจกุระป๋อง  ภาชนะ  หรอืหบีห่อทีท่ าเป็นอุตสาหกรรม 

        1.4  การขายปุ๋ ย 

     1.5  การขายปลาปน่  อาหารสตัว ์

       1.6  การขายยาหรอืเคมภีณัฑท์ีใ่ชส้ าหรบัพชืหรอืสตัว ์ เพื่อบ ารงุรกัษาป้องกนั   
ท าลายหรอืก าจดัศตัรหูรอืโรคของพชืและสตัว ์

     1.7  การขายหนงัสอืพมิพ ์ นิตยสาร  หรอืต าราเรยีน 

     1.8  การขายสนิคา้ของกระทรวง  ทบวง  กรม  ซึง่ส่งรายรบัทัง้สิน้ใหแ้ก่รฐัโดยไม่
หกัรายจา่ย 

     1.9  การขายสนิคา้เพื่อประโยชน์แก่การทางศาสนา  หรอืการสาธารณกุศลภายใน  
ประเทศซึง่ไมน่ าผลก าไรไปจ่ายในทางอื่น 
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1.10   การขายบุหรีซ่กิาแรตทีผ่ลติโดยผูป้ระกอบอุตสาหกรรมยาสบูทีเ่ป็นองคก์าร 

ของรฐับาลโดยผูข้ายมใิช่ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมยาสบู 

1.11   การขายสลากกนิแบ่งรฐับาล  สลากออมสนิของรฐับาล  และสลากบ ารงุ 

กาชาดไทย 

1.12   การขายแสตมป์ไปรษณยี ์ แสตมป์อากร  หรอืแสตมป์อื่นของรฐับาล   
องคก์ารของรฐับาลหรอืองคก์ารบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่  ทัง้นี้  เฉพาะทีย่งัไม่ไดใ้ชใ้นราคา
ทีไ่มเ่กนิมลูค่าทีต่ราไว ้

     1.13  การบรจิาคสนิคา้ใหแ้ก่ 

   1.13.1  สถานพยาบาล  และสถานศกึษาของทางราชการ 

                       1.13.2  องคก์ารหรอืสถานสาธารณกุศลหรอืสถานพยาบาลและสถานศกึษา 
อื่นนอกจากกล่าวในขอ้ 1.13.1 ทัง้นี้ ตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศในราชกจิจานุเบกษา 

     1.14  การขายสนิคา้ของคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นส าหรบัแสดงและขายของทีเ่กบ็ในคลงั 
สนิคา้ทณัฑบ์นตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากรทีต่ ัง้อยู่ในสนามบนิศุลกากรของผู้เดนิทางเขา้มา
ในราชอาณาจกัร  ส าหรบัมลูค่าของฐานภาษอีนัเน่ืองมาจากการขายสนิคา้  ดงัต่อไปนี้ 

1.14.1 สนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางเขา้มาในราชอาณาจกัรซือ้เพื่อใชเ้องเป็นการส่วน  
ตวัหรอืใชใ้นวชิาชพีราคารวมกนัไมเ่กนิ 20,000 บาท 

1.14.2 สนิคา้ทีใ่ชใ้นบา้นเรอืนทีผู่เ้ดนิทางเขา้มาในราชอาณาจกัรเน่ืองจาก  
การยา้ยภมูลิ าเนาซือ้ราคารวมกนัไมเ่กนิ 50,000 บาท 

     1.15  บุหรีป่รมิาณไม่เกนิ 200 มวน  หรอืซกิารห์รอืยาเสน้ปรมิาณไม่เกนิอย่างละ 
250 กรมัหรอืหลายชนิดรวมกนัปรมิาณไมเ่กนิ 250 กรมั  

     1.16  สุราปรมิาณไมเ่กนิ 1 ลติร 

     1.17  การขายนมสดพาสเชอไรซ์  และนมสดยเูอชทผีสมฟลูออไรดข์องผูป้ระกอบ 
การที่เข้าร่วมโครงการฟลูออไรด์ป้องกนัฟนัผุในประเทศไทย  ภายใต้โครงการอาหารเสรมิ 
(นม) โรงเรยีน 

1.18   การขายสนิคา้ของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝากตามกฎหมายว่าดว้ยสถาบนัคุม้  
ครองเงนิฝาก  ซึง่กระท าตัง้แต่วนัที ่11 สงิหาคม 2551 เป็นตน้ไป  

1.19   ใหย้กเวน้ภาษมีลูค่าเพิม่ตามหมวด 4 ในลกัษณะ 2 แห่งประมวลรษัฏากร   
ให้แก่ผู้ประกอบการเฉพาะการบรจิาคสนิค้าเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภยั วาตภยั อคัคภียั
หรอืภยัธรรมชาติอื่นที่เกดิขึน้ในประเทศไทยตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป  โดยมี
บรษิัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นตัวแทนรบัสินค้าที่บรจิาคเพื่อน าไป
ช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภยั  วาตภยั  อัคคภียั  หรอืภยัธรรมชาติอื่นนัน้ (พระราชกฤษฎีกา 
ฉบบัที ่527) 
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2.  การให้บริการ   

    การใหบ้รกิารตามลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปนี้จะไดร้บัการยกเวน้ภาษมีลูค่าเพิม่คอื   
     2.1  การใหบ้รกิารศกึษาของสถานศกึษาของราชการหรอืโรงเรยีนเอกชน 

    2.2  การใหบ้รกิารทีเ่ป็นงานศลิปะและวฒันธรรมในสาขานาฏศลิป์ เช่น การแสดง  
พืน้เมอืงระบ า  ละคร  และโขน   และสาขาดุรยิางค์ศลิป์และคตีศลิป์   เช่น  การแสดงดนตรี
ไทยหรอืการขบัรอ้งเพลงไทยประกอบดนตรไีทย 

  2.3  การใหบ้รกิารประกอบโรคศลิป์  การสอบบญัช ี การว่าความ  หรอืการประกอบ
วชิาชพีอสิระอื่นตามทีอ่ธบิดกี าหนดโดยอนุมตัริฐัมนตร ี ทัง้นี้  เฉพาะวชิาชพีอสิระทีม่กีฎหมาย
ควบคุมการประกอบวชิาชพีอสิระนัน้ 

            2.4  การใหก้ารรกัษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล 

  2.5  การใหบ้รกิารวจิยัหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาการ  ทัง้นี้ในสาขาและลกัษณะการ
ประกอบกจิการตามทีอ่ธบิดกี าหนดโดยอนุมตัริฐัมนตร ี

    2.6  การใหบ้รกิารหอ้งสมดุ  พพิธิภณัฑ ์ สวนสตัว์ 
            2.7  การใหบ้รกิารตามสญัญาจา้งแรงงาน 

            2.8  การใหบ้รกิารจดัแขง่ขนักฬีาสมคัรเล่น 

            2.9  การใหบ้รกิารของนกัแสดงสาธารณะ  เช่น  ละครวทิย ุ  โทรทศัน์  นกัรอ้ง   
นักดนตร ี  นักกฬีาอาชพี  หรอืนักแสดงเพื่อความบนัเทงิไม่ว่าแสดงเดี่ยว  เป็นหมู่  หรอืคณะ  
ทัง้นี้  เฉพาะบรกิารในสาขาและลกัษณะการประกอบกิจการตามที่อธบิดกี าหนดโดยอนุมตัิ
รฐัมนตร ี

2.10   การใหบ้รกิารขนส่งในราชอาณาจกัร 

2.11   การใหบ้รกิารขนส่งระหว่างประเทศ  ซึง่มใิช่เป็นการขนส่งโดยอากาศยนต ์

หรอืเรอืเดนิทะเล 

2.12   การใหบ้รกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

2.13   การใหบ้รกิารของราชการส่วนทอ้งถิน่ทัง้นี้ไม่รวมถงึบรกิารทีเ่ป็นการพาณชิย์ 
ของทางราชการส่วนท้องถิ่น  หรอืเป็นการหารายได้หรอืผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกิจการ
สาธารณูปโภคหรอืไมก่ต็าม 

  2.14  การใหบ้รกิารของกระทรวง  ทบวง  กรมซึง่ส่งรายรบัทัง้สิน้ใหแ้ก่รฐัโดยไม่หกั 
รายจา่ย 

  2.15  การใหบ้รกิารเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรอืการสาธารณกุศลภายในประเทศ
ซึง่ไมน่ าผลก าไรไปจา่ยในทางอื่น 

2.16   การใหบ้รกิารสขีา้ว 
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2.17   การใหบ้รกิารขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยาน  หรอืเรอืเดนิทะเลทีม่ไิด้ 
เสยีภาษีมลูค่าเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 0 คอืกรณีที่กระท าโดยบุคคลตามสญัญาว่าด้วยการยกเว้น
ภาษมีลูค่าเพิม่  หรอืภาษอีื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกนัทีร่ฐับาลไทยไดท้ าไว ้ หรอืจะไดท้ ากบั
รฐับาลต่างประเทศกต็าม 

2.18   การใหบ้รกิารของของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝากตามกฎหมายว่าดว้ยสถาบนัคุม้  
ครองเงนิฝากซึง่กระท าตัง้แต่วนัที ่11 สงิหาคม 2551 เป็นตน้ไป 

2.19   การใหบ้รกิารกองทุนบรหิารเงนิกูเ้พื่อการปรบัโครงสรา้งหนี้สาธารณะและการ 

พฒันาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามกฎหมายว่าดว้ยการบรหิารหนี้สาธารณะ 

 2.20  ใหย้กเวน้ภาษมีลูค่าเพิม่ตามหมวด 4 ในลกัษณะ 2 แห่งประมวลรษัฎากรใหแ้ก่
บุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลทีม่ใิช่นิตบิุคคล  ส าหรบัการใหบ้รกิารจดัท าอาหารแก่หน่วยงาน
ของรฐั  เพื่อน าไปช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภยัในปี พ.ศ. 2554  ทัง้นี้  เฉพาะการให้บรกิารที่
กระท าตัง้แต่วนัที ่8 ตุลาคม 2554 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 (พระราชกฤษฎกีา ฉบบัที ่568) 

 

3.  การน าเข้า   
    การประกอบกจิการทีม่ลีกัษณะน าเขา้สนิคา้ต่างๆ ดงัต่อไปนี้จะไดร้บัการยกเวน้ 

ภาษมีลูค่าเพิม่ไดแ้ก่ 

    3.1  สนิคา้ตามขอ้ 1. (1.2) ถงึ (1.7) 
              3.2  สนิคา้จากต่างประเทศทีน่ าเขา้ไปในเขตปลอดอากร  ทัง้นี้เฉพาะสนิคา้ทีไ่ดร้บั
การยกเวน้อากรขาเขา้ตามกฎหมายว่าดว้ยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    
              3.3  สนิคา้ทีจ่ าแนกประเภทไวใ้นภาคว่าดว้ยของทีไ่ดร้บัการยกเวน้อากรซึง่ตามกฎ 
หมายว่าดว้ยพกิดัอตัราศุลกากร 

              3.4  สนิคา้ซึง่น าเขา้และอยู่ในอารกัขาของเจา้หน้าทีศุ่ลกากรแลว้ไดส้่งกลบัออกไป
ยงัต่างประเทศโดยไดค้นือากรขาเขา้ตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร 

              3.5  การน าเขา้สนิคา้ของสถานศกึษาของรฐั  สถานศกึษาของเอกชนที่ไดท้ าการจดั
การศกึษาในระบบตามกฎหมายว่าดว้ยการศกึษาแห่งชาต ิ หน่วยงานทีก่ฎหมายก าหนดให้มี
หน้า ที่และวตัถุประสงค์เพื่อการศกึษาและการวจิยัอนัเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาและสมาคม
และมลูนิธทิีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการวจิยัการศกึษาซึง่ไดร้บัการรบัรองจากกระทรวงศกึษาธกิาร 

 

4. การส่งออกท่ีได้รบัการยกเว้นภาษีมลูค่าเพ่ิม    
การส่งออกซึง่สนิคา้หรอืบรกิารของผูป้ระกอบการจดทะเบยีนมมีลูค่าของฐานภาษ ี

ไม่เกนิ 1,800,000 บาท (กจิการขนาดย่อม) และจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่เสยีภาษีจากยอด
รายรบัก่อนหกัรายจา่ย 
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5. การยกเว้นภาษีมลูค่าเพ่ิมในกรณีอ่ืนๆ   
     เงนิทีไ่ดร้บัจากการโอนทรพัยส์นิ  การขายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารอนัเนื่องมาจาก 

การด าเนินการตามค าขอประนอมหนี้หรอืแผนฟ้ืนฟูกจิการของลูกหนี้ตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ล้มเหลวล้มละลาย  การบรจิาคสนิค้าให้แก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ  
สถาบนัอุดมศกึษาของเอกชน  องค์การ  สาธารณกุศลตามที่กฎหมายก าหนดและการบรจิาค
สนิคา้เพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยั วาตภยั อคัคภียัหรอืภยัธรรมชาตอิื่นทีเ่กดิขึน้ในประเทศ 

 

 

ความรบัผิดในการเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม  
 

 ความรบัผดิในการเสยีภาษีมูลค่าเพิม่ (Tax Point)  หมายถงึ จุดที่ผูป้ระกอบการถูก
ก าหนดว่ามภีาระภาษีที่จะต้องช าระได้เกิดขึ้นแล้ว  ซึ่งโดยทัว่ไปผู้ประกอบการที่เขา้สู่ระบบ
ภาษีมูลค่าเพิม่จะมหีน้าที่หลกัตามที่กฎหมายก าหนดไว้อยู่ 3 ประการคอื  ออกใบก ากบัภาษ ี 
จดัท ารายงานภาษีมูลค่าเพิม่  และยื่นแบบเพื่อช าระภาษีมูลค่าเพิม่   ส าหรบัปญัหาที่เกดิขึ้น
ส่วนมากเกี่ยวกบัภาษีมูลค่าเพิม่ที่จดัเก็บจากการขายสนิค้าหรอืการให้บรกิารตลอดจนการ
น าเขา้สนิคา้จากต่างประเทศ  ภาระแห่งความรบัผดิในการเสยีภาษมีลูค่าเพิม่จะเกดิขึน้เมื่อใด
และกจิการจะออกใบก ากบัภาษ ีณ เวลาใดเป็นสิง่จ าเป็นทีต่้องก าหนดไวอ้ย่างชดัแจง้แน่นอน
เพื่อใหม้กีารปฏบิตัใินหน้าทีใ่ดๆ เกีย่วกบัภาษมีลูค่าเพิม่ไดถู้กตอ้ง  

สุเมธ  ศริคิุณโชตแิละคณะ (2558 : 285) ไดก้ล่าวถงึเหตุทีภ่าษมีลูค่าเพิม่มหีลกัการจดั 
เกบ็จากการขายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารตลอดจนการน าเขา้สนิคา้จากต่างประเทศ  การทีจ่ะถอื
ว่าผู้ประกอบการหรอืผู้น าเข้าได้ขายสินค้าหรอืให้บรกิารเมื่อใดหรอืได้มกีารน าเข้าเกิดขึ้น
เมื่อใดนัน้   ในทางปฏบิตัิของกฎหมายตามมาตรา 78 ได้ก าหนดความรบัผดิในการเสยีภาษ ี
มลูค่าเพิม่ส าหรบักรณต่ีางๆ จะเกดิขึน้เมือ่มกีารกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งไวด้งันี้ 
 

1.  ความรบัผิดกรณีขายสินค้า   
    1.1  การขายสนิคา้โดยทัว่ไป   ความรบัผดิในการเสยีภาษทีัง้หมดของผูข้ายจะเกดิ 

ขึน้เมือ่มกีารส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้  เวน้แต่มกีารกระท าต่อไปนี้เกดิขึน้ก่อนส่งมอบสนิคา้กใ็ห้
ถอืว่าความรบัผดิเกดิขึน้เมื่อไดม้กีารกระท านัน้ๆ  ทัง้นี้ใหค้วามรบัผดิเกดิขึน้ตามส่วนของการ
กระท านัน้ๆ แลว้แต่กรณีคอื 

 1.1.1  โอนกรรมสทิธิใ์นสนิคา้ 

   1.1.2  ไดร้บัช าระราคาค่าสนิคา้ทัง้หมด 

   1.1.3  ไดอ้อกใบก ากบัภาษ ี
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 ตวัอย่างท่ี 1  นายมิง่ขวญั ตกลงขายเก้าอี้มูลค่า 1,000 บาท ให้แก่ต้นนายขา้ว เมื่อ
วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2558   แต่ไดส้่งมอบเก้าอี้ใหแ้ก่นายต้นขา้วเมื่อวนัที ่1 มนีาคมปีเดยีวกนั  
ความรบัผดิในการเสยีภาษีมูลค่าเพิม่ของนายมิง่ขวญัจากค่าขายเก้าอี้มูลค่า 1,000 บาท  จะ
เกดิขึน้เมือ่วนัที ่1 มนีาคม 2558 ซึง่เป็นวนัทีม่กีารส่งมอบ   

 จากตวัอยา่งเดมิ  หากสมมตวิ่านายตน้ขา้วไดช้ าระราคาเก้าอี้ใหแ้ก่นายมิง่ขวญัในวนัที ่
15 กุมภาพนัธ ์2558 เป็นเงนิ 500 บาท  กรณีเช่นนี้ความรบัผดิในการเสยีภาษีมลูค่าเพิม่ของ
นายมิง่ขวญัในส่วนของมูลค่า 500 บาทนัน้ย่อมเกิดขึ้นทนัที  แม้ว่าจะมกีารส่งมอบเก้าอี้ใน
ภายหลงักต็ามและเมือ่นายมิง่ขวญัไดส้่งมอบเก้าอี้ใหน้ายต้นขา้วในวนัที่1 มนีาคม 2558 ความ 
รบัผดิในการเสยีภาษีมูลค่าเพิม่ส าหรบัมูลค่าเก้าอี้ในส่วนที่เหลอืทัง้หมดอีก 500 บาท  ก็จะ
เกดิขึน้ทนัทไีมว่่านายตน้ขา้วจะไดช้ าระราคาใหห้รอืไมก่ต็าม เป็นตน้ 

    1.2  การขายสนิคา้ตามสญัญาใหเ้ช่าซือ้  หรอืสญัญาซือ้ขายผ่อนช าระ  ซึง่การขาย
สนิคา้ในลกัษณะน้ีกรรมสทิธิส์นิคา้ยงัไม่โอนไปยงัผูซ้ือ้เมื่อไดส้่งมอบ  ความรบัผดิของผูข้ายใน
การเสยีภาษีจะเกดิขึน้เมื่อถงึก าหนดช าระราคาตามงวดแต่ละงวด  เว้นแต่ได้มกีารกระท าดงั  
ต่อไปนี้ก่อนถึงก าหนดช าระแต่ละงวดก็ให้ถือว่าความรบัผดิเกิดขึ้นเมื่อได้มกีารกระท านัน้ๆ  
ทัง้นี้  ใหค้วามรบัผดิเกดิขึน้ตามส่วนของการกระท านัน้ๆ แลว้แต่กรณคีอื 

   1.2.1  ไดร้บัช าระราคาสนิคา้ 

   1.2.2  ไดอ้อกใบก ากบัภาษ ี

 ตวัอย่างท่ี 2  รา้นรกัดกีารค้า  ได้ท าสญัญาให้นายเครดติเช่าซื้อโทรทศัน์ซึ่งมมีูลค่า
รวม 10,000 บาท  โดยนายเครดติตกลงผ่อนช าระเป็น 10 งวดๆ ละ 1,000 บาท  ก าหนดช าระ
ทุกๆ วันที่ 1 ของเดือน  เริ่มตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป  ความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มของร้านรักดีส าหรับค่าโทรทัศน์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นทันทีในงวดที่ 1 วันที ่         
1 กุมภาพนัธ์  จากค่างวดเป็นเงนิ 1,000 บาท  ทัง้นี้  ไม่ว่านายเครดติจะไดช้ าระราคาให้แล้ว
หรอืไม่ก็ตาม  และส าหรบังวดที่เหลอืความรบัผดิในการเสยีภาษีมูลค่าเพิม่ของร้านรกัดกี็จะ
เกดิขึน้ทุกวนัที ่1 ของเดอืนถดัๆ ไปในท านองเดยีวกนั  ทัง้นี้ไมว่่าในทุกวนัที ่1 ของแต่ละเดอืน
รา้นรกัดจีะได้รบัช าระราคาตรงก าหนดเวลาหรอืไม่ก็ตาม  เว้นแต่จะยกเลกิสญัญาเช่าซื้อนัน้
เสยี  ความรบัผดิของงวดต่อๆ ไปจงึจะไมเ่กดิขึน้ 

 แต่จากตัวอย่างเดียวกัน  หากมีการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นก่อนที่จะถึง
ก าหนดช าระดงักล่าวขา้งต้น  ความรบัผดิในการเสยีภาษมีูลค่าเพิม่ของผู้ขายก็จะเกดิขึน้ตาม
ส่วนแลว้แต่กรณที านองเดยีวกบัทีก่ล่าวมาแลว้ตามกรณกีารขายสนิคา้ทัว่ไป เป็นตน้ 

     1.3  การขายสนิคา้โดยมกีารตัง้ตวัแทนขายเพื่อขายและไดส้่งมอบสนิคา้ใหต้วัแทน
แลว้ความรบัผดิในการเสยีภาษขีองผูข้ายจะเกดิขึน้เมื่อตวัแทนไดส้่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผู้ซือ้แล้ว  
เวน้แต่มกีารกระท าต่อไปนี้เกดิขึน้ก่อนการส่งมอบสนิคา้ใหผู้ซ้ือ้  กใ็หถ้อืว่าความรบัผดิเกดิขึน้
เมือ่ไดม้กีารกระท านัน้ๆ แลว้แต่กรณคีอื 
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  1.3.1  ตวัแทนไดโ้อนกรรมสทิธิส์นิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 

  1.3.2  ตวัแทนไดร้บัช าระราคาสนิคา้ 

  1.3.3  ตวัแทนไดอ้อกใบก ากบัภาษ ี 
  1.3.4  ไดม้กีารน าสนิคา้ไปใชไ้มว่่าโดยตวัแทนหรอืบุคคลอื่น 

 ตวัอย่างท่ี 3  บรษิทัดาวรุง่จ ากดั  ไดม้อบหมายใหร้า้นลกักี้เป็นตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้
และไดส้่งมอบสนิคา้มลูค่า 10,000 บาท ใหแ้ก่รา้นลกักี้เมื่อวนัที ่10 เมษายน 2558  ปรากฏว่า
รา้นลกักี้ซึง่เป็นตวัแทนของบรษิทัดาวรุ่งจ ากดั ไดข้ายสนิคา้โดยส่งมอบสนิคา้ไปทัง้หมดใหแ้ก่
ลูกคา้เมื่อวนัที่ 5 พฤษภาคม  กรณีเช่นนี้ความรบัผดิในการเสยีภาษมีูลค่าเพิม่ของบรษิทัดาว
รุง่จ ากดั  จะเกดิขึน้เตม็ตามมลูค่าขายในวนัที ่5 พฤษภาคมซึง่เป็นวนัทีต่วัแทนไดส้่งมอบสนิคา้
ให้ผู้ซื้อ  แต่หากมกีารกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเกดิขึน้ก่อนที่ตวัแทนได้ส่งมอบสนิค้าให้ผู้ซื้อ
ดงักล่าวข้างต้นความรบัผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพิม่ของผู้ขายก็จะเกิดขึ้นตามส่วนท านอง
เดยีวกบักรณขีายสนิคา้ทัว่ไป 

 อนึ่ง จดุเวลาความรบัผดิจะไดร้บัการขยายเวลาออกไปไดก้ต่็อเมื่อตวัแทนทีข่ายสนิคา้
ดงักล่าวเป็นตวัแทนที่มสีญัญาตัง้ตวัแทนเพื่อขายตามประเภทของสนิค้า  อีกทัง้ต้องเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์ วธิกีาร  และเงื่อนไขตามประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกี่ยวกบัภาษมีลูค่าเพิม่ 
(ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2534 ก าหนดดงันี้ 

1) ตอ้งเป็นสญัญาตวัการตวัแทนเพื่อขายสนิคา้  โดยตวัแทนไดร้บัค่าตอบแทนหรอื 

ค่าบ าเหน็จจากตวัการตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาตัง้ตวัแทน 

2) ตอ้งจดัท าสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรและเป็นสญัญาทีต่ ัง้ตวัแทนเพื่อขายสนิคา้ 

ประเภทใดประเภทหน่ึงหรอืทุกประเภท 

3) ตวัการและตวัแทนตอ้งเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบยีน 

4) ตวัการและตวัแทนตอ้งเกบ็รกัษาตน้ฉบบัสญัญาตัง้ตวัแทนไว ้ณ สถานประกอบ  
การทีเ่ป็นส านกังานใหญ่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  

5) ตวัการตอ้งแจง้สญัญาตัง้ตวัแทนต่อเจา้พนกังานสรรพากรภายใน 15 วนันบัแต่วนั 

ท าสญัญาตัง้ตวัแทน ณ ส านักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่หรอืที่ว่าการอ าเภอท้องที่ที่สถาน
ประกอบการทีเ่ป็นส านกังานใหญ่ของตวัการตัง้อยู่  

6) ตวัแทนตอ้งจดัท ารายงานสนิคา้และวตัถุดบิโดยใหจ้ดัท าแยกต่างหากจากรายงาน  
สนิคา้และวตัถุดบิของตวัแทน 

     1.4  การขายสนิคา้โดยการส่งออก  ความรบัผดิในการเสยีภาษเีกดิขึน้ดงันี้ 
  1.4.1  การส่งออกโดยทัว่ไป  ความรบัผดิเกดิขึน้เมื่อช าระอากรขาออก  หรอืมี
การวางหลกัประกนัอากรขาออก  หรอืจดัใหม้ผีูค้ ้าประกนัอากรขาออก  เวน้แต่กรณีไม่ต้องเสยี
อากรขาออกใหถ้อืว่าความรบัผดิเกดิขึน้เมือ่ออกใบขนสนิคา้ขาออกตามกฎหมายศุลกากร 
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  1.4.2  การส่งออกในกรณีน าสินค้าเข้าในเขตอุตสาหกรรมส่งออก  เฉพาะ
สนิคา้ทีต่อ้งเสยีอากรขาออกหรอืไดร้บัยกเวน้อากรขาออก  ความรบัผดิเกดิขึน้ในวนัทีน่ าสินคา้
ในราชอาณาจกัรเขา้ไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก 

  1.4.3  การส่งออกซึ่งสนิค้าที่อยู่ในคลงัสนิค้าทณัฑบ์นตามกฎหมายศุลกากร  
ความรบัผดิเกดิขึน้เมือ่น าสนิคา้ออกจากคลงัสนิคา้ 

     1.5  การขายสนิค้าทีไ่ด้เสยีภาษีมลูค่าเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 0 เช่น  ขายให้องค์การ
สหประชาชาต ิ สถานทตู  สถานกงสุล เป็นต้น  และภายหลงัไดม้กีารโอนกรรมสทิธิส์นิคา้แลว้
อนัท าให้ผู้รบัโอนสนิค้ามหีน้าที่ต้องเสยีภาษีมูลค่าเพิม่ (โอนให้ผู้มใิช่องค์การสหประชาชาต ิ 
สถานทูต  สถานกงสุลใหญ่  สถานกงสุล)  ความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้นเมื่อโอน
กรรมสทิธิส์นิคา้ 

 ตวัอย่างท่ี 4  บรษิทันิวลคิจ ากดั ขายรถยนต์ให้แก่สถานทูตเวยีดนามเสยีภาษีมลูค่า 
เพิม่รอ้ยละ 0  ต่อมาสถานทตูขายต่อใหน้ายสว่าง  ดงันัน้  นายสว่างผูร้บัโอนเป็นผูม้หีน้าทีเ่สยี
ภาษมีลูค่าเพิม่  ความรบัผดิในการเสยีภาษเีกดิขึน้เมือ่โอนกรรมสทิธิร์ถยนต ์

 

 2.  ความรบัผิดกรณีการให้บริการ  
     ตามกฎหมายมาตรา 78/1 ส าหรบัการให้บรกิารความรบัผดิจะเกิดขึน้ตามกรณี
ต่างๆ ดงันี้ 
     2.1  การให้บริการทัว่ไป  ความรบัผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้นเมื่อได้รบัช าระค่า 
บรกิาร  เวน้แต่ไดม้กีารออกใบก ากบัภาษใีหแ้ก่ลกูคา้หรอืไดใ้ชบ้รกิารไม่ว่าโดยตนเองหรอืผูอ้ื่น
ก่อนไดร้บัช าระค่าบรกิาร  กใ็หถ้อืว่าความรบัผดิเกดิขึน้แลว้  ทัง้นัน้  โดยใหค้วามรบัผดิเกดิขึน้
ตามส่วนของการกระท านัน้ๆ แลว้แต่กรณี 
 ตวัอย่างท่ี 5  บรษิทั ก. จ ากดั  ได้ให้บรกิารตกแต่งบ้านแก่นางมะลซิ้อนตกลงราคา
ค่าบรกิาร 100,000 บาท  โดยงานเสรจ็สิ้นเมื่อวนัที ่10 พฤษภาคม 2558 แต่นางมะลซิ้อนได้
ช าระค่าบรกิารเตม็มลูค่าใหแ้ก่บรษิทั ก. จ ากดั  เมือ่วนัที ่5 มถุินายน 2558  กรณีนี้ความรบัผดิ
ในการเสียภาษีมูลค่าเพิม่จากการให้บรกิารทัง้หมดของบรษิัท ก. จ ากดั  จะเกิดขึ้นในวนัที ่     
5 มถุินายน 2558 

 จากขอ้มลูดงักล่าวขา้งต้นหากนางมะลซิอ้นช าระค่าบรกิารในวนัที ่5 มถุินายนเป็นเงนิ
เพยีง 50,000 บาท  ความรบัผดิในการเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ของบรษิทั ก. จ ากดั  จะเกดิขึน้เพยีง 
50,000 บาทเท่านัน้  ส าหรบัค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืหากมกีารช าระให้กนัในภายหลงัความรบัผดิ
ของบรษิัท ก. จ ากัด  ก็จะเกิดขึ้นตามส่วนของจ านวนค่าบรกิารที่ได้รบัหรอืในกรณีที่มกีาร
กระท าอยา่งหนึ่งอยา่งใดเกดิขึน้ก่อนการช าระค่าบรกิาร  ความรบัผดิในการเสยีภาษมีลูค่าเพิม่
ของผูใ้หบ้รกิารกจ็ะเกดิขึน้ตามส่วนท านองเดยีวกนักบัการขายสนิคา้ทัว่ไป 
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     2.2  การใหบ้รกิารตามสญัญาทีก่ าหนดค่าตอบแทนตามสดัส่วนของบรกิารทีท่ าซึง่  
ความรบัผดิในการเสยีภาษเีกดิขึน้เมื่อไดร้บัช าระค่าบรกิารตามส่วนบรกิารทีส่ ิ้นสุดลง  เวน้แต่
ก่อนได้รบัช าระค่าบรกิารได้มกีารออกใบก ากับภาษีหรอืได้ใช้บรกิารไม่ว่าโดยตรงเองหรอื
บุคคลอื่นความรบัผดิเกดิขึน้แลว้ ทัง้นี้ โดยให้ความรบัผดิเกดิขึน้ตามส่วนของการกระท านัน้ๆ 
แลว้แต่กรณ ี

 ตวัอย่างท่ี 6  บรษิทัขาวผ่องจ ากดั  รบัเหมาก่อสรา้งบา้นท าสญัญาตกลงแบ่งส่วนการ
ช าระราคาตามส่วนของงานทีท่ าโดยแบ่งออกเป็น 3 งวด คอื งวดที ่1 เมื่อตอกเสาเขม็  ท าคาน  
ท าเสาเสรจ็  งวดที ่2 เมื่อท าผนัง  ท าหลงัคา  ท าพืน้เสรจ็  งวดที ่3 เมื่อเดนิไฟฟ้า  น ้าประปา  
ทาส ี และเก็บงานให้เรยีบรอ้ย  ความรบัผดิในการเสยีภาษีของบรษิทัเกดิขึ้นเมื่อได้รบัช าระ
ราคาค่าก่อสรา้งของแต่ละงวด  เวน้แต่ก่อนการรบัช าระราคาดงักล่าว  บรษิทัได้ออกใบก ากบั
ภาษใีหแ้ก่ผูว้่าจา้งถอืว่าความรบัผดิในการเสยีภาษไีดเ้กดิขึน้แลว้ 

     2.3  การใหบ้รกิารทีท่ าในต่างประเทศ  และไดม้กีารใชบ้รกิารนัน้ในราชอาณา จกัร
ความรบัผดิในการเสยีภาษทีัง้หมดหรอืบางส่วนเกดิขึน้เมือ่ไดม้กีารช าระราคาค่าบรกิารทัง้หมด
หรอืบางส่วนแลว้แต่กรณ ี 
 ตัวอย่างท่ี 7  บรษิัท น.จ ากัด  ว่าจ้างให้บรษิัทในประเทศสิงคโปร์ออกแบบสร้าง
โรงงานในประเทศไทย  ความรบัผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้นเมื่อบริษัท น.จ ากัด  ช าระค่า
ออกแบบใหแ้ก่บรษิทัในประเทศสงิคโปร ์ โดยบรษิทั น.จ ากดั  มหีน้าทีน่ าส่งเงนิภาษมีลูค่าเพิม่ 

     2.4  การใหบ้รกิารทีเ่สยีภาษมีลูค่าเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 0 ตามมาตรา 80/1(15) และ
ภายหลงัได้มกีารโอนสทิธใินการบรกิารอนัท าให้ผู้รบัโอนมหีน้าที่ต้องเสยีภาษีมูลค่าเพิม่ตาม
มาตรา 82/1(12)  ความรบัผดิในการเสยีภาษมีลูค่าเพิม่เกดิขึน้เมือ่ไดร้บัช าระค่าบรกิาร 

 ตวัอย่างท่ี 8  สถานทูตเวยีดนามได้สทิธกิารเช่าโทรศพัท์  โดยเสยีภาษมีูลค่าเพิม่ใน
อตัรา 0% ต่อมาสถานทูตเวยีดนามได้โอนสทิธกิารเช่าโทรศพัทไ์ปให้นายทองค า  ท าให้นาย
ทองค ามหีน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิม่  ความรบัผิดในการเสียภาษีของบรษิัท ทศท. คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  เกดิขึน้เมือ่ไดร้บัช าระราคาค่าบรกิารจากนายทองค า 

 

 3.  ความรบัผิดกรณีการน าเข้า  
     ตามกฎหมายมาตรา 78/2 ส าหรบัการน าเขา้ความรบัผดิจะเกดิขึน้ตามกรณีต่างๆ 
ดงันี้ 

    3.1  การน าเข้าทัว่ไป  ความรบัผดิในการเสยีภาษีมูลค่าเพิม่จะเกิดขึ้นเมื่อช าระ
อากรขาเขา้  วางหลกัประกนัอากรขาเขา้  หรอืจดัใหม้ผีูค้ ้าประกนัอากรขาเขา้  เวน้แต่กรณีไม่
ต้องเสยีอากรขาเขา้หรอืยกเวน้อากรขาเขา้  กใ็หถ้อืว่าความรบัผดิจะเกดิขึน้ในวนัที่มกีารออก
ใบขนสนิคา้ตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร 



 337 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 

     3.2  การน าเข้ากรณีน าสนิค้าในราชอาณาจกัรเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก  
แลว้น าสนิคา้ออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออก (เขา้มาในประเทศ) โดยมใิช่เพื่อส่งออก (ไปต่าง 
ประเทศ)  ความรบัผดิเกดิขึน้ในวนัทีน่ าสนิคา้นัน้ออกจากเขตอุตสาหกรรมโดยมใิช่เพื่อส่งออก 

     3.3  การน าเขา้กรณีของตกคา้งตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  ความรบัผดิเกดิขึน้
เมือ่ทางการไดข้ายทอดตลาดหรอืขายโดยวธิอีื่น  เพื่อน าเงนิมาช าระค่าภาษ ี ค่าเกบ็รกัษา  ค่า
ยา้ยขน  หรอืค่าภาระตดิพนัตามวธิทีีก่ าหนดในกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร 

     3.4  การน าเขา้สนิคา้ทีจ่ าแนกประเภทไวใ้นภาคทีไ่ดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้ตาม
กฎหมายว่าดว้ยพกิดัอตัราศุลกากร  ความรบัผดิเกดิขึน้พรอ้มกบัความรบัผดิตามกฎหมายว่า
ดว้ยพกิดัอตัราศุลกากร 

 

 4.  ความรบัผิดในการขายสินค้าหรือการให้บริการบางกรณี  (กรณีพิเศษ)   
    นอกจากทีก่ าหนดไว้ขา้งต้นแลว้ตามกฎกระทรวงฉบบัที่189 (พ.ศ. 2534) ไดม้กีาร

ก าหนดความรบัผดิในการเสยีภาษไีวเ้ป็นกรณพีเิศษดงันี้ 
     4.1  การขายกระแสไฟฟ้า  น ้าประปา  หรอืสนิค้าที่มลีกัษณะท านองเดยีวกนั  ให้
ความรบัผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อได้รบัช าระราคาสินค้า  หรอื ได้มกีารออก
ใบก ากบัภาษก่ีอนไดร้บัช าระราคาสนิคา้แลว้แต่กรณ ี ทัง้นี้  โดยใหค้วามรบัผดิเกดิขึน้ตามส่วน
ของการกระท านัน้ๆ  
     4.2  การขายสนิคา้ทีไ่มม่รีปูรา่ง เช่น สทิธใินสทิธบิตัร  กู๊ดวลิล ์ เครื่องหมายการคา้  
ลขิสทิธิ ์ สมัปทาน  ค่าสทิธ ิ หรอืสนิคา้ทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกนั  ให้ความรบัผดิในการเสยี
ภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อได้รบัช าระราคาสินค้า  เว้นแต่กรณีที่ได้มกีารกระท าดงัต่อไปนี้
เกดิขึน้ก่อนได้รบัช าระราคาสนิค้าก็ให้ความรบัผดิเกิดขึน้เมื่อได้มกีารกระท านัน้ๆ ด้วย ทัง้นี้ 
โดยใหค้วามรบัผดิเกดิขึน้ตามส่วนของการกระท านัน้ๆ แลว้แต่กรณคีอื 

  4.2.1  โอนกรรมสทิธิส์นิคา้  หรอื 

  4.2.2  ไดอ้อกใบก ากบัภาษ ี

     4.3  การขายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารดว้ยเครื่องอตัโนมตัโิดยช าระราคาดว้ยวธิกีาร
หยอดเงนิเหรยีญ  บตัร  หรอืดว้ยวธิกีารในลกัษณะท านองเดยีวกนั  ใหค้วามรบัผดิในการเสยี
ภาษมีลูค่าเพิม่ทัง้หมดเกดิขึน้เมือ่ไดน้ าเงนิเหรยีญ  บตัร  หรอืสิง่อื่นในลกัษณะท านองเดยีวกนั
ออกจากเครือ่งอตัโนมตั ิ

     4.4  การขายสนิคา้โดยการช าระราคาดว้ยการใชบ้ตัรเครดติหรอืในลกัษณะท านอง
เดยีวกนั  ใหค้วามรบัผดิในการเสยีภาษมีลูค่าเพิม่เกดิขึน้เมื่อส่งมอบสนิคา้  เวน้แต่กรณีทีไ่ดม้ี
การกระท าดงัต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนส่งมอบสินค้า  ก็ให้ถือว่าความรบัผิดเกิดขึ้นเมื่ อได้มกีาร
กระท านัน้ๆ ดว้ย  ทัง้นี้ โดยใหค้วามรบัผดิเกดิขึน้ตามส่วนของการกระท านัน้ๆ แลว้แต่กรณคีอื 
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  4.4.1  โอนกรรมสทิธิส์นิคา้ 

  4.4.2  เมือ่มกีารออกหลกัฐานการใชบ้ตัรเครดติ  หรอื 

  4.4.3  ไดอ้อกใบก ากบัภาษ ี

     4.5  การใหบ้รกิารโดยการช าระราคาดว้ยการใช้บตัรเครดติหรอืในลกัษณะท านอง
เดยีวกนั  ให้ความรบัผดิในการเสยีภาษีมูลค่าเพิม่เกิดขึ้นเมื่อมกีารออกหลกัฐานการใช้บตัร
เครดติ  เวน้แต่กรณทีีไ่ดม้กีารออกใบก ากบัภาษก่ีอนการออกหลกัฐานการใชบ้ตัรเครดติกใ็หถ้อื
ว่าความรบัผดิเกดิขึน้เมือ่ไดม้กีารออกใบก ากบัภาษนีัน้ 

     4.6  การขายสนิคา้ตามสญัญาจะขายสนิคา้ตามหลกัเกณฑ ์ ซึง่กฎหมายก าหนดให้
ความรบัผดิในการเสยีภาษีมูลค่าเพิม่เกดิขึน้เมื่อส่งมอบสนิค้า  เว้นแต่กรณีที่ได้มกีารกระท า
ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้ก่อนส่งมอบสนิคา้  กใ็หถ้อืว่าความรบัผดิเกดิขึน้เมือ่ไดม้กีารกระท านัน้ๆ ดว้ย 
ทัง้นี้ โดยใหค้วามรบัผดิเกดิขึน้ตามส่วนของการกระท านัน้ๆ แลว้แต่กรณคีอื 

  4.6.1  โอนกรรมสทิธิส์นิคา้ 

  4.6.2  ไดร้บัช าระราคาสนิคา้  หรอื 

  4.6.3  ไดอ้อกใบก ากบัภาษ ี

     4.7  การรบัประกนัวนิาศภยั  เป็นธุรกจิการใหบ้รกิารประเภทหนึ่ง  ความรบัผดิใน
การเสยีภาษมีลูค่าเพิม่มดีงันี้ 
  4.7.1  เมือ่บรษิทัประกนัวนิาศภยัเกบ็เงนิโดยตรงกบัผูเ้อาประกนั 

  4.7.2  เมือ่ตวัแทนนายหน้าเกบ็เงนิจากผูเ้อาประกนั 

  4.7.3  นับตัง้แต่วนัทีซ่ึง่ไดป้รากฎตามใบเสรจ็รบัเงนิทีอ่อกใหแ้ก่ผูเ้อาประกนั
หรอืวนัทีอ่อกใบก ากบัภาษ ี

     4.8  ในกรณีที่ผู้ประกอบการน าสนิค้าไปใช้โดยตนเองหรอืบุคคลอื่นโดยมใิช่เพื่อ
การประกอบกิจการโดยตรงตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  ให้ความรบัผิดในการเสีย
ภาษมีลูค่าเพิม่เกดิขึน้เมือ่น าไปใชห้รอืส่งมอบสนิคา้ใหบุ้คคลอื่นเพื่อใช้ 
     4.9  ในกรณีสนิคา้ขาดจากรายงานสนิคา้และวตัถุดบิใหค้วามรบัผดิในการเสยีภาษี 
มลูค่าเพิม่เกดิขึน้เมือ่มกีารตรวจพบ 

     4.10  ในกรณีผูป้ระกอบการมสีนิคา้คงเหลอืและหรอืทรพัยส์นิทีผู่ป้ระกอบการมไีว้
ในการประกอบกิจการ ณ วนัเลกิประกอบกิจการ  ให้ความรบัผดิในการเสยีภาษีมูลค่าเพิม่
เกดิขึน้เมื่อเลกิประกอบกจิการหรอืแจง้เลกิประกอบกจิการ  เวน้แต่ในกรณีทีผู่ป้ระกอบการจด
ทะเบยีนได้รบัอนุญาตให้ออกใบก ากบัภาษี  ใบเพิม่หนี้  หรอืใบลดหนี้ต่อไปเป็นการชัว่คราว
จนกว่าจะหยดุประกอบกจิการ  ใหค้วามรบัผดิเกดิขึน้เมื่อส่งมอบสนิคา้หรอืโอนกรรมสทิธิช์ าระ
ราคา  ออกใบก ากบัภาษ ี แลว้แต่กรณใีดเกดิขึน้ก่อน 

     4.11  ในกรณีผูป้ระกอบการมสีนิคา้คงเหลอืและหรอืทรพัยส์นิทีผู่ป้ระกอบการมไีว้
ในการประกอบกจิการ ณ วนัทีไ่ดร้บัแจง้ค าสัง่ถอนทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่  หรอื ณ วนัทีไ่ดร้บั
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แจง้การเลกิถอนทะเบยีนภาษมีูลค่าเพิม่  ให้ความรบัผดิในการเสยีภาษีมลูค่าเพิม่เกดิขึน้เมื่อ
ไดร้บัแจง้ค าสัง่ถอนทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่หรอืไดร้บัแจง้การเพกิถอนทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่
แลว้แต่กรณ ี เวน้แต่ในกรณทีีผู่ป้ระกอบการจดทะเบยีนไดร้บัอนุญาตใหอ้อกใบก ากบัภาษ ี ใบ
เพิม่หนี้  หรอืใบลดหนี้ต่อไปเป็นการชัว่คราวจนกว่าจะหยุดประกอบกิจการ ให้ความรบัผดิ
เกิดขึ้นเมื่อส่งมอบสินค้าหรอืโอนกรรมสิทธิช์ าระราคา  ออกใบก ากบัภาษี  แล้วแต่กรณีใด
เกดิขึน้ก่อน 

 

 

การออกใบเพ่ิมหน้ี  ใบลดหน้ีท่ีเก่ียวกบัภาษีขายและภาษีซ้ือ 

 

 สุเมธ  ศริคิุณโชตแิละคณะ (2558 : 330) กล่าวถงึการออกใบเพิม่หนี้  ใบลดหนี้ทีเ่กี่ยว 
กบัภาษขีายและภาษซีือ้ไวด้งันี้ 
 

1. ใบเพ่ิมหน้ี (Debit Note)   

     ใบเพิม่หนี้  คอื  เป็นเอกสารที่ผู้ประกอบการจดทะเบยีนจะต้องใช้ในการค านวณ
ภาษมีลูค่าเพิม่ใหม่เนื่องจากมลูค่าของสนิคา้หรอืบรกิารมจี านวนเพิม่ขึน้  ซึง่ไดอ้อกใหแ้ก่ผูซ้ือ้
สนิคา้และบรกิารในเดอืนที่มเีหตุการณ์ท าใหต้้องออกใบเพิม่หนี้  โดยเอกสารใบเพิม่หนี้จะถอื
ว่าเป็น “ใบก ากบัภาษี”  ด้วยซึง่จะต้องมรีายการอย่างน้อยตามประกาศกรมสรรพากรก าหนด
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 ดงันี้ 

1.1  ค าว่า  “ใบเพิม่หนี้” 
1.2  ชื่อ  ทีอ่ยู ่ และเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากรของผูป้ระกอบการทีจ่ดทะเบยีน 

ออกใบเพิม่หนี้  ในกรณีที่ตวัแทนไดร้บัมอบให้เป็นผูอ้อกใบเพิม่หนี้ในนามของผูป้ระกอบการ
จดทะเบยีนทีอ่ยูน่อกราชอาณาจกัรหรอืกรณอีื่นตอ้งระบุชื่อ  ทีอ่ยู่  และเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี
อากรของตวัแทนนัน้ด้วย (ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 ต้องระบุส านักงานใหญ่หรอืสาขาของผู้ขาย  
และระบุเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 13 หลกัของผู้ประกอบการจดทะเบยีน  พรอ้มระบุส านักงาน
ใหญ่หรอืสาขาของผูซ้ือ้) 

1.3  ชื่อ  ทีอ่ยูข่องผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผูร้บับรกิาร (ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 ตอ้งระบุเลข 

ประจ าตวัผูเ้สยีภาษซีึง่เป็นผูป้ระกอบการจดทะเบยีนและระบุส านกังานใหญ่หรอืสาขาของผูซ้ือ้) 
1.4  วนั เดอืน ปี ทีอ่อกใบเพิม่หนี้ 
1.5  หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษเีดมิรวมทัง้หมายเลขล าดบัของเล่ม (ถา้ม)ี   

มลูค่าของสนิค้าหรอืบรกิารทีแ่สดงไวใ้นใบก ากบัภาษดีงักล่าว  มูลค่าที่ถูกต้องของสนิค้าหรอื
บรกิาร  ผลต่างของจ านวนมลูค่าทัง้สองและจ านวนภาษทีีเ่รยีกเกบ็เพิม่ส าหรบัส่วนต่างนัน้ 

     1.6  ค าอธบิายถงึสาเหตุในการออกใบเพิม่หนี้   
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ส าหรบัการออกใบเพิม่หนี้ตามมาตรา 82/9 จะกระท าไดด้งันี้ 
 1)  กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบยีนเป็นผูข้ายสนิค้าไดน้ าส่งภาษีไปแลว้ต่อมามเีหตุให้
ภาษีขายที่ค านวณจากมูลค่าของสนิค้ามจี านวนเพิม่ขึ้นไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน  โดยทัง้นี้
ผูป้ระกอบการทีจ่ะออกใบเพิม่หนี้ไดต่้อเมือ่มเีหตุการณ์ต่อไปนี้ 

     1.1)  มกีารเพิม่ราคาสนิคา้ทีข่ายเนื่องจากสนิคา้เกนิกว่าจ านวนทีต่กลงซือ้ขายกนั 

     1.2)  มกีารค านวณราคาสนิคา้ผดิพลาดต ่ากว่าทีเ่ป็นจรงิ 

      1.3)  มเีหตุอื่นตามทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรก าหนด 

 2)  กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ  จะออกใบเพิ่มหนี้ได้ต่อเมื่อมี
เหตุการณ์ต่อไปนี้ 
      2.1)  มกีารเพิม่ราคาค่าบรกิารเนื่องจากใหบ้รกิารเกนิกว่าขอ้ก าหนดทีต่กลงไว้ 
      2.2)  มกีารค านวณราคาค่าบรกิารผดิพลาดต ่ากว่าทีเ่ป็นจรงิ 

      2.3)  มเีหตุการณ์อื่นตามทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรก าหนด 

 3)  ส่วนผลของการออกใบเพิม่หนี้ทีผู่ป้ระกอบการจะตอ้งน ามาปฏบิตักิบัธุรกจิคอื 

      3.1)  ส าหรบัผูป้ระกอบการทีอ่อกใบเพิม่หนี้ เมือ่ไดค้ านวณเสยีภาษมีลูค่าเพิม่แลว้  
ต่อมาต้องออกใบเพิม่หนี้  ให้น าภาษีขายที่เพิม่ขึ้นมารวมค านวณภาษีมูลค่าเพิม่โดยถอืเป็น
ภาษขีายในเดอืนภาษทีีไ่ดอ้อกใบเพิม่หนี้ 
      3.2)  ส าหรบัผู้ประกอบการที่ได้รบัใบเพิม่หนี้  ให้น าใบเพิม่หนี้มาหกัออกในการ
ค านวณภาษมีลูค่าเพิม่โดยใหถ้อืเป็นภาษซีือ้ในเดอืนภาษทีีไ่ดร้บัใบเพิม่หนี้ 
 

2. ใบลดหน้ี (Credit Note)   
ใบลดหนี้  คอื  เอกสารทีผู่ป้ระกอบการจดทะเบยีนซึง่ตอ้งค านวณภาษมีลูค่าเพิม่ 

ใหมเ่นื่องจากมลูค่าของสนิคา้หรอืบรกิารมจี านวนลดลง  ซึง่ออกใหแ้ก่ผูซ้ือ้สนิคา้และบรกิารใน
เดอืนทีม่เีหตุการณ์ท าใหต้อ้งออกใบลดหนี้  เวน้แต่มเีหตุจ าเป็นใหอ้อกในเดอืนถดัไป 

 ใบลดหนี้ถอืเป็นใบก ากบัภาษีอย่างหนึ่งทัง้นี้ใบลดหนี้ต้องมรีายการอย่างน้อยเหมอืน 
กบัใบเพิม่หนี้เพยีงแต่เปลี่ยนค าว่า “ใบเพิม่หนี้”  เป็น  “ใบลดหนี้” โดยการออกใบลดหนี้ตาม
มาตรา 82/10  จะกระท าไดด้งันี้ 

2.1 กรณผีูป้ระกอบการจดทะเบยีนเป็นผูข้ายสนิคา้  จะออกใบลดหนี้ไดต่้อเมือ่ม ี

เหตุการณ์ต่อไปนี้ 
           2.1.1  มกีารลดราคาสนิคา้ทีข่ายเนื่องจากสนิคา้ผดิขอ้ก าหนดทีต่กลงกนั 

           2.1.2  สนิคา้ช ารดุเสยีหายหรอืขาด าจนวน 

           2.1.3  ค านวณราคาสนิคา้ผดิพลาดสงูกว่าทีเ่ป็นจรงิ 

           2.1.4  มสีาเหตุอื่นตามทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรก าหนด 
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     2.2  กรณีผู้ประกอบการจดทะเบยีนเป็นผู้ให้บรกิาร  จะออกใบลดหนี้ได้ต่อเมื่อมี
เหตุการณ์ต่อไปนี้ 

2.2.1  มกีารลดราคาค่าบรกิารเนื่องจากการใหบ้รกิารผดิขอ้ก าหนดทีต่กลงกนั   
2.2.2  บรกิารขาดจ านวน 

           2.2.3  ค านวณราคาค่าบรกิารผดิพลาดสงูกว่าทีเ่ป็นจรงิ 

           2.2.4  มสีาเหตุอื่นตามทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรก าหนด 

           2.2.5  มกีารบอกเลกิสญัญาบรกิารเนื่องจากเหตุตามทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรได้
ก าหนด 

 ทัง้นี้  มกี าหนดเหตุและเงื่อนไขอื่นตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรอีก คือ มีเหตุ
เนื่องจากผู้ประกอบการจดทะเบยีนมหีน้าทีต่้องจ่ายเงนิชดเชยหรอืเงนิอื่นในลกัษณะเดยีวกนั
แก่ผู้ซื้อสนิค้าหรอืผู้รบับรกิารตามกฎหมาย  ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบยีนคนืจะต้องเงนิจ่าย
ล่วงหน้า  เงนิประกนั  เงนิมดัจ า  เงนิจอง  หรอืเงนิอื่นที่เรยีกเก็บในลกัษณะเดยีวกนัให้ผู้ซื้อ
สินค้าหรอืผู้รบับรกิารตามข้อตกลงทางการค้า  มกีารคืนสินค้าหรอืแลกเปลี่ยนสินค้าตาม
ขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างผูป้ระกอบการจดทะเบยีนดว้ยกนั  มกีารคนืสนิค้าหรอืแลกเปลีย่น
สนิคา้ตามขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างผูป้ระกอบการจดทะเบยีนและผูซ้ือ้สนิคา้เฉพาะทีก่ระท า
ภายในเวลาอนัสมควร  เนื่องจากการใหบ้รกิารทีบ่กพร่องหรอืให้บรกิารผดิขอ้ก าหนดที่ตกลง
กนัและเหตุทีเ่นื่องจากไมม่กีารใหบ้รกิารตามสญัญา 

     2.3  ผลของการออกใบลดหนี้ทีผู่ป้ระกอบการจะตอ้งน ามาปฏบิตักิบัธุรกจิคอื 

           2.3.1  ส าหรบัผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบลดหนี้  ต้อน าภาษีขายที่
ค านวณจากมูลค่าสนิค้าและบรกิารที่ลดลงนัน้มาหกัออกจากภาษีขายของตนในเดอืนภาษีที่
ออกใบลดหนี้ 
           2.3.2  ส าหรบัผูป้ระกอบการจดทะเบยีนทีไ่ดร้บัใบลดหนี้ตอ้งน าภาษมีลูค่าเพิม่
ทีป่รากฎตามใบลดหนี้มาหกัออกจากภาษซีือ้ของตนในเดอืนภาษทีีไ่ดร้บัใบลดหนี้ 
 จงึสรุปได้ว่าการออกใบเพิม่หนี้  ใบลดหนี้  มขีอ้ห้ามมใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้ความ
ใดๆ ไม่มขีอ้ความใดจะต้องตีพมิพ์หรอืจดัท าด้วยระบบคอมพวิเตอรท์ัง้ฉบบั  และใบเพิม่หนี้  
ใบลดหนี้สามารถออกในเดอืนเดยีวกบัเดอืนทีอ่อกใบก ากบัภาษไีดแ้ละสามารถอ้างถงึใบก ากบั
ภาษเีดมิมากกว่า 1 ฉบบั 
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ฐานภาษี   
 

 ฐานภาษ ี(Tax Bass)  หมายถงึ  มลูค่าทัง้หมดทีผู่ป้ระกอบการไดร้บัหรอืพงึไดร้บัจาก
การขายสนิค้าหรอืการใหบ้รกิารรวมทัง้ภาษสีรรพสามติ (ถ้าม)ี  และยงัหมายความรวมถงึเงนิ  
ทรพัยส์นิ  ค่าตอบแทน  ค่าบรกิาร  หรอืประโยชน์ใดๆ ซึง่อาจค านวณไดเ้ป็นเงนิตามหลกัการ
ทางบญัชฐีานภาษีก็คอื “ต้นทุนสนิค้า” นัน่เอง  ซึ่งฐานภาษีนี้จะน าไปคูณกบัอตัราภาษีที่ต้อง
จดัเกบ็ในแต่ละประเภททีก่ฎหมายก าหนดไวใ้นอตัราที่แตกต่างกนัออกไปเพื่อก่อใหเ้กดิความ
เป็นธรรมกบัผูม้เีงนิได ้

  สมคดิ  บางโม (2558 : 271)  กล่าวถงึฐานภาษมีลูค่าเพิม่โดยทัว่ไปจ าแนกออกไดเ้ป็น 
6 ฐานดงันี้ 
 

1. ฐานภาษีส าหรบัการขายสินค้าและบริการ  
     ฐานภาษสี าหรบัการขายสนิคา้และบรกิาร  ไดแ้ก่ มลูค่าทัง้หมดทีผู่ป้ระกอบการ 

ไดร้บัหรอืพงึไดร้บัจากการขายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารรวมทัง้ภาษสีรรพสามติ (ถ้าม)ี  ส าหรบั
ฐานภาษสี าหรบัการขายสนิคา้และบรกิารในกจิการเฉพาะนัน้น ามาแยกออกไดเ้ป็น 3 กรณดีงันี้ 
      1.1  ฐานภาษีส าหรบัการขายสนิค้าโดยการส่งออก  ได้แก่  มูลค่าของสนิค้าส่ง 
ออกโดยให้ใช้ราคาเอฟโอบ ี(F.O.B) ของสนิค้าบวกด้วยภาษีสรรพสามติและภาษีอื่นๆ หรอื
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถา้ม)ี  ทัง้นี้ ไมร่วมอากรขาออก  ค่าประกนัภยั  และค่าขนส่ง 

      1.2  ฐานภาษสี าหรบัการใหบ้รกิารระหว่างประเทศ  ไดแ้ก่ 

            1.2.1 ในกรณีรบัขนคนโดยสาร ได้แก่ มูลค่าของค่าโดยสาร  ค่าธรรมเนียม  
และประโยชน์อื่นใดที่เรยีกเก็บในราชอาณาจกัรก่อนหกัรายจ่ายใดๆ เนื่องในการรบัขนคน
โดยสารนัน้ 

    1.2.2  ในกรณีรบัขนสนิค้า ได้แก่ มูลค่าของค่าระวาง  ค่าธรรมเนียม  และ
ประโยชน์อื่นใดทีเ่รยีกเกบ็ไม่ว่าในหรอืนอกราชอาณาจกัรก่อนหกัรายจ่ายใดๆ เนื่องในการรบั
ขนสนิคา้นัน้ออกนอกราชอาณาจกัร 

      1.3  ฐานภาษีส าหรบัการขายสนิค้าหรอืการใหบ้รกิารในกจิการเฉพาะประเภทอื่น
นอกจาก 1.1 และ 1.2 ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีา   

ส่วนขอ้ยกเวน้เกี่ยวกบัฐานภาษขีายและบรกิาร  ฐานภาษสี าหรบัการขายสนิค้าหรอื
การใหบ้รกิารดงักล่าวและไมร่วมถงึกรณดีงัต่อไปนี้ 
      1)  ส่วนลดหรอืค่าส่วนลดสนิค้าหรอืบรกิารที่ลดให้ในขณะขายสนิค้าหรอืบรกิาร  
ถ้าลดให้ภายหลงัการขายสนิค้าหรอืบรกิารแล้ว  จะน าส่วนลดมาหกัออกจากราคาสนิค้าหรอื
บรกิารไมไ่ด ้

      2)  ค่าชดเชยหรอืเงนิอุดหนุนตามทีก่ฎหมายก าหนด 
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      3)  ภาษขีาย  ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนไมต่อ้งน าภาษขีายมารวมเป็นฐานภาษี 
      4)  ค่าตอบแทนอื่นตามทีก่ฎหมายก าหนดในประกาศอธบิดกีรมสรรพากร (ฉบบัที ่
40) เรื่อง ก าหนดลกัษณะและเงื่อนไขค่าตอบแทนที่ไม่ต้องน ามารวมค านวณมูลค่าของฐาน
ภาษตีามมาตรา 79 (4) แห่งประมวลรษัฎากร มดีงันี้ 
           4.1)  มลูค่าของสนิค้าทีแ่ถมพรอ้มกบัการขายสนิค้าหรอืการใหบ้รกิาร  ไม่ว่า
สนิคา้ที่แถมนัน้จะเป็นสนิค้าประเภทและชนิดเดยีวกบัสนิค้าทีข่ายหรอืบรกิารที่กระท าหรอืไม ่ 
แต่มลูค่าของสนิคา้ทีแ่ถมจะตอ้งไมเ่กนิมลูค่าของสนิคา้ทีข่ายหรอืมลูค่าของการใหบ้รกิาร 

           4.2)  มลูค่าของสนิค้าทีแ่จกหรอืใหเ้ป็นรางวลัแก่ผู้ซื้อสนิค้าหรอืผูร้บับรกิารที่
ซือ้สนิคา้หรอืรบับรกิารในแต่ละวนั  โดยมมีลูค่ารวมกนัตามทีผู่ป้ระกอบการจดทะเบยีนก าหนด  
แต่มลูค่าของสนิคา้ทีแ่จกหรอืให้เป็นรางวลัต้องมมีลูค่าไม่เกนิมลูค่าของสนิคา้ทีข่ายหรอืมลูค่า
ของการใหบ้รกิาร 

           4.3)  มูลค่าของการให้บริการเนื่ องจากการเป็นนายหน้าตัวแทนให้แก่
ผูป้ระกอบการในต่างประเทศ ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่ผูป้ระกอบการในต่างประเทศดงักล่าวขาย
สนิคา้หรอืใหบ้รกิารแก่ผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผูร้บับรกิารในต่างประเทศดว้ยกนั 

           4.4)  มลูค่าของสนิคา้ทีผู่ป้ระกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไดข้ายใหแ้ก่ผู้ซือ้สนิคา้ในราชอาณาจกัร  และผู้
ซือ้ซึง่เป็นผูน้ าเขา้ตามมาตรา 77/1(11) แห่งประมวลรษัฎากร  ไดย้ื่นกระท าพธิกีารน าเขา้ตาม
กฎหมายว่าดว้ยศุลกากรเมือ่น าสนิคา้นัน้ออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออกแลว้ อนึ่ง ผูซ้ือ้สนิคา้
ตามวรรคหนึ่งต้องมใิช่ผูป้ระกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าดว้ยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรอืคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร 

          4.5)  มลูค่าของสนิคา้ทีผู่ป้ระกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ขายให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มใิช่
ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนซึง่เสยีภาษมีลูค่าเพิม่ตามมาตรา 82/16 แห่งประมวลรษัฎากร  และ
ผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกดงักล่าวซึ่งเป็นผู้น าเข้าตามมาตรา 77/1(11) แห่ง
ประมวลรษัฎากร  ไดย้ืน่กระท าพธิกีารน าเขา้ตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากรเมื่อน าสนิคา้นัน้ออก
จากเขตอุตสาหกรรมส่งออกแลว้  อนึ่ง  ผูซ้ือ้สนิคา้ตามวรรคหนึ่งต้องมใิช่ผูป้ระกอบการในเขต
อุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าดว้ยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรอืคลงัสนิคา้
ทณัฑบ์นตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร 

           4.6)  มูลค่าของสนิค้าที่แจกหรอืให้เป็นของขวญัเนื่องในพธิหีรอืตามโอกาส
แห่งขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น เทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์  การเปิดแนะน าสนิค้า
ใหม่ ทัง้นี้ เฉพาะสินค้าที่เป็นปฏทิิน  สมุดบนัทกึประจ าวนั (Diary)  หรอืสนิค้าที่มลีกัษณะ
ท านองเดยีวกนั  ของขวญั  หรอืของช าร่วยทีม่ชีื่อผูป้ระกอบการ  ชื่อการคา้  หรอืเครื่องหมาย
การคา้ของผูป้ระกอบการปรากฏอยู ่ โดยของขวญัหรอืของช ารว่ยดงักล่าวตอ้งเป็นสิง่ของทีพ่งึ 
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ใหแ้ก่กนัตามประเพณทีางธุรกจิทัว่ไป  และตอ้งมรีาคาหรอืมลูค่าไมเ่กนิสมควร 

4.7)  มลูค่าของสนิคา้ตวัอยา่งทีแ่จกเนื่องจากการจดักจิกรรมส่งเสรมิการขาย     
           4.8)  มลูค่าของอาหารและเครือ่งดื่มทีน่ายจา้งจดัใหแ้ก่พนกังานหรอืลูกจา้งใน

ระหว่างเวลาปฏบิตังิานตามระเบยีบเกีย่วกบัสวสัดกิารของพนักงานหรอืลูกจา้ง  โดยมลูค่าของ
อาหารและเครือ่งดื่มดงักล่าวตอ้งมรีาคาไมเ่กนิสมควร 

          4.9)  มูลค่าของสินค้าที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มิใช่ผู้ประกอบการจด
ทะเบยีนซึง่ต้องเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ตามมาตรา 82/16 แห่งประมวลรษัฎากร  ไดข้ายใหแ้ก่ผูซ้ือ้
โดยสนิคา้ดงักล่าวผู้ประกอบการจดทะเบยีนทีข่ายไดน้ าเขา้จากต่างประเทศและได้โอนสนิค้า
ให้แก่ผู้ซื้อยื่นใบขนสินค้าขาเข้าต่อเจ้าพนักงานศุลกากร ณ ด่านศุลกากร  เพื่อช าระ
ภาษีมลูค่าเพิม่ต่อเจา้พนักงานศุลกากรตามมาตรา 83/8 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรษัฎากรแล้ว  
ทัง้นี้ ผู้ประกอบการจดทะเบยีนที่ขายสนิค้าจะต้องมสี าเนาใบเสรจ็รบัเงนิของกรมศุลกากรที่
ออกให ้ ผูซ้ือ้พรอ้มทีจ่ะใหเ้จา้พนกังานประเมนิตรวจสอบได้ 

          4.10)  มลูค่าของเครือ่งแบบทีผู่ป้ระกอบการจดทะเบยีนซึง่เป็นนายจา้งไดม้อบ
ใหแ้ก่ลกูจา้งในจ านวนคนละไมเ่กนิ 2 ชุดต่อปี  และเสือ้นอกในจ านวนคนละไมเ่กนิ 1 ตวัต่อปี 

“เครื่องแบบ”  ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่าเครื่องแต่งกายรวมทัง้สิง่ประกอบเครื่อง
แต่งกายที่ก าหนดให้แต่งเพื่อใช้ในการปฏบิตังิาน  แต่ไม่รวมถงึรองเท้าที่อาจใช้งานได้ทัว่ไป  
ชุดชัน้ในหรอืสิ่งประกอบเครื่องแต่งกายที่ท าด้วยโลหะหรอือัญมณีมคี่า เช่น เงนิ  ทองค า  
ทบัทมิ  หยก  
 “เสือ้นอก”  ตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถงึชุดไทยพระราชทานและเสือ้ทีน่ิยมใชใ้น
การแต่งกายไปในงานส าคญัต่างๆ  
           4.11)  มลูค่าของค่าตอบแทนทีพ่งึไดร้บัจากการมอบสนิคา้ทดลองใชง้านก่อน
ซือ้  โดยสนิค้าดงักล่าวไม่ใช่ของใช้สิน้เปลอืง  และต้องเป็นสนิคา้ที่มไีว้ส าหรบัทดลองใช้เป็น
การชัว่คราวเพื่อทดลองคุณภาพหรอืประสทิธภิาพของสนิค้าเท่านัน้  และผูซ้ือ้สนิค้าจะต้องส่ง
มอบสนิคา้ดงักล่าวคนืใหแ้ก่ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนผูข้ายสนิคา้เมือ่ทดลองใช้เสรจ็ 

           4.12)  มูลค่าของสินค้าหรอืบรกิารที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ขายหรือ
ใหบ้รกิารแก่ผูซ้ือ้หรอืผูร้บับรกิารซึง่เป็น  

           4.12.1)  ผูท้ าสญัญาแบ่งปนัผลผลติกบัองคก์รร่วมไทย-มาเลเซยี ตาม
กฎหมายว่าดว้ยองคก์รรว่มไทย-มาเลเซยี 

           4.12.2)  ผูข้ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารซึง่ไดท้ าสญัญาเป็นหนังสอืโดยตรง
กบัผูท้ าสญัญาแบ่งปนัผลผลติกบัองคก์รร่วมไทย – มาเลเซยี  ตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์รร่วม
ไทย – มาเลเซยี  
 อนึ่ง  ผู้ประกอบการจดทะเบยีนตามวรรคหนึ่งต้องท าสญัญากบัผู้ซื้อหรอืผู้รบับรกิาร
เป็นหนงัสอืและตอ้งจดัท ารายงานตามหลกัเกณฑท์ีอ่ธบิดกี าหนด 
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           4.13)  มูลค่าของสลากวนิโต๊ดและเปร๊สโต๊ดทีผู่้ประกอบการสนามแข่งมา้ขาย
ใหแ้ก่ผู้เล่นพนันแข่งมา้  เป็นจ านวนเท่ากบัจ านวนเงนิรางวลัทีจ่ะต้องจ่ายคนืใหแ้ก่ผูเ้ล่นพนัน
แขง่มา้ดงักล่าว 

           4.14)  มูลค่าของทองรูปพรรณที่ขายเป็นจ านวนเท่ากบัราคาทองรูปพรรณที่
สมาคมค้าทองค าประกาศรบัซื้อคนืในวนัที่ขายทองรูปพรรณ ทัง้นี้ เฉพาะผู้ประกอบการจด
ทะเบยีนที่ประกอบกิจการขายทองรูปพรรณซึ่งมใีบอนุญาตค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วย
การค้าของเก่า  และใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินออกใบรบัตามมาตรา 105 แห่งประมวล
รษัฎากร  ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกี าหนด 

 “ทองรปูพรรณ”  ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่าทองค าทีท่ าส าเรจ็เป็นเครื่องประดบักาย  
เครื่องแต่งกาย  ของช าร่วย  หรอืสิง่ของต่างๆ ทีม่ไีว้เพื่อโชว์  ทัง้นี้ ต้องไม่มอีญัมณีประกอบ
อยูด่ว้ย 

 “ทองรูปพรรณ”  ตามวรรคสอง หมายความรวมถงึนากที่สามารถค านวณราคารบัซื้อ
คนืไดต้ามส่วนของราคาทองรปูพรรณทีส่มาคมคา้ทองค าประกาศรบัซือ้คนื 

           4.15)  มลูค่าของน ้ามนัดเีซลทีผู่ป้ระกอบการจดทะเบยีนไดผ้ลติและขายตัง้แต่
วนัที ่28 กนัยายน พ.ศ. 2544  ให้แก่ผูค้า้น ้ามนัทีจ่ะน าน ้ามนัดเีซลดงักล่าวไปขายใหแ้ก่สถานี
บรกิารจ าหน่ายน ้ามนักลางทะเลในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจกัรไทย  ซึง่จะน าน ้ามนัดเีซลนัน้
ไปขายใหแ้ก่เรอืจดทะเบยีนส าหรบัการประมงตามกฎหมายว่าดว้ยเรอืไทย 

 ค าว่า “น ้ามนัดเีซล”  ต้องมคีุณสมบตัติามขอ้ก าหนดคุณภาพของน ้ามนัดเีซลส าหรบั
การส่งไปขายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจกัรไทยตามที่กรมพฒันาธุรกิจการค้าประกาศ
ก าหนดและเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่รมสรรพสามติประกาศก าหนด 

“ผู้ค้าน ้ามนั”  หมายความว่า ผู้กระท าการค้าน ้ามนัเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย
การคา้น ้ามนัเชือ้เพลงิแต่ไมร่วมถงึผูก้ลัน่หรอืผูผ้ลติน ้ามนัเชือ้เพลงิตามกฎหมายว่าดว้ยการคา้
น ้ามนัเชือ้เพลงิหรอืผูไ้ดร้บัสมัปทานตามกฎหมายว่าดว้ยปิโตรเลยีม 

“สถานีบรกิารจ าหน่ายน ้ ามนักลางทะเล”  หมายความว่า เรือบรรทุกน ้ามนัที่กรม
ศุลกากรอนุญาตให้ขนถ่ายน ้ามนัดเีซลในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจกัรไทยเพื่อขายน ้ามนั
ดเีซลใหแ้ก่เรอืจดทะเบยีนส าหรบัการประมงตามกฎหมายว่าดว้ยเรอืไทย 

“เขตต่อเนื่องของราชอาณาจกัรไทย”  หมายความว่า เขตต่อเนื่องของราชอาณาจกัร
ไทยตามพระบรมราชโองการประกาศเขตต่อเนื่องของราชอาณาจกัรไทยลงวนัที ่14 สงิหาคม 
พ.ศ. 2545 

          4.16)  มูลค่าของการให้บรกิารรบัประกนัวนิาศภยัตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกนัวนิาศภยัของผู้ประกอบการจดทะเบยีนเฉพาะการให้บรกิารแก่บรรษทัประกนัต่อแห่ง
เอเชยีทีก่ระท าตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2542 เป็นตน้ไป 
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          4.17)  มูลค่าของการให้บรกิารขนส่งก๊าซทางท่อที่ผู้ประกอบการจดทะเบยีน
ให้บริการแก่ผู้ร ับบริการซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ  และมไิด้ประกอบกจิการในประเทศไทยซึ่งได้ท าสญัญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติที่
ผลติในพืน้ทีร่ว่มกบัองคก์รรว่มไทย – มาเลเซยี  และผูท้ าสญัญาแบ่งปนัผลผลติกบัองคก์รร่วม
ไทย – มาเลเซยี   ทัง้นี้เฉพาะการใหบ้รกิารขนส่งก๊าซซึ่งผลติตากเขตพืน้ที่พฒันาร่วมไทย – 
มาเลเซยีเท่านัน้ 

          4.18)  มูลค่าของทรพัย์สนิหรอืสนิค้า  ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบยีนบรจิาค
ให้แก่ส่วนราชการตามโครงการของทางราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  วาตภัย  
อคัคภียัหรอืภยัธรรมชาตใินลกัษณะท านองเดยีวกนัหากบรจิาคสนิค้าเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบ 
ภยัตัง้แต่ปี 2554 ใหบ้รษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่น เช่น ตวัแทนจะไดร้บัการ
ยกเวน้ภาษมีลูค่าเพิม่ตามพระราชกฤษฎกีา(ฉบบัที ่527) พ.ศ. 2554 

           4.19)  มูลค่าของทรพัย์สนิที่ใช้ในการประกอบกิจการ  ซึ่งผู้ประกอบการจด
ทะเบยีนบรจิาคใหแ้ก่ส่วนราชการตามโครงการของทางราชการเพื่อใหแ้ก่สถานศกึษาของทาง
ราชการ  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  หรือ
สถานศกึษาตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชน 

 

2. ฐานภาษีส าหรบัการน าเข้า   
     ฐานภาษสี าหรบัการน าเขา้  ไดแ้ก่  มลูค่าของสนิคา้น าเขา้โดยใหใ้ชร้าคาซไีอเอฟ 

(C.I.F.) ของสนิคา้บวกดว้ยอากรขาเขา้  ค่าประกนัภยั  ค่าขนส่งถงึด่านศุลกากรทีน่ าสนิคา้เขา้
ราชอาณาจกัร  ภาษีสรรพสามติตามที่ก าหนด  ค่าธรรมเนียมพเิศษตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสรมิการลงทุนและค่าธรรมเนียมอื่นทีก่ฎหมายก าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีา 

   
3. ฐานภาษีกรณีขายยาสบูและผลิตภณัฑน์ ้ามนัตามท่ีกฎหมายก าหนด  

ฐานภาษกีรณขีายยาสบูและผลติภณัฑน์ ้ามนัตามทีก่ฎหมายก าหนดมหีลกัเกณฑ ์

พเิศษในการค านวณฐานภาษีส าหรบัการขายสนิค้าเหล่านี้ซึ่งฐานภาษี  ได้แก่  มลูค่าสนิค้าที่
ไดม้าจากการหกัจ านวนภาษมีูลค่าเพิม่ออกจากจ านวนเตม็ของราคาขายปลกีของสนิคา้  โดย
ใหค้ านวณจ านวนภาษมีลูค่าเพิม่ตามอตัราภาษมีลูค่าเพิม่ทีร่วมอยู่ในจ านวนเตม็ของราคาขาย
ปลกี  ส าหรบัผลติภณัฑน์ ้ามนัทีม่รีาคาลอยตวัจะไมเ่ขา้หลกัเกณฑน์ี้ 
      ราคาขายปลกีของผลติภณัฑน์ ้ามนัแต่ละชนิดค านวณตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่
ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

 “น ้ามนัดบิ”  หมายความว่า น ้ามนัดบิตามกฎหมาว่าด้วยภาษีเงนิได้ปิโตรเลยีม  เว้น
แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น 
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 “ผลติภณัฑน์ ้ามนั”  หมายความว่า น ้ามนัเบนซนิ  น ้ามนัก๊าด  น ้ามนัเชือ้เพลงิส าหรบั
เครือ่งบนิไอพ่น  น ้ามนัดเีซล  น ้ามนัเชือ้เพลงิหนกั  น ้ามนัเตา  น ้ามนัหล่อลื่น  แก๊สปิโตรเลยีม
เหลว  และผลติภณัฑ์น ้ามนัอื่น  เฉพาะสนิค้าที่คณะกรรมการกลางก าหนดราคาสนิค้าและ
ป้องกนัการผกูขาดไดก้ าหนดราคาขายปลกีไว ้

 

4.  ฐานภาษีของการรบัประกนัวินาศภยั   

    ฐานภาษขีองการรบัประกนัวนิาศภยัมฐีานภาษดีงันี้ 
     4.1  กรณีออกกรมธรรมป์ระกนัภยัโดยตรง  ฐานภาษีคอืผลตอบแทนที่ได้ทัง้หมด
ซึง่ค านวณเป็นเงนิได ้

     4.2  กรณรีบัประกนัภยัต่อ  ฐานภาษคีอืเบีย้ประกนัภยัต่อ 

     4.3  กรณีมกีารถอนเบี้ยประกนัภยัโดยผู้เอาประกนัยนิยอมจ่ายค่าคุ้มครองที่ล่วง
มาแลว้เบีย้ประกนัส่วนทีค่นืสามารถออกใบลดหนี้ได ้

     4.4  กรณกีารเพิม่เบีย้ประกนัไมว่่ากรณใีด  บรษิทัรบัประกนัตอ้งออกใบเพิม่หนี้ 
     4.5  กรณลีดเบีย้ประกนัและมผีลยอ้นหลงัไปนยัแต่วนัเริม่เอาประกนัภยั 

  4.5.1  กรณลีดเบีย้ประกนัเพราะค านวณผดิ  สามารถออกใบลดหนี้ได้ 
  4.5.2  กรณมีกีารใหส้่วนลดเบีย้ประกนัภยัแลว้จะไมไ่ดล้ดภาษี มลูค่าเพิม่ 

  4.5.3  กรณมีกีารลดเงือ่นไขของสญัญา  ออกใบลดหนี้ได้ 
 

5.  ฐานภาษีมลูค่าเพ่ิมส าหรบัการประกอบธรุกิจบตัรเครดิต   
    ฐานภาษมีลูค่าเพิม่ส าหรบัการประกอบธุรกจิบตัรเครดติ  กล่าวคอืผู้ประกอบธุรกจิ

บตัรเครดติตอ้งน ารายไดท้ัง้หมดในส่วนทีไ่มเ่สยีภาษธีุรกจิเฉพาะมาค านวณเสยีภาษีมลูค่าเพิม่ 
ตวัอยา่งของรายไดเ้ช่น 

     5.1  ค่าธรรมเนียมการเขา้เป็นสมาชกิบตัรเครดติของผูถ้อืบตัร เช่น  ค่าธรรมเนียม
แรกเขา้ (Membership Free)  ค่าธรรมเนียมรายปี (Annual Fee)  ค่าท าบตัรใหม ่

     5.2  ค่าธรรมเนียมการขอเอกสารเกีย่วกบับตัรเครดติ 

    5.3  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยใดๆ  ในการใหบ้รกิารเบกิถอนเงนิสดผ่านทางบตัร
เครดติทีเ่รยีกเกบ็จากผูถ้อืบตัรไดไ้ม่เกนิอตัราทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดไม่ว่า
การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายจะเรยีกชื่ออย่างใดกต็าม 

    5.4  ค่าบรกิารใชเ้ครือ่งรดูบตัรทีเ่รยีกเกบ็จากผูป้ระกอบธุรกจิบตัรเครดติรายอื่น   
    5.5  ส่วนลด (Discount Revenue)  ที่ไดร้บัจากรา้นค้าสมาชกิในประเทศและต่าง 

ประเทศ 

     5.6  ค่าตอบแทนที่ได้รบัจากผู้รบับตัรเนื่องจากการจดัรายการส่งเสรมิการขาย
รว่มกนั 
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     5.7  ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามการช าระหนี้จากบตัรเครดติทีเ่รยีกเกบ็
จากผูถ้อืบตัร 

     5.8  ค่าธรรมเนียมการช าระเงนิจากบตัรเครดติทีเ่รยีกเกบ็จากผูถ้อืบตัร  หรอืส่วน
แบ่งรายไดจ้ากการใชบ้ตัรเครดติ 

 

 6.  ฐานภาษีมลูค่าเพ่ิมกรณีพิเศษ   
     ฐานภาษมีลูค่าเพิม่กรณพีเิศษ  สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นกรณต่ีางๆ ดงันี้ 
       6.1  การขายสนิค้าหรอืให้บรกิารโดยไม่มคี่าตอบแทน  หรอืมคี่าตอบแทนต ่ากว่า
ราคาตลาดโดยไมม่เีหตุอนัสมควร  มลูค่าของฐานภาษใีหถ้อืตามราคาตลาดของสนิคา้หรอืการ
ใหบ้รกิารในวนัทีค่วามรบัผดิเกดิขึน้ 

     6.2  การขายสินค้าที่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิม่ในอตัราร้อยละ 0 และต่อมาภายหลงั    
ผูซ้ือ้ไดม้กีารโอนกรรมสทิธิใ์นสนิค้าอนัท าใหผู้้รบัโอนสนิคา้มหีน้าทีเ่สยีภาษมีูลค่าเพิม่  มูลค่า
ของฐานภาษีให้ถือราคาตลาดตามสภาพหรอืปรมิาณของสนิค้าที่เป็นอยู่ในวนัที่ความรบัผดิ
เกดิขึน้ 

     6.3  การขายสินค้ากรณีผู้ประกอบการมสีินค้าคงเหลือ  และหรอืมีทรพัย์สินที่
ผูป้ระกอบการมไีวใ้นการประกอบกจิการ ณ วนัเลกิประกอบกจิการ  มลูค่าของฐานภาษใีหถ้อื
ตามราคาตลาดในวนัเลกิประกอบกจิการ 

     6.4  ราคาตลาดให้ถือราคาเฉลี่ยของราคาตลาดที่ซื้อขายกนัตามความเป็นจรงิ
ทัว่ไปในวนัที่ความรบัผดิในการเสยีภาษีมูลค่าเพิม่เกดิขึน้ตามที่ได้มกีารตรวจสอบราคาตาม
หลกัเกณฑแ์ละในกรณทีีไ่มอ่าจทราบราคาตลาดไดแ้น่นอนใหใ้ชเ้กณฑค์ านวณทีจ่ะก าหนดขึน้ 

     6.5  การที่ผู้ประกอบการน าสนิค้าหรอืบรกิารไปใช้เองหรอืใหบุ้คคลอื่นใช้โดยมใิช่
เพื่อการประกอบกจิการโดยตรง เช่น น าผงซกัฟอก  ยาสฟีนัทีซ่ื้อมาส าหรบัขายไปใชส้่วนตวั
ใหถ้อืว่าเป็นการขายสนิคา้ต้องเสยีภาษขีาย   ส่วนฐานภาษถีอืตามราคาตลาดในวนัทีค่วามรบั
ผดิเกดิเพราะผู้ประกอบการกลายเป็นผู้บรโิภค  ดงันัน้  จงึต้องรบัภาระภาษีโดยการจ่ายเงนิ
ของตวัเองคอืเป็นภาษขีายเสมอืนการเรยีกเกบ็ภาษจีากผูบ้รโิภคทัว่ไป 

     6.6  การเรยีกเกบ็เพิม่หรอืลดมลูค่าสนิคา้หรอืบรกิารเดมิและกรณเีกดิหนี้สญู 

     6.7  การทีส่นิคา้ของผูป้ระกอบการจดทะเบยีนมจี านวนคงเหลอืจรงิขาดจากจ านวน
ในรายงานสินค้าและวตัถุดบิถือเป็นการขาย  ต้องเสยีภาษีขายโดยถือตามราคาตลาดของ
สนิคา้ในวนัทีค่วามรบัผดินัน่คอื “วนัทีต่รวจพบ”  
      
 

 

  



 349 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 

อตัราภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 

 การค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่น ามาจดัเก็บในปจัจุบนักรมสรรพากรได้ก าหนดอตัรา
ภาษมีลูค่าเพิม่ทีน่ ามาใชม้อียู่ดว้ยกนั 2 อตัราคอื 

 

1. อตัราภาษีมลูค่าเพ่ิมร้อยละ 7   
อตัราภาษมีลูค่าเพิม่รอ้ยละ 7 นัน้จะน ามาใชก้บัการขายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิาร 

ทุกประเภทรวมทัง้การน าเขา้ที่มรีายรบัเกนิกว่า 1,800,000 บาทต่อปี  ส่วนสนิค้าและบรกิาร
บางประเภททีม่ลีกัษณะเป็นสิง่ฟุ่มเฟือยจะมกีารจดัเกบ็ภาษสีรรพสามติเพิม่เตมิซึ่งอตัราภาษี
ร้อยละ 7 นี้รฐับาลประกาศให้ลดลงจากอัตราภาษีเดิมร้อยละ10  มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที ่      
1 เมษายน 2542 ตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการลดอตัราภาษมีลูค่าเพิม่ (ฉบบัที ่353) ได้มี
มตอินุมตัใิหข้ยายเวลาต่อไปอกีเนื่องจากภาวะเศรษฐกจิของประเทศยงัไม่แขง็แกร่งพอและอกี
ทัง้เพื่อกระตุน้ใหม้กีารขยายตวัดา้นก าลงัซือ้ของประชาชนในดา้นการใชจ้่ายและการลงทุนของ
ภาคเอกชน  โดยได้ส่งผลใหภ้าครฐัสามารถจดัเกบ็รายได้เพิม่ขึน้โดยเลื่อนเวลาไปจนถงึวนัที ่   
30 กนัยายน พ.ศ. 2558  และมกีารขยายระยะเวลาออกไปอกี 1 ปีโดยมตคิณะรฐัมนตร ี

 

2. อตัราภาษีมลูค่าเพ่ิมร้อยละ 0   
     อตัราภาษมีลูค่าเพิม่รอ้ยละ 0 มผีลเท่ากบัไมต่อ้งเสยีภาษขีายจากการขายสนิคา้ 

หรอืการใหบ้รกิารเสมอืนว่ามกีารจา่ยภาษเีป็นจ านวนเงนิ 0 บาทอกีทัง้ยงัไดร้บัคนืภาษซีือ้ดว้ย  
โดยอตัราภาษมีลูค่าเพิม่รอ้ยละ 0 นี้จะน ามาใชก้บัการประกอบธุรกจิประเภทต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
      2.1  การส่งออกสนิคา้ 

      2.2  การให้บรกิารขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยาน  หรอืเรอืเดินทะเลที่
กระท าโดยผูป้ระกอบการทีเ่ป็นนิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศซึง่
เขา้มาประกอบกจิการในประเทศไทย 

      2.3  การขายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารแก่ส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิตามโครงการ
เงนิกูห้รอืเงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ 

      2.4  การขายสนิค้าหรอืการใหบ้รกิารกบัองคก์ารสหประชาชาต ิ ทบวงการช านัญ
พเิศษของสหประชาชาต ิ สถานเอกอคัรราชทตู  สถานกงสุลใหญ่  สถานกงสุล 

      2.5  การขายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารทีก่่อใหเ้กดิสนิคา้ทีม่รีปูร่างหรอืการใหบ้รกิาร
ที่ไม่ก่อให้เกิดสินค้าที่มรีูปร่าง  แต่ท าให้สนิค้ามปีระสิทธิภาพมากขึ้น  หรอืมมีูลค่าเพิ่มขึ้น
ระหว่างคลงัสนิค้าทณัฑ์บนด้วยกนั  หรอืระหว่างผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการอยู่ในเขต
ปลอดอากรไม่ว่าจะอยู่ในเขตเดยีวกนัหรอืไม่  รวมทัง้การขายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารระหว่าง
คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นกบัผูป้ระกอบการทีป่ระกอบกจิการอยูใ่นเขตปลอดอากร 
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การค านวณภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 

 ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่มหีน้าทีต่้องค านวณหาจ านวนภาษมีลูค่าเพิม่
ทีจ่ะตอ้งช าระ (หรอืมสีทิธไิดร้บัคนื) เป็นรายเดอืนๆ ละหนึ่งครัง้ตามเดอืนปฏทินิ  แลว้ยื่นแบบ
ช าระภาษใีหก้บักรมสรรพากรภายในวนัที ่15 ของเดอืนภาษถีดัไป  ส าหรบัวธิกีารค านวณภาษี
สามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 กรณี  ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัอตัราภาษมีลูค่าเพิม่ทีใ่ชส้ าหรบัผูป้ระกอบการ
จดทะเบยีนแต่ละประเภทดงันี้ 
 

1. กรณีเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนทัว่ไป  จดัเกบ็ภาษีในอตัราร้อยละ 7    
     กรณเีป็นผูป้ระกอบการจดทะเบยีนทัว่ไปซึง่จดัเกบ็ภาษใีนอตัรารอ้ยละ 7 นัน้ใน 

การค านวณภาษทีีต่อ้งช าระในแต่ละเดอืนหลกัการค านวณทีใ่ชค้อื 

 

 

  

วธิคี านวณภาษมีลูค่าเพิม่หากผลการค านวณเป็น (–) อนัเกดิจากจ านวนภาษซีือ้มาก 
กว่าจ านวนภาษีขาย  ผูป้ระกอบกจิการกม็สีทิธทิีจ่ะได้รบัเงนิคนืภาษีซึง่ทัว่ไปทีน่ ามาใช้กนัใน
ปจัจุบนัคอื “วธิเีครดติ” ส าหรบัการค านวณภาษมีูลค่าเพิม่ตามวธิเีครดติ (Credit Method)  นี้
จะต้องอาศยัใบก ากบัภาษ ี(Tax Invoice)  เป็นหลกัฐานส าคญั กล่าวคอื เมื่อซือ้สนิคา้หรอืเสยี
ค่าบรกิารผู้ซื้อจะต้องเสยีภาษีมูลค่าเพิม่จากมูลค่าสนิค้าที่ซื้อหรอืราคาค่าบรกิารให้กบัผู้ขาย  
และผู้ขายจะออกหลักฐานให้หลักฐานนี้คือใบก ากับภาษีซึ่งผู้ซื้อใช้เป็นใบก ากับภาษีซื้อ
ประกอบการค านวณภาษซีือ้  ในขณะเดยีวกนัผูข้ายซึง่เป็นผูอ้อกหลกัฐานกจ็ะใชเ้ป็นใบก ากบั
ภาษขีายเพื่อประกอบการค านวณภาษขีายดว้ยเช่นกนั 

อนึ่ง  การค านวณภาษขีายเพื่อแสดงในใบก ากบัภาษหีากปรากว่ามเีศษเป็นจุดทศนิยม
มากกว่า 2 ต าแหน่งใหผู้ป้ระกอบการถอืปฏบิตัดิงันี้ 

1. ถา้เศษของภาษมีลูค่าเพิม่ซึง่เป็นจ านวนเงนิตวัทีส่ามหลงัจดุทศนิยม  มคี่าไมถ่งึ 5  
ใหป้ดัเศษนัน้ทิง้  เช่น  ราคาขายทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ไวแ้ลว้คอื 100 บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่ที ่

ค านวณไดจ้ะเท่ากบั  100  X  
       =  6.542……. บาท  ดงันัน้  จ านวนภาษมีลูค่าเพิม่ที่

ผูป้ระกอบการตอ้งแสดงในใบก ากบัภาษคีอื  6.54 บาท  

2. ถา้เศษของภาษมีลูค่าเพิม่ซึง่เป็นจ านวนเงนิตวัทีส่ามหลงัจดุทศนิยม  มคี่าตัง้แต่ 5  
ขึน้ไปใหป้ดัเศษขึน้  เช่น  ราคาขายทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ไวแ้ลว้คอื 180 บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่ที่

ค านวณไดจ้ะเท่ากบั  180  X  
       =  11.775…..บาท  ดงันัน้  จ านวนภาษมีลูค่าเพิม่ที่

ผูป้ระกอบการตอ้งแสดงในใบก ากบัภาษคีอื  11.78 บาท 

  ภาษทีีต่อ้งช าระ (หรอืขอคนื)      =    ภาษขีาย  -  ภาษซีือ้ 
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 กรณีภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบก ากับภาษีมีจ านวนมากกว่าหรือมีจ านวนน้อยกว่า
ภาษมีูลค่าเพิม่ทีค่ านวณจากมูลค่าของสนิคา้หรอืของบรกิารคูณด้วยอตัราภาษมีูลค่าหารดว้ย 
100 อันเนื่ องมาจากการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มมีเศษเป็นจุดทศนิยม  ผู้ประกอบการจด
ทะเบยีนต้องเสยีภาษีตามจ านวนภาษีมลูค่าเพิม่ทีค่ านวณจากมูลค่าของสนิค้าหรอืของบรกิาร
คณูดว้ยอตัราภาษมีลูค่าเพิม่หารดว้ย 100 

การค านวณภาษีมูลค่าเพิม่กรณีน าเข้าสินค้า  ผู้น าเข้าจะต้องเสยีภาษีมูลค่าเพิม่ใน
อตัรารอ้ยละ 7 โดยค านวณจากฐานที่ประกอบด้วยมูลค่าของสนิคา้บวกดว้ยค่าประกนัภยัและ
ค่าขนส่งถึงด่านศุลกากรที่น าสนิค้านัน้เข้าในราชอาณาจกัร (ราคาซไีอเอฟ) บวกด้วยอากร   
ขาเขา้  บวกด้วยภาษีสรรพสามติ (ถ้าม)ี  บวกด้วยภาษีและค่าธรรมเนียมในลกัษณะท านอง
เดยีวกนั (ถ้าม)ี  และเมื่อได้รบัช าระภาษีมูลค่าเพิม่แล้ว  หากผู้น าเข้าเป็นผู้ประกอบการจด
ทะเบยีนซึ่งได้น าเข้าสินค้าเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตนเองด้วยแล้ว  ก็สามารถน า
ภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวมาถือว่าเป็นภาษีซื้อในการค านวณภาษีในเดือนนัน้ได้ตามปกติ  
ตวัอยา่งการค านวณภาษมีลูค่าเพิม่ดงันี้ 

มลูค่าสนิคา้หรอืตน้ทุนทีซ่ือ้ (บาท)                                             100,000 

บวก ค่าประกนัภยั                                                        5,000  

ค่าขนส่งเขา้ถงึด่านศุลกากรทีน่ าสนิคา้นัน้เขา้มา (ราคา C.I.F.)  10,000  

อากรขาเขา้                                                                5,000  

ภาษสีรรพสามติ                                                           2,000  

ภาษแีละค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามพระราชกฤษฎกีา                   3,000    25,000 

มลูค่าสนิคา้เขา้ (หรอืตน้ทุนทีซ่ือ้เป็นฐานภาษ)ี                               125,000 

คณู อตัราภาษ ี                                                                               7% 

ภาษมีลูค่าเพิม่ (บาท)                                                                   8,750  
ตัวอย่างการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน เสียภาษ ี

มลูค่าเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 7 

ตวัอย่างท่ี 9  กรณกีารซือ้และการขายเกดิขึน้ในเดอืนเดยีวกนั 

สมมตโิรงงานผลติเครือ่งเล่นเดก็  ซือ้เมด็พลาสตกิมาในการผลติเดอืนมถุินายนจ านวน 
10,000 บาท  ซื้อสแีละกล่องบรรจุเป็นเงนิ 5,000 บาท  ขายเครื่องเล่นในเดอืนมถุินายนได ้
20,000 บาท  ในการหาภาษมีลูค่าเพิม่ในเดอืนน้ีค านวณไดด้งันี้ 

วิธีค านวณ 

ภาษมีลูค่าเพิม่ทีต่อ้งช าระ  (ขอคนื)    =    ภาษขีาย  –  ภาษซีือ้   
ภาษขีาย (ทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้เครือ่งเล่นเดก็)   

                                                 =   20,000  X  
      

                                                 =   1,400 บาท 
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ภาษซีือ้ (ทีจ่า่ยใหก้บัผูข้ายเมด็พลาสตกิสแีละกล่อง) 
                                                =   (10,000  X  

     ) + (5,000  X  
     ) 

                                                =   700  +  350 

                                                =    1,050 บาท 

ภาษมีลูค่าเพิม่เดอืนมถุินายน             =    1,400  –  1,050  

                                                =    350 บาท 

ดงันัน้  จากผลการค านวณภาษใีนเดอืนมถุินายนปรากฎว่าภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ  
ผูผ้ลติเครือ่งเล่นเดก็จะตอ้งช าระภาษเีพิม่จ านวน 350 บาท 

 

ตวัอย่างท่ี 10  กรณกีารซือ้และการขายเกดิขึน้คนละเดอืน 

จากขอ้มลูเดมิตามตวัอยา่งที ่9  สมมตวิ่าผูผ้ลติขายเครือ่งเล่นเดก็ไดใ้นเดอืนกรฎาคม 

ในการหาภาษมีลูค่าเพิม่ค านวณไดด้งันี้ 
วิธีค านวณ  (เดือนมิถนุายน) 
ภาษมีลูค่าเพิม่ทีต่อ้งช าระ (ขอคนื)       =    ภาษขีาย  –  ภาษซีือ้   
ภาษขีาย (ยงัไมม่กีารขาย)                =    0 บาท                                                   
ภาษซีือ้ (ทีจ่า่ยใหก้บัผูข้ายเมด็พลาสตกิสแีละกล่อง) 

                                                =   (10,000  X  
     ) + (5,000  X  

     ) 

                                                =   700  +  350 

                                                =    1,050 บาท 

ภาษมีลูค่าเพิม่เดอืนมถุินายน             =     0  –  1,050  

                                                =    - 1,050 บาท 

ดงันัน้  จากผลการค านวณภาษีในเดอืนมถุินายนปรากฎว่าภาษขีายน้อยกว่าภาษีซื้อ  
ผูผ้ลติเครือ่งเล่นเดก็มสีทิธไิดร้บัคนืภาษจี านวน  1,050 บาท 

 

วิธีค านวณ  (เดือนกรกฎาคม) 
ภาษขีาย (ทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้เครือ่งเล่นเดก็)   

                                                 =   20,000  X  
      

                                                 =   1,400 บาท 

ภาษซีือ้ (ไมม่รีายการซือ้)                  =    0 บาท 

ภาษมีลูค่าเพิม่เดอืนกรกฎาคม            =    1,400  –  0  

                                                =    1,400 บาท 
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ดงันัน้  จากผลการค านวณภาษใีนเดอืนมถุินายนปรากฎว่าภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ  
ผูผ้ลติเครือ่งเล่นเดก็จะตอ้งช าระภาษเีพิม่จ านวน 1,400 บาท 

 

2.  กรณีเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ 0    
    การค านวณภาษีที่ต้องช าระในแต่ละเดือน  จะใช้วิธีค า นวณท านองเดียวกับ

ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนทีเ่สยีภาษมีูลค่าเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 7 แต่มคีวามแตกต่างกนัในดา้น
ภาษขีาย  เนื่องจากผูป้ระกอบการที่เป็นผู้ส่งออกเสยีภาษีในอตัรารอ้ยละ 0 จากมูลค่าส่งออก  
ภาษขีายจงึมคี่าเป็น 0 เสมอในขณะทีภ่าษซีือ้จะเกดิขึน้อยู่ตลอดเวลา  ดงันัน้  ผลการค านวณ
จงึเป็นลบ (–)  อนัเกดิจากภาษซีือ้มากกว่าภาษขีายท าใหม้กีารคนืภาษใีหแ้ก่ผูป้ระกอบการจด
ทะเบยีนทีเ่ป็นผูส้่งออกเท่ากบัจ านวนภาษซีือ้ทีเ่กดิขึน้จรงิในแต่ละเดอืน  ซึง่สมการทีใ่ชม้ดีงันี้   
 

 

 

ตวัอย่างท่ี 11  โรงงานแห่งหนึ่งผลติเสือ้ผา้ส าเรจ็รปูส่งไปขายยงัต่างประเทศในเดอืน
มถุินายน 50,000 บาท  และโรงงานไดซ้ื้อผา้มาใชใ้นการผลติ 20,000 บาท  ซื้อดา้ย  กระดุม  
กล่องบรรจอุกี 5,000 บาท 

วิธีค านวณ   

ภาษมีลูค่าเพิม่ทีต่อ้งช าระ  (ขอคนื)       =    ภาษขีาย  –  ภาษซีือ้   

ภาษขีาย                                      =   50,000  X  
      (อตัรารอ้ยละ 0) 

                                                 =   0 บาท 

ภาษซีือ้                                          =   (20,000  X  
     ) + (5,000  X  

     ) 

                                                 =   1,400  +  350 

                                                 =    1,750 บาท 

ภาษมีลูค่าเพิม่เดอืนมถุินายน              =     0  –  1,750  

                                                 =    - 1,750 บาท 

ดงันัน้  จากผลการค านวณภาษีในเดอืนมถุินายนปรากฎว่าภาษขีายน้อยกว่าภาษีซื้อ  
ผูผ้ลติส่งออกเสือ้ผา้ส าเรจ็รปูมสีทิธไิดร้บัคนืภาษจี านวน  1,750 บาท 

 

ตวัอย่างท่ี 12  กรณกีารค านวณภาษมีลูค่าเพิม่ของผูน้ าเขา้ 

ผูน้ าเขา้จะต้องเสยีภาษีมูลค่าเพิม่ส าหรบัน าสนิค้าที่น าเขา้ในอตัรารอ้ยละ 7 ทุกกรณ ี
ไม่ว่าผู้น าเข้าจะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนหรอืไม่  หรอืไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการจด
ทะเบียนที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 หรือร้อยละ 0 ก็ตาม  หากผู้น าเข้าเป็น

  ภาษทีีต่อ้งช าระ (หรอืขอคนื)      =    ภาษขีาย  -  ภาษซีือ้ 
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ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษมีูลค่าเพิม่  ส าหรบัภาษมีลูค่าเพิม่ทีเ่สยีไปกจ็ะเป็นภาษซีื้อของ
ผู้ประกอบการนัน่เอง  เช่น  บริษัท บุญถม จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเสีย
ภาษีมูลค่าเพิม่ในอตัราร้อยละ 7 ได้น าเข้าสนิค้ามูลค่า 5,000,000 บาท  เสยีค่าอากรขาเข้า 
ร้อยละ 5  เสียภาษีสรรพสามติร้อยละ 2  และค่าธรรมเนียมอื่นๆ 80,000 บาท จะค านวณ
ภาษมีลูค่าเพิม่ไดด้งันี้ 

วิธีค านวณ 

1. ค่าอากรขาเขา้            =   5,000,000  X  
               =   250,000  บาท 

2. ค่าภาษสีรรพสามติ       =   5,000,000  X  
              =   100,000  บาท 

3. ราคาสนิคา้ (C.I.F.)                                             =  5,000,000  บาท 

4. ค่าธรรมเนียมพเิศษอื่นๆ                                       =      80,000  บาท  

5. รวมฐานภาษมีลูค่าเพิม่ (1) + (2) + (3) + (4)              =  5,430,000  บาท 

6. ภาษมีลูค่าเพิม่รอ้ยละ 7  =   5,430,000  X  
              =   380,100  บาท 

 

 

การจดัท าใบก ากบัภาษี 

 

 1.  ความหมายใบก ากบัภาษี 

    สุเมธ  ศริคิุณโชตแิละคณะ (2558 : 319) กล่าวถงึความหมายของใบก ากบัภาษวี่า 

    ใบก ากบัภาษ ี(Tax Invoice) คอื เอกสารหลกัฐานทีผู่ป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษี 
มูลค่าเพิ่มมีหน้าที่จดัท าและออกให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรอืผู้รบับรกิารทุกครัง้ที่ขายสินค้าหรือ
ให้บรกิาร  และต้องจดัท าอย่างช้าในทนัททีี่ความรบัผดิในการเสยีภาษีมูลค่าเพิม่เกดิขึ้นแล้ว  
เพื่อแสดงมูลค่าของสนิคา้หรอืบรกิาร  จ านวนภาษมีูลค่าเพิม่ที่ผูป้ระกอบการเรยีกเกบ็หรอืพงึ
เรยีกเกบ็จากการขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารในแต่ละครัง้  เวน้แต่ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนทีข่าย
สนิคา้ชนิดและประเภทเดยีวกนัใหแ้ก่ผูซ้ือ้สนิคา้รายหนึ่งรายใดเป็นจ านวนหลายครัง้ในหนึ่งวนั
ท าการ  ผู้ประกอบการจดทะเบยีนดงักล่าวสามารถจดัท าใบก ากบัภาษีรวมเพยีงครัง้เดยีวใน
หนึ่งวนัท าการส าหรบัผูซ้ือ้สนิคา้รายนัน้กไ็ด้  ดงันัน้  จงึถอืว่าเป็นเอกสารหลกัฐานที่ส าคญัใน
ระบบภาษมีลูค่าเพิม่   
 นอกจากนี้ใบก ากบัภาษี  ยงัหมายความรวมถึง  ใบก ากบัภาษีอย่างย่อ  ใบเพิม่หนี้   
ใบลดหนี้  ใบเสรจ็รบัเงนิที่ส่วนราชการออกให้ในการขายทอดตลาดหรอืขายโดยวธิอีื่นตาม
มาตรา 83/5 และใบเสรจ็รบัเงนิของกรมสรรพากร  กรมศุลกากร  หรอืกรมสรรพสามติ  ทัง้นี้
เฉพาะส่วนทีเ่ป็นภาษมีลูค่าเพิม่ 
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 2.  ผูม้ีหน้าท่ีออกใบก ากบัภาษี   

              ผูม้หีน้าทีอ่อกใบก ากบัภาษตีามกฎหมายทีก่ าหนดไดแ้ก่ 

     2.1  ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนทีเ่สยีภาษมีลูค่าเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 0 หรอืรอ้ยละ 7 
เท่านัน้  ซึง่มหีน้าทีต่อ้งออกใบก ากบัภาษใีหก้บัผูซ้ือ้ เช่น บรษิทั 4A จ ากดั  ไดจ้ดทะเบยีนเขา้
สู่ระบบภาษีมลูค่าเพิม่  ขายรถยนต์มรีายได ้5,000,000 บาทต่อปี  โดยส่งมอบรถยนต์ที่ขาย
ใหแ้ก่ผูซ้ือ้เมือ่วนัที ่1 มกราคม ความรบัผดิในการเสยีภาษขีองบรษิทั 4A จ ากดั  จะเกดิขึน้เมื่อ
วนัที ่1 มกราคมและมหีน้าทีต่อ้งออกใบก ากบัภาษทีนัททีีส่่งมอบรถยนต ์  
     2.2  ผู้ประกอบการที่ได้รบัยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ต่อมาได้จด
ทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่ชัว่คราว  ซึ่งได้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจกัรและเข้ามา
ประกอบกจิการขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารในราชอาณาจกัรเป็นครัง้คราว  เช่น  บรษิทั 3B จ ากดั  
เป็นบรษิัทที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศไม่มสีาขาในประเทศไทยได้เขา้มาให้ค าปรกึษา
ดา้นการตดิตัง้เครื่องจกัรเป็นครัง้  ดงันัน้  บรษิทั 3B จ ากดั  กจ็ะไดร้บัยกเวน้การจดทะเบยีน
ภาษมีลูค่าเพิม่  จงึตอ้งหา้มมใิหอ้อกใบก ากบัภาษเีนื่องจากไมใ่ช่ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนตาม
มาตรา 85/3  หากบรษิัท 3B จ ากดั  มคีวามประสงค์จะออกใบก ากบัภาษี  บรษิัทฯ จะต้อง
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์ วธิกีาร  และเงื่อนไขที่อธบิดกี าหนดตามประกาศอธบิดกีรมสรรพากร
ฉบบัที่ 43–44 เมื่อบรษิัท 3B จ ากดั ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการชัว่คราวแล้วจงึเป็น
ผูป้ระกอบการที่ได้รบัยกเว้นการจดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่และได้จดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่
ชัว่คราวต้องออกใบก ากบัภาษีทีม่รีายการครบตามรูปแบบของใบก ากบัภาษี  และต้องส าเนา
ใบก ากบัภาษใีหก้รมสรรพากรพรอ้มยืน่แบบแสดงรายการดว้ยทุกครัง้ 

     2.3  ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีตัวแทนท าการแทนตน  หากประสงค์จะให้
ตวัแทนของตนออกใบก ากับภาษีในนามของตน  ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนปฏิบตัิตาม
ระเบยีบทีอ่ธบิดกี าหนดดงันี้ 
  2.3.1  ในกรณเีป็นตวัแทนของผูป้ระกอบการทีอ่ยูน่อกราชอาณาจกัร 

           2.3.1.1  ต้องเป็นตวัแทนที่จดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่แทนผู้ประกอบ 
การทีอ่ยูน่อกราชอาณาจกัร 

   2.3.1.2  ตวัการและตวัแทนตอ้งเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบยีน 

    2.3.1.3  ผู้ประกอบการจดทะเบยีนที่อยู่นอกราชอาณาจกัรต้องมอบ
อ านาจใหต้วัแทนขออนุมตัต่ิออธบิดกีรมสรรพากรเพื่อใหต้วัแทนออกใบก ากบัภาษใีนนามของ
ตน  โดยยื่นค าขอตามแบบที่อธบิดีกรมสรรพากรก าหนด ณ ส านักงานสรรพากรพื้นที่หรอื
สาขาทีส่ถานประกอบการทีเ่ป็นส านกังานใหญ่ของตวัแทนตัง้อยู่ 
   2.3.1.4  ตวัแทนต้องออกแบบใบก ากบัภาษีที่มรีายการหรอืขอ้ความ
ครบตามทีอ่ธบิดกี าหนดไว ้
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   2.3.1.5  ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงตวัแทน  ให้ผู้ประกอบการที่อยู่
นอกราชอาณาจกัรหรอืตวัแทนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ปฏบิตัติามขอ้ 2.3.1.1 ถงึ 2.3.1.4  และ
แจ้งการเปลี่ยนแปลง ณ ส านักงานสรรพากรพื้นที่หรือสาขาที่สถานประกอบการที่เป็น
ส านักงานใหญ่ของตวัแทนเดมิตัง้อยู่ก่อนการเปลีย่นแปลงไม่น้อยกว่า 15 วนั  และใหต้วัแทน
ใหม่น าส าเนาแบบแจง้การเปลีย่นแปลงมาแจง้ ณ ส านักงานสรรพากรพื้นที่หรอืสาขาที่สถาน
ประกอบการทีเ่ป็นส านกังานใหญ่ของตวัแทนใหมต่ัง้อยู ่  
  2.3.2  ในกรณเีป็นตวัแทนของผูป้ระกอบการทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร  ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์ วธิกีาร  และเงือ่นไขการขายสนิคา้โดยมกีารตัง้ตวัแทนเพื่อขายและไดส้่งมอบ
สนิคา้ใหต้วัแทนแลว้ 

     2.4  ผูท้อดตลาดทีม่ใิช่ส่วนราชการซึง่ขายทรพัยส์นิของผูป้ระกอบการจดทะเบยีน 

 

 3.  รปูแบบของใบก ากบัภาษี    
    ขอ้ความในใบก ากบัภาษีทีผู่้ประกอบการจดทะเบยีนมหีน้าทีต่้องจดัท าส าหรบัการ

ขายสนิค้าหรอืให้บรกิารจะต้องท าเป็นภาษาไทย  หากจะท าเป็นภาษาต่างประเทศต้องได้รบั
อนุมตัจิากอธบิดก่ีอนเว้นแต่ท าเป็นภาษาองักฤษถอืว่าได้รบัอนุมตัิจากอธบิดแีล้ว  แต่หน่วย
เงนิตรายงัคงตอ้งเป็นเงนิตราไทยโดยทัว่ไปใบก ากบัภาษจีะมอียู ่2 รปูแบบโดยมลีกัษณะดงันี้ 
     3.1  ใบก ากบัภาษแีบบเตม็รปู  อย่างน้อยต้องมขีอ้ความหรอืรายการตามทีก่ าหนด
ดงัต่อไปนี้ 
   3.1.1  ค าว่า  “ใบก ากบัภาษ”ี 
   3.1.2  ชื่อ  ทีอ่ยูข่องผูข้ายสนิคา้หรอืผูใ้หบ้รกิาร   
   3.1.3  ชื่อ  ทีอ่ยูข่องผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผูร้บับรกิาร   
   3.1.4  ระบุเลขประจ าตวัผู้เสยีภาษีอากรของขาย  หรอืผู้ออกใบก ากบัภาษ ี 
ในกรณทีีต่วัแทนหรอืผูท้อดตลาดเป็นผูอ้อกใบก ากบัภาษแีทนผูป้ระกอบการจดทะเบยีน  ต้อง
ระบุชื่อ  ทีอ่ยูส่ านกังานใหญ่หรอืสาขาของผูข้าย  ตวัแทน  หรอืผูท้อดตลาดเป็นผูอ้อกใบก ากบั
ภาษีแทนผู้แทน  การจดทะเบียนต้องระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนหรอืผู้
ทอดตลาดแลว้แต่กรณดีว้ย 

   3.1.5  ระบุเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีของผูซ้ือ้ซึง่เป็นผูป้ระกอบการจดทะเบยีน
และส านกังานใหญ่หรอืสาขาทีข่องผูซ้ือ้ 

        3.1.6  หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษแีละล าดบัของเล่ม (ถา้ม)ี 
   3.1.7  วนั  เดอืน  ปีทีอ่อกใบก ากบัภาษ ี

   3.1.8  ชื่อ  ชนิด  ประเภท  ปรมิาณ  และมลูค่าของสนิคา้หรอืบรกิาร 

   3.1.9  จ านวนภาษมีลูค่าเพิม่ทีเ่รยีกเกบ็ใหแ้ยกออกจากมลูค่าของสนิคา้ หรอื
บรกิารอยา่งชดัแจง้ 
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 ส าหรบัใบก ากบัภาษรีายการค าว่า  “ใบก ากบัภาษี”  รายการชื่อ  ทีอ่ยู่  และเลขประจ า 
ตวัผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบยีนที่จดัท าใบก ากับภาษี  และรายการค าว่า  
“เอกสารออกเป็นชุด”  จะต้องตพีมิพจ์ากโรงพมิพห์รอืมฉิะนัน้ต้องพมิพด์ว้ยระบบคอมพวิเตอร์
ทัง้ฉบบั  โดยปกติใบก ากบัภาษีห้ามมใิห้มกีารแก้ไข  เปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ในใบก ากบั
ภาษหีากมกีารแก้ไขใบก ากบัภาษนีัน้แลว้กไ็ม่สามารถน าใบก ากบัภาษีดงักล่าวไปหกัออกจาก
ภาษขีายได ้        

    3.2  ใบก ากบัภาษีแบบย่อ  จะออกด้วยการเขยีนหรอืการใช้เครื่องบนัทกึการเก็บ
เงนิก็ได้  แต่การออกด้วยเครื่องบนัทกึการเก็บเงนิต้องได้รบัอนุมตัิจากอธบิดกีรมสรรพากร
ก่อนและอยา่งน้อยจะตอ้งมรีายการต่อไปนี้ 
  3.2.1  ค าว่า  “ใบก ากบัภาษอียา่งยอ่” 
  3.2.2  ชื่อ  หรอืชื่อย่อ  และเลขประจ าตวัผู้เสยีภาษีอากรของผู้ออกใบก ากบั
ภาษ ี

  3.2.3  หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษ ี และล าดบัของเล่ม (ถา้ม)ี 
  3.2.4  ชื่อ  ชนิด  ประเภท  ปรมิาณ  และมลูค่าของสนิคา้  หรอืบรกิาร 

3.2.5  ราคาสนิคา้  หรอืราคาค่าบรกิาร  ตอ้งมขีอ้ความระบุว่าไดร้วม 

ภาษมีลูค่าเพิม่แลว้ 

3.2.6  วนั  เดอืน  ปีทีอ่อกใบก ากบัภาษ ี

3.2.7  ขอ้ความอื่นทีอ่ธบิดกี าหนด 

 ส าหรบัรายละเอยีดในส่วนของชื่อ  หรอืประเภทของสนิคา้จะออกเป็นรหสัก็ไดแ้ต่ต้อง
แจง้รหสัใหอ้ธบิดทีราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัก่อนใชร้หสั  และการแสดงราคาค่าสนิคา้หรอื
ค่าบรกิารในใบก ากบัภาษแีบบยอ่จะตอ้งรวมภาษมีลูค่าเพิม่ไวแ้ลว้ 

 

 4.  วิธีการจดัท าใบก ากบัภาษี   
    เพื่อประโยชน์ในการบริหารการจดัเก็บภาษีอากรรวมทัง้เป็นการอ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการจดทะเบยีน  การจดัท าใบก ากบัภาษจีงึได้มกีารก าหนดหลกัเกณฑ ์ 
วธิกีาร  รวมทัง้ขอ้ผ่อนปรนในการจดัท าใบก ากบัภาษไีวด้งันี้ 

    4.1  ให้ผู้ประกอบการจดทะเบยีน  จดัท าใบก ากบัภาษีและส าเนาส าหรบัการขาย
สนิคา้หรอืการใหบ้รกิารทุกครัง้และทนัททีีค่วามรบัผดิในการเสยีภาษมีลูค่าเพิม่เกดิขึน้พรอ้มทัง้
ส่งมอบตน้ฉบบัใบก ากบัภาษใีหก้บัผูซ้ือ้หรอืผูร้บับรกิาร  ส่วนส าเนาใหเ้กบ็รกัษาไว้ 

    4.2  กรณีผู้ประกอบการจดทะเบยีนมสีถานประกอบการหลายแห่ง  จะต้องจดัท า
ใบก ากบัภาษเีป็นรายสถานประกอบการ 

    4.3  กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบยีนต้องจดัท าใบก ากบัภาษเีป็นรายสถานประกอบ 
การและสถานประกอบการที่ไม่ใช่ส านักงานใหญ่ได้น าใบก ากบัภาษีระบุที่อยู่ของส านักงาน
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ใหญ่ไปส่งมอบให้แก่ผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผูร้บับรกิารทุกครัง้ที่ความรบัผดิในการเสยีภาษมีลูค่าเพิม่
เกิดขึ้น  สถานประกอบการที่ไม่ใช่ส านักงานใหญ่ต้องระบุข้อความว่า “สาขาที่ออกใบก ากบั
ภาษีคอื.............” ไว้ในใบก ากบัภาษีด้วย  โดยขอ้ความดงักล่าวจะตีพมิพ์  ประทบัตรายาง  
เขยีนดว้ยหมกึ  พมิพด์ดี  จดัท าขึน้ด้วยระบบคอมพิวเตอรห์รอืท าใหป้รากฎขึน้ดว้ยวธิกีารอื่น
ใดในลกัษณะท านองเดยีวกนักไ็ด ้

 

5.  การยกเลิกใบก ากบัภาษีฉบบัเดิมแล้วออกฉบบัใหม่    

    ส าหรบัผู้ประกอบการจดทะเบยีนที่ได้จดัท าใบก ากบัภาษีไปแล้วนัน้หากภายหลงั
ทราบว่ามรีายการในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญัที่ออกให้กบัลูกค้าไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วนตามที่
กฎหมายก าหนดไว้  เมื่อได้รบัการรอ้งขอให้ยกเลกิใบก ากบัภาษีฉบบัเดมิและจดัท าใบก ากบั
ภาษฉีบบัใหมท่ีถู่กตอ้งใหใ้หมจ่ะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

    5.1  เรยีกคนืใบก ากบัภาษฉีบบัเดมิและน ามาประทบัตราว่า  “ยกเลกิ”  หรอืขดีฆ่า
แลว้เกบ็รวมไวก้บัส าเนาใบก ากบัภาษฉีบบัเดมิ 

    5.2  จดัท าใบก ากบัภาษีฉบบัใหม่ซึ่งเป็นเลขที่ใหม่  แต่จะต้องลงวนั  เดอืน  ปีให้
ตรงกบัวนั  เดอืน  ปีตามใบก ากบัภาษฉีบบัเดมิ   

    5.3  หมายเหตุไว้ในใบก ากบัภาษีฉบบัใหม่ว่า  “เป็นการยกเลกิและออกใบก ากบั
ภาษฉีบบัใหมแ่ทนฉบบัเดมิเลขที.่.........เลม่ที.่.........”  และหมายเหตุ  การยกเลกิใบก ากบัภาษี
ไวใ้นรายงานภาษขีายของเดอืนภาษทีีจ่ดัท าใบก ากบัภาษฉีบบัใหมด่ว้ย 

อนึ่ง  ผู้ประกอบการจดทะเบยีนที่ร้องขอให้ยกเลกิใบก ากบัภาษีฉบบัเดมิและจดัท า
ฉบบัใหมท่ีถู่กตอ้งจะตอ้งถ่ายเอกสารใบก ากบัภาษฉีบบัเดมิทีข่อยกเลกิตดิเรือ่งไวด้ว้ย 

 

6.  การเกบ็รกัษา   

    ใบก ากบัภาษใีหเ้กบ็เรยีงตามล าดบัและตรงตามรายการในรายงานพรอ้มทัง้ใหเ้ก็บ
รกัษาส าเนาใบก ากบัภาษไีว ้ณ สถานประกอบการทีจ่ดัท าใบก ากบัภาษไีม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่
วนัทีไ่ดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษหีรอืวนัท ารายงาน  กรณีทีผู่ป้ระกอบการจดทะเบยีนมคีวาม
ประสงคจ์ะเลกิประกอบกจิการ  ใหเ้กบ็รกัษาใบก ากบัภาษทีีต่นมหีน้าทีต่้องเกบ็รกัษาอยู่ในวนั
เลิกประกอบกิจการต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี  ส าหรบัการเก็บรกัษาใบก ากับภาษีซื้อให้      
ผูป้ระกอบกจิการถอืปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 1) แยกเป็นรายเดอืนภาษี  2) เรยีงตามล าดบัเดอืน ปีที่
รายการเกดิขึน้ก่อนหลงั  และ 3) ใหเ้ลขทีก่ ากบัใบก ากบัภาษเีรยีงตามล าดบัขึน้ใหม่ทางดา้น
บนขวาของใบก ากบัภาษ ี
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การจดัท ารายงานเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 

 สุเมธ  ศริคิุณโชตแิละคณะ (2558 : 333) กล่าวว่าเพื่อประโยชน์ในการเสยีภาษมีลูค่า 
เพิม่ให้ถูกต้อง  ผู้ประกอบการจดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่มหีน้าที่ต้องจดัท ารายงานประเภท
ต่างๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนดไวม้ดีงัต่อไปนี้ 
 

 1.  รายงานภาษีขาย   
    รายงานภาษีขายเป็นแบบรายงานที่ก าหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจดัท า

ขึน้มาเพื่อประโยชน์ในการบนัทกึจ านวนภาษขีายของกจิการทีไ่ดเ้รยีกเกบ็หรอืพงึเรยีกเกบ็จาก
ลูกค้าในแต่ละเดือนภาษี  ภาษีขายที่เกิดขึ้นในเดือนใดก็เป็นภาษีขายของเดือนนัน้  โดย
พจิารณาไดจ้าวนัทีท่ีป่รากฎในส าเนาใบก ากบัภาษทีีผู่ป้ระกอบการจดทะเบยีนออกใหแ้ก่ลูกคา้  
ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนซึง่ประกอบกจิการขายสนิคา้และจดัท าบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยการ
บญัชจีะปรบัปรุงบญัชดีงักล่าวเป็นรายงานภาษีขายได้  โดยเพิม่ช่องรายการ  “ชื่อผู้ซือ้สนิค้า
หรอืผูร้บับรกิาร”  และ  “จ านวนเงนิภาษมีลูค่าเพิม่”  ลงในบญัชนีัน้กไ็ด ้

 รายการส าคญัทีผู่ป้ระกอบการจดทะเบยีนต้องน าไปลงจ านวนภาษขีายในรายงานภาษี
ขายท าใหย้อดภาษขีายในเดอืนทีม่รีายการเกดิขึน้เพิม่สูงขึน้หรอืลดต ่าลง  ไดแ้ก่  ภาษขีายอนั
เนื่องมาจาก 

1.  การขายสนิคา้  หรอืการใหบ้รกิารในราชอาณาจกัรไทย (กรณีจดัท าธุรกจิประเภท
การส่งออก   ภาษขีายจดัเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 0) 

2.  การใหเ้ช่าซือ้ 

3.  การส่งมอบสนิคา้ใหต้วัแทนเพื่อขาย (ฝากขาย) 
4.  การน าสนิคา้  หรอืบรกิารไปใชเ้พื่อการอื่นใดอนัมใิช่เพื่อการประกอบกจิการทีต่้อง

เสยีภาษมีลูค่าเพิม่ 

5.  หนี้สญูทีไ่ดร้บักลบัคนื 

6.  สนิคา้ขาดจากรายงานสนิคา้และวตัถุดบิ 

7.  มสีนิคา้คงเหลอืและหรอืทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบกจิการ ณ วนัเลกิกจิการ  แต่
ไม่รวมถงึสนิค้าคงเหลอืและทรพัยส์นิของผู้ประกอบการซึ่งได้ควบเขา้กนัหรอืได้โอนกิจการ
ทัง้หมดใหแ้ก่กนั 

8.  การรบัคนืสนิคา้ทีช่ ารดุบกพรอ่ง  ไมต่รงตามตวัอยา่ง  ไมต่รงตามค าพรรณนา 

9.  การลดราคาสนิคา้หรอืค่าบรกิารซึง่ผดิขอ้ก าหนดทีต่กลงกนั 

10. หนี้สญู  ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎหมาย 
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รายงานภาษีขาย 

 

เดอืนภาษ.ี.............................ปี........................ 
ชื่อผูป้ระกอบการ................................................................................................................... 
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากร ⧠⧠⧠⧠⧠⧠⧠⧠⧠⧠⧠⧠⧠ 

 

ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................. 
ส านกังานใหญ่ ⧠⧠        สาขา ⧠⧠⧠⧠⧠ 

 

ใบก ากบัภาษ ี ชื่อผูซ้ือ้สนิคา้/
ผูร้บับรกิาร 

เลขประจ าตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร
ของผูซ้ือ้สนิคา้/

ผูร้บับรกิาร 

สถานประกอบการ มลูค่าสนิคา้
หรอืบรกิาร 

จ านวน
เงนิภาษ ี

มลูค่าเพิม่ 

วนั 

 เดอืน 
ปี 

เล่มที/่
เลขที ่

ส านกั 

งานใหญ่ 

สาขา
ที ่

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม     
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 2.  รายงานภาษีซ้ือ    

    รายงานภาษซีือ้เป็นแบบรายงานทีก่ าหนดใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบยีนจดัท าขึน้มา
เพื่อประโยชน์ในการบนัทกึจ านวนภาษีซื้อของกจิการที่ถูกผู้ประกอบการจดทะเบยีนรายอื่น
เรยีกเก็บหรอืพงึถูกเรยีกเก็บในแต่ละเดอืนภาษี  ภาษีซือ้เกดิขึน้ในเดอืนใดก็เป็นภาษซีื้อของ
เดือนนัน้โดยพิจารณาได้จากวันที่ที่ปรากฎในใบก ากับภาษีที่ได้รบัจากผู้ประกอบการจด
ทะเบยีนรายอื่น  ภาษีซื้อที่เกิดขึน้ในเดอืนใดแต่มไิด้น าไปลงรายการในรายงานภาษีซื้อของ
เดอืนนัน้  เพราะมเีหตุจ าเป็นตามที่อธบิดกี าหนดให้มสีทิธนิ าไปลงรายงานภาษีซื้อของเดอืน
หลงัจากนัน้ได ้ แต่ตอ้งไมเ่กนิหกเดอืนนบัแต่เดอืนถดัจากเดอืนทีอ่อกใบก ากบัภาษี 
 รายงานภาษซีื้อเป็นแบบรายงานทีผู่้ประกอบการจดทะเบยีนต้องจดัท าขึน้มาใหม่และ
สามารถลงรายการภาษซีื้อเฉพาะรายการซือ้ทีม่หีลกัฐานใบก ากบัภาษ ี ใบเพิม่หนี้  ใบลดหนี้  
หรอืใบเสรจ็รบัเงนิอื่นใดตามที่ก าหนดโดยกฎหมาย  การลงรายการเพิ่มยอดภาษีซื้อได้แก่  
ภาษซีือ้ทีเ่กดิขึน้เน่ืองจาก 

  1.  การซือ้หรอืการน าเขา้ซึง่สนิคา้หรอืวตัถุดบิ 

  2.  การซือ้หรอืเช่าซือ้หรอืน าเขา้ซึง่ทรพัยส์นิ 

  3.  การรบัฝากขายสนิคา้ 

  4.  การรบับรกิารหรอืการจา่ยค่าใชจ้่ายต่างๆ 

  5.  การเพิม่ราคาสนิคา้หรอืค่าบรกิาร 

  6.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นน าส่งตามแบบแสดงรายการ 
ภ.พ.36  เนื่องจากจ่ายค่าบรกิารที่ได้ให้บรกิารในต่างประเทศและได้มกีารใช้บรกิารนัน้ใน
ราชอาณาจกัร  หรอืรบัโอนสนิคา้  หรอืบรกิารทีเ่คยไดส้ทิธเิสยีภาษมีลูค่าเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 0 

 ส าหรบัการลงรายการเพื่อลดยอดภาษซีือ้ในรายงานภาษซีือ้ใหล้ดลง  ไดแ้ก่  ภาษซีื้อ
อนัเน่ืองมาจาก 1) การส่งคนืสนิคา้หรอืยกเลกิสญัญาการใหบ้รกิาร  หรอื 2) การลดราคาสนิคา้ 
หรอืค่าบรกิารทีผ่ดิขอ้ก าหนดทีต่กลงกนั  
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รายงานภาษีซ้ือ 

 

เดอืนภาษ.ี.............................ปี........................ 
ชื่อผูป้ระกอบการ................................................................................................................... 
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากร ⧠⧠⧠⧠⧠⧠⧠⧠⧠⧠⧠⧠⧠ 

 

ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................. 
ส านกังานใหญ่ ⧠⧠        สาขา ⧠⧠⧠⧠⧠ 

 

ล า
ดบั 

ที ่

ใบก ากบัภาษ ี
ชื่อผูข้าย
สนิคา้/ 

ผูใ้หบ้รกิาร 

เลขประจ าตวัผู้
เสยีภาษอีากร

ของผูข้ายสนิคา้/
ผูใ้หบ้รกิาร 

สถาน
ประกอบการ 

มลูค่าสนิคา้
หรอืบรกิาร 

จ านวนเงนิ
ภาษ ี

มลูค่าเพิม่ วนั 

 เดอืน 
ปี 

เล่มที/่
เลขที ่

ส านกั 

งาน
ใหญ่ 

สาขา
ที ่

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม     
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 3.  รายงานสินค้าและวตัถดิุบ   

    รายงานสนิค้าและวตัถุดบิเป็นแบบรายงานที่ก าหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบยีน
จดัท าขึ้นเพื่อแสดงปรมิาณสินค้าและวัตถุดิบที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมอียู่   ได้มาและ
จ าหน่ายไปเนื่องจากการขายสนิค้าหรอืการผลติ  ผู้ผลติมหีน้าที่จดัท ารายงานประเภทนี้ คอื
ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินค้าเท่านัน้  ส าหรบัผู้ประกอบกิจการ
ใหบ้รกิารไมต่อ้งจดัท ารายงานประเภทนี้แต่อย่างใด 

 ในทางปฏบิตัสิ าหรบัผูป้ระกอบการจดทะเบยีนทีข่ายสนิคา้เป็นบุคคลธรรมดาจะไดร้บั
การยกเวน้ไมต่อ้งจดัท ารายงานสนิคา้และวตัถุดบิ  แต่จะต้องท าการตรวจนับสนิคา้คงเหลอื ณ 
วนัที ่30 มถุินายนของปี  และวนัที ่31 ธนัวาคมของปี  แลวกรอกรายการสนิคา้คงเหลอืในแบบ
รายละเอยีดสนิคา้คงเหลอื   

 

 

รายงานสินค้าและวตัถดิุบ 

เดือนภาษี.............................  ปี....................... 
 

ชื่อผูป้ระกอบการ...............................................           เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากร 

                                                                                        ⧠⧠⧠⧠⧠⧠⧠⧠⧠⧠⧠⧠⧠ 

 

ชื่อสถานประกอบการ........................................           ⧠ ส านกังานใหญ่   ⧠ สาขาที ่
ชื่อสนิคา้ / วตัถุดบิ ...........................................                                   ⧠⧠⧠⧠⧠ 

ชนิด / ขนาด ...................................................           ปรมิาณนบัเป็น ........................   
 

เลขทีใ่บส าคญั วนั เดอืน ปี 
ปรมิาณสนิคา้ / วตัถุดบิ 

หมายเหตุ 
รบั จา่ย คงเหลอื 
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 4.  การลงรายการในรายงานภาษีขาย  รายงานภาษีซ้ือ  รายงานสินค้าและ
วตัถดิุบ   

    ให้เขียนด้วยหมึกหรือพิมพ์ดีดหรอืตีพิมพ์และจะลงรายการเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาองักฤษกไ็ด ้ หากผูป้ระกอบกจิการจดทะเบยีนประสงคจ์ะรายงานเป็นรหสัดว้ยเครื่องจกัร
ท าบัญชี  ต้องส่งมอบค าแปลรหัสที่ เ ป็นภาษาไทยต่ออธิบดีกรมสรรพากรหรือหาก
ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนใช้เครื่องคอมพวิเตอรจ์ดัท ารายงานคุณสมบตัขิองซอฟแวร ์ ระบบ
และรายการในรายงานดงักล่าวจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานซอฟต์แวรข์องกรมสรรพากร  เช่น 
LOTUS  หรอื  EXCEL หรอืโปรแกรมส าเรจ็รปูทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกนั  เป็นต้น  ซึง่เป็น
โปรแกรมที่เมื่อบนัทกึข้อมูลและโอนเข้าบญัชแียกประเภทแล้วจะแก้ไขรายการนัน้ๆ โดยไร้
รอ่งรอยไมไ่ด ้ ถา้จะแกไ้ขกต็้องท าการปรบัปรุงตามหลกับญัชซีึง่เป็นโปรแกรมทีไ่ม่ช่วยในการ
หลกีเลี่ยงภาษีการบนัทกึบญัชเีป็นไปตามหลกับญัชคีู่  โดยผู้ประกอบการจะต้องลงรายการ
ภายใน 3 วนันับแต่วนัทีไ่ดม้าหรอืจ าหน่ายออกไปซึง่สนิคา้หรอืบรกิาร  แต่ถ้าท ารายงานดว้ย
คอมพวิเตอรจ์ะตอ้งพมิพร์ายงานทุกวนัและจดัท ารายงานทุกสถานประกอบการ 

 

 5.  การจดัเกบ็และการรกัษารายงานเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพ่ิม   
    ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบยีนจดัเกบ็และรกัษารายงานเกี่ยวกบัภาษมีลูค่าเพิม่ไว ้ณ 

สถานประกอบการทีจ่ดัท ารายงานนัน้  หรอืสถานทีอ่ื่นตามทีอ่ธบิดกี าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
5 ปีนับแต่วนัทีต่้องจดัท ารายงาน  และเมื่อมกีารเลกิประกอบกจิการผูป้ระกอบการจดทะเบยีน
ยงัคงมหีน้าที่ต้องจดัเกบ็รกัษารายงานเกี่ยวกบัภาษมีูลค่าเพิม่ต่อไปไม่น้อยกว่า 2 ปีนับแต่วนั
เลกิประกอบกจิการ 

 

 

การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 

 เมือ่กจิการจดทะเบยีนเขา้สู่ระบบภาษมีลูค่าเพิม่  การจดัท าบญัชยีงัคงต้องปฏบิตัติาม
หลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป เช่น ใช้เกณฑส์ทิธใินการบนัทกึบญัชกีรณีการเกดิขึน้ของรายได ้ 
เมื่อมกีารส่งมอบสนิค้าหรอืให้บรกิารแก่ลูกค้า  และกรณีการเกิดรายการอื่นๆ ก็ใช้หลกัการ
บญัชทีี่รบัรองทัว่ไปเช่นเดยีวกนั  ดงันัน้ หลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปจงึไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป
เมื่อเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิม่แต่ต้องจดัท าเอกสารและรายงานเกี่ยวกบัภาษีมูลค่าเพิม่ซึ่งมี
ความสมัพนัธก์บัรายการคา้หรอืขอ้มลูทางบญัชรีวมทัง้มผีลกระทบต่อรปูแบบขอ้มลูทีใ่ชบ้นัทกึ
ในเอกสารประกอบกิจการลงบัญชี  และในสมุดบัญชีที่ต้องจดัท าตามกฎหมายบัญชีและ
หลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปกล่าวคอื  ท าใหรู้ปแบบของรายงานขอ้มลู  การเตรยีมขอ้มลู  และ
การจดัเก็บเอกสารประกอบกจิการลงบญัชซีึ่งถอืเป็นส่วนหนึ่งของระบบบญัชเีปลีย่นแปลงไป 
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เช่น ใบส่งของ  ใบเพิม่หนี้  ใบลดหนี้ทีเ่กีย่วกบัการซือ้  ขาย  การรบัคนื  และการส่งคนื  ต้องมี
ข้อมูลภาษีซื้อและภาษีขายเข้ามาเกี่ยวข้องกิจการจงึจ าเป็นต้องมกีารเพิม่เติมข้อมูลให้เป็น
ใบก ากบัภาษหีรอืตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษแียกต่างหาก  นอกจากนี้รายการรบัเงนิ  การจ่ายเงนิ  
การซือ้  และการขายจะบนัทกึรายการในสมุดรายวนัรบัเงนิ  สมุดรายวนัจ่ายเงนิ  สมุดรายวนั
ซือ้  สมุดรายวนัขาย  สมุดรายวนัรบัคนื  และสมุดรายวนัส่งคนื  ก็จ าเป็นต้องมกีารดดัแปลง
รปูแบบใหม้จี านวนภาษมีลูค่าเพิม่ในรายการซือ้และขายหรอืมรีายงานภาษซีือ้และรายงานภาษี
ขายในสมดุรายวนัขัน้ตน้ทีเ่กีย่วขอ้ง  หรอืจดัท ารายงานภาษซีือ้  รายงานภาษขีายเพิม่ขึน้แยก
ต่างหากจากการบนัทกึบญัชทีีม่อียู่  และกจิการยงัต้องจดัท ารายงานสนิคา้และวตัถุดบิเพิม่ขึน้
ซึง่สามารถใชบ้ญัชสีนิค้าทีอ่ยู่ในครอบครองแทนได ้ ตามกฎหมายบญัชไีดก้ าหนดใหจ้ดัท าให้
แล้วเสร็จเร็วกว่าข้อก าหนดตามกฎหมายบัญชี  ส าหรบัการจดัเก็บเอกสารใบก ากับภาษ ี 
กจิการจะตอ้งจดัเกบ็แยกต่างหากจากเอกสารอื่น 

 การบนัทกึบญัชเีกี่ยวกบัรายการภาษีมูลค่าเพิม่และการแสดงรายการทางการเงนิมี
หลกัเกณฑด์งันี้   
  
 1.  การบนัทึกรายการเก่ียวกบัภาษีขาย 

     1.1  เมื่อมกีารขายสินค้าเป็นเงนิสดหรอืเงนิเชื่อ  การบนัทึกการขายและจดัท า
รายงานภาษขีายลงรายการดงันี้ 
     เดบติ. เงนิสด / ลกูหนี้การคา้                                XX 

            เครดติ. ขายสนิคา้                                                                  XX 

                                     ภาษขีาย                                                             XX 

 

     1.2  เมือ่บรษิทัไดร้บัช าระราคาสนิคา้ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกจิการจะลงรายการ
ดงันี้ 
      เดบติ. เงนิสด / ธนาคาร                                     XX 

             เครดติ. ลกูหนี้การคา้                                                               XX 

 

      1.3  เมือ่รบัคนืสนิคา้และไดอ้อกใบลดหนี้แลว้  กจิการจะบนัทกึการรบัคนืและจดัท า
รายงานภาษขีายดงันี้ 

    เดบติ. รบัคนืสนิคา้                                           XX 

             ภาษขีาย                                              XX 

            เครดติ. เงนิสด / ลกูหนี้การคา้                                                     XX 
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      1.4  เมื่อรบัช าระหนี้จากลูกหนี้การค้าและให้ส่วนลดเงนิสด  กจิการจะลงรายการ
ดงันี้ 

    เดบติ. เงนิสด / ธนาคาร                                     XX 

             ส่วนลดจา่ย                                           XX 

            เครดติ. ลกูหนี้การคา้                                                                 XX 

 

      1.5  เมื่อมกีารขายสนิคา้โดยวธิเีช่าซือ้หรอืโดยวธิผี่อนช าระ ณ วนัท าสญัญาพรอ้ม
ไดร้บัเงนิวางเริม่แรก  กจิการจะลงรายการดงันี้ 

    เดบติ. เงนิสด                                                     XX 

            ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้                                XX 

             เครดติ. ขายสนิคา้                                                                    XX 

                                      ภาษขีาย (ตามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บั)                              XX 

                               ดอกเบีย้เช่าซือ้รอตดับญัช ี                                      XX 

                               ภาษขีายทีย่งัไมค่รบก าหนด                                     XX 

 

     1.6  เมือ่ครบก าหนดตามขอ้ตกลง  ตอ้งรบัรูร้ายไดใ้นแต่ละงวดกจิการจะลงรายการ
ดงันี้   

    เดบติ. ดอกเบีย้เช่าซือ้รอตดับญัช ี                          XX 

            เครดติ. ดอกเบีย้เช่าซือ้                                                                  XX 

 

     1.7  เมือ่ครบก าหนดตามระบุไวใ้นสญัญาโดยไดร้บัช าระเงนิในแต่ละงวด  กจิการ
จะลงรายการดงันี้ 

    เดบติ. เงนิสด                                                  XX 

             ภาษขีายทีย่งัไมค่รบก าหนด                        XX 

             เครดติ. ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้                                                   XX 

                                         ภาษขีาย                                                                XX 

 

    1.8  การจ าหน่ายหน้ีสญู  การบนัทกึภาษมีลูค่าเพิม่ส่วนทีต่ดัเป็นหนี้สญูทีเ่ขา้ข่าย
ตามขอ้ก าหนดตามประมวลรษัฎากรนัน้  พจิารณาไดเ้ป็น 2 กรณดีงันี้ 

          1.8.1  กรณทีีข่อ้ก าหนดตามประมวลรษัฎากรใหน้ าภาษขีายส่วนทีต่ดัเป็นหนี้
สญูไปขอเครดติได ้ กจิการจะลงรายการ 
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    เดบติ. หนี้สญู                                                 XX 

             ภาษขีาย                                              XX 

             เครดติ. ลกูหนี้การคา้                                                                 XX 

และ 

    เดบติ. ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู                                XX 

            เครดติ. หนี้สงสยัจะสญู                                                              XX 

 

 1.8.2  กรณทีีข่อ้ก าหนดตามประมวลรษัฎากรใหข้อคนืภาษขีายส่วนทีต่ดัเป็น
หนี้สญูแลว้เป็นเงนิสดได ้ กจิการจะลงรายการ 

    เดบติ. หนี้สญู                                                 XX 

             ลกูหนี้กรมสรรพากร                                XX 

             เครดติ. ลกูหนี้การคา้                                                                 XX 

และ 

    เดบติ. ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู                                XX 

             เครดติ. หนี้สงสยัจะสญู                                                             XX 

 

     1.9  กรณีการขายสนิคา้ทีไ่ม่มรีปูร่างและการใหบ้รกิารเป็นเงนิเชื่อ   กจิการจะลง
รายการบนัทกึเกีย่วกบัรายไดแ้ละออกใบแจง้หนี้ดงันี้ 

    เดบติ. ลกูหนี้การคา้                                          XX 

            เครดติ. รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร                                                 XX 

                                     ภาษขีายทีย่งัไมค่รบก าหนด                                      XX 

 

     1.10  เมื่อรบัช าระหนี้จากลูกหนี้การค้าและจดัท ารายงานภาษีขาย  กจิการจะลง
รายการดงันี้ 

    เดบติ. เงนิสด / ธนาคาร                                     XX 

             เครดติ. ลกูหนี้การคา้                                                               XX 

และ 

     เดบติ. ภาษขีายทีย่งัไมค่รบก าหนด                        XX 

             เครดติ. ภาษขีาย                                                              XX 
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        2.  การบนัทึกรายการเก่ียวกบัภาษีซ้ือ 

              2.1  เมื่อมีการซื้อสินค้าเป็นเงินสดหรือเงินเชื่อ  การบันทึกการซื้อและจดัท า
รายงานภาษซีือ้ลงรายการดงันี้ 
     เดบติ. ซือ้สนิคา้                                                     XX 

                           ภาษซีือ้                                                XX 

             เครดติ. เงนิสด / เจา้หนี้การคา้                                             XX 

 

      2.2  เมือ่จา่ยช าระราคาสนิคา้ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วน  กิจการจะลงรายการดงันี้ 
     เดบติ. เจา้หนี้การคา้                                            XX 

              เครดติ. เงนิสด / ธนาคาร                                                     XX 

 

       2.3  เมื่อไดส้่งคนืสนิคา้และไดอ้อกใบเพิม่หนี้แลว้  กจิการจะบนัทกึการส่งคนืและ
จดัท ารายงานภาษซีือ้ดงันี้ 

    เดบติ. เงนิสด / เจา้หนี้การคา้                                  XX 

              เครดติ. ส่งคนืสนิคา้                                                         XX 

                       ภาษซีือ้                                                              XX 

 

       2.4  เมื่อจ่ายช าระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้าพร้อมได้รบัส่วนลดเงนิสด  กิจการจะลง
รายการดงันี้ 

     เดบติ. เจา้หนี้การคา้                                               XX 

              เครดติ. เงนิสด / ธนาคาร                                                      XX 

                   ส่วนลดรบั                                                                  XX 

 

 3.  การบนัทึกรายการเก่ียวกบัการปิดบญัชีภาษี   
เมือ่ถงึสิน้เดอืนกจิการตอ้งท าการปิดบญัชภีาษขีายและภาษซีือ้เขา้บญัชภีาษมีลูค่าเพิม่ 

     3.1  กรณปิีดภาษขีายมากกว่าภาษซีือ้  กจิการจะลงรายกายโดย 

     เดบติ. ภาษขีาย                                              XX 

                      เครดติ. ภาษซีือ้                                                                XX 

                                ภาษมีลูค่าเพิม่                                                        XX     
และปิดภาษมีลูค่าเพิม่เขา้กรมสรรพากรโดย 

     เดบติ. ภาษมีลูค่าเพิม่                                          XX 

                       เครดติ. เจา้หนี้ – กรมสรรพากร                                             XX 
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              3.2  กรณปิีดภาษขีายน้อยกว่าภาษซีือ้  กจิการจะลงรายกายโดย 

     เดบติ. ภาษขีาย                                              XX 

                      ภาษมีลูค่าเพิม่                                        XX 

                       เครดติ. ภาษซีือ้                                                                XX 

และปิดภาษมีลูค่าเพิม่เขา้กรมสรรพากรโดย 

     เดบติ. ลกูหนี้ – กรมสรรพากร                                XX 

                       เครดติ. ภาษมีลูค่าเพิม่                                                        XX                                                
 

 ตวัอย่างท่ี  13  กรณบีนัทกึการซือ้–ขายสนิคา้ทัว่ไป  ทีผู่ป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษี 
มูลค่าเพิม่ในอตัราร้อยละ 7 (ภายในประเทศ)  สมมติว่าบรษิัท นมสด จ ากดั ซื้อสนิค้ามาใน
วนัที่ 9 ตุลาคม 2558 เป็นเงนิ 20,000 บาท และบรษิทัฯ ขายสนิค้าได้ในวนัที่ 30 ตุลาคม 
2558 เป็นเงนิ 30,000 บาท  การบนัทกึบญัชกีจิการจะลงรายการดงันี้ 

สมดุรายวนัทัว่ไป 

วนั 

เดอืน  ปี 
รายการ 

เลขที่
บญัช ี

เดบติ. เครดติ. 
บาท สต. บาท สต. 

2558       

ต.ค. 9 ซือ้  20,000 -   

  ภาษซีือ้  1,400 -   

       เงนิสด    21,400 - 

  บนัทกึการซือ้สนิคา้      

ต.ค. 30 เงนิสด  32,100 -   

       ขาย    30,000 - 

       ภาษขีาย    2,100 - 

  บนัทกึการขายสนิคา้      

ต.ค. 31 ภาษขีาย  2,100 -   

       ภาษซีือ้    1.400 - 

       ภาษมีลูค่าเพิม่    700 - 

  ปิดภาษขีายและภาษซีือ้เขา้      

  บญัชภีาษมีลูค่าเพิม่      

  ภาษมีลูค่าเพิม่  700 -   

       เจา้หนี้ – กรมสรรพากร    700  

  โอนปิดบญัชภีาษมีลูค่าเพิม่      

  เขา้กรมสรรพากร      
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จากผลการบนัทกึบญัชแีสดงว่ากรมสรรพากรเป็นเจ้าหนี้ 700 บาท  กิจการจะต้อง
น าส่งภาษมีลูค่าเพิม่ 700 บาท นี้ใหก้รมสรรพากรภายใน 15 วนัของเดอืนถดัไป 

 สมมตใินทางตรงกนัขา้ม  ถ้าซือ้สนิคา้ 30,000 บาท  ขายได ้20,000 บาท  ภาษซีือ้จะ
เท่ากบั 2,100 บาท  ภาษขีายเท่ากบั 1,400 บาท  การปิดบญัชตีอนสิน้เดอืนภาษจีะเป็นดงันี้ 
 

สมดุรายวนัทัว่ไป 

หน้า 1 

วนั 

เดอืน  ปี 
รายการ 

เลขที่
บญัช ี

เดบติ. เครดติ. 
บาท สต. บาท สต. 

2558       

ต.ค. 9 ซือ้  30,000 -   

  ภาษซีือ้  2,100 -   

       เงนิสด    32,100 - 

  บนัทกึการซือ้สนิคา้      

ต.ค. 30 เงนิสด  21,400 -   

       ขาย    20,000 - 

       ภาษขีาย    1,400 - 

  บนัทกึการขายสนิคา้      

ต.ค. 31 ภาษขีาย  1,400 -   

  ภาษมีลูค่าเพิม่  700 -   

       ภาษซีือ้    2,100 - 

  ปิดภาษขีายและภาษซีือ้เขา้      

  บญัชภีาษมีลูค่าเพิม่      

  ลกูหนี้ – กรมสรรพากร  700 -   

       ภาษมีลูค่าเพิม่    700 - 

  โอนปิดบญัชภีาษมีลูค่าเพิม่      

  เขา้กรมสรรพากร      

 

 การบนัทกึบญัชกีรณีนี้แสดงว่ากจิการเสยีภาษซีือ้ไปมากกว่าภาษขีาย 700 บาท  จงึมี
สทิธขิอคนืจากกรมสรรพากรจงึตัง้กรมสรรพากรเป็นลูกหนี้ของกจิการ  ถ้ากจิการไม่ขอคนืกจ็ะ
มยีอดคา้งยอดลกูหนี้กรมสรรพากรนี้ยกยอดไปเป็นการเครดติในเดอืนถดัไปได ้
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 ตวัอย่างท่ี  14  กรณบีนัทกึภาษมีลูค่าเพิม่การซือ้ – ขายสนิคา้ส่งออกระหว่างประเทศ
ในอตัรารอ้ยละ 7 และอตัรารอ้ยละ 0  จากตวัอย่างที ่13  ซึง่เป็นขอ้มลูเดมิการบนัทกึบญัชีจะ
ลงรายการดงันี้ 

สมดุรายวนัทัว่ไป 

หน้า 1 

วนั 

เดอืน  ปี 
รายการ 

เลขที่
บญัช ี

เดบติ. เครดติ. 
บาท สต. บาท สต. 

2558       

ต.ค. 9 ซือ้  20,000 -   

  ภาษซีือ้  1,400 -   

       เงนิสด    21,400 - 

  บนัทกึการซือ้สนิคา้      

ต.ค. 30 เงนิสด  30,000 -   

       ขาย    30,000 - 

       ภาษขีาย    0 - 

  บนัทกึการขายสนิคา้      

ต.ค. 31 ภาษขีาย  0 -   

  ภาษมีลูค่าเพิม่       1.400 -   

       ภาษซีือ้    1.400 - 

  ปิดภาษขีายและภาษซีือ้เขา้      

  บญัชภีาษมีลูค่าเพิม่      

  ลกูหนี้ – กรมสรรพากร  1.400 -   

       ภาษมีลูค่าเพิม่    1.400 - 

  โอนปิดบญัชภีาษมีลูค่าเพิม่      

  เขา้กรมสรรพากร      

 

 4.  รายการภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน   

    การลงรายการภาษมีลูค่าเพิม่ของกจิการในงบการเงนิทีส่ าคญัไดแ้ก่  งบแสดงฐานะ
การเงนิของกจิการ  โดยภาษมีลูค่าเพิม่หากแยกรายการจะจ าแนกออกไดเ้ป็นบญัชภีาษซีือ้และ
บญัชภีาษขีายซึง่ทัง้สองบญัชนีี้ไมใ่ช่เป็นบญัชรีายไดห้รอืค่าใชจ้า่ยแต่อยา่งใด  แต่บญัชภีาษซีือ้
มลีกัษณะเป็นบญัชหีมวดสนิทรพัย ์ และบญัชภีาษขีายเป็นบญัชหีมวดหนี้สนิ 
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กรณีที่บญัชีภาษีขายน้อยกว่าบญัชีภาษีซื้อ  หรอืบญัชีภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ด้านเดบิต
แสดงว่า  กิจการมีสินทรพัย์เกิดขึ้นคือ  ภาษีที่จ่ายไปในส่วนเกินกิจการต้องเรียกคืนจาก
กรมสรรพากร  ดงันัน้  กรมสรรพากรมฐีานะเป็นลกูหนี้ของกจิการ  ภาษซีือ้หรอืภาษมีลูค่าเพิม่
ที่แสดงยอดเดบิตจะปรากฎอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในหมวดสินทรัพย์ภายใต้หัวข้อ
สนิทรพัยห์มุนเวยีน  ซึง่กจิการมสีทิธขิอคนืไดภ้ายใน 3 ปี ถ้าเกนิกว่า 3 ปี กจิการต้องโอนปิด
บญัชีลูกหนี้กรมสรรพากรไปลดยอดบัญชกี าไรสะสม  หรอืขอคนืเป็นเครดิตภาษีขายได้ใน
เดอืนถดัไปตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้  ตวัอย่างภาษมีลูค่าเพิม่ทีน่ ามาลงในงบแสดงฐานะการเงนิ 
(บางส่วน) ปรากฏไดด้งัขอ้มลูขา้งล่างนี้ 

บรษิทั นมสด จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน) 
ณ วนัที ่30 ตุลาคม 2558 

 

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด                        XXX 

ลกูหนี้การคา้                                                  XXX 

สนิคา้คงเหลอื                                                 XXX 

ลกูหนี้ – กรมสรรพากร                                            1,400 

 รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน                                                          XXX 

 

 กรณีที่บญัชภีาษีขายมากกว่าบญัชภีาษีซื้อ  หรอืบญัชภีาษีมูลค่าเพิม่อยู่ด้านเครดติ  
แสดงว่ากิจการมหีนี้สนิเกิดขึ้น  โดยภาษีขายจะปรากฎอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิในหมวด
หนี้สนิภายใตห้วัขอ้หนี้สนิหมนุเวยีนกล่าวคอื  กจิการมหีน้าทีท่ีจ่ะต้องน าส่งภาษขีายส่วนทีเ่กนิ
กว่าภาษซีือ้ใหแ้ก่กรมสรรพากรภายใน 15 วนัของเดอืนภาษถีดัไปปรากฎไดด้งัขอ้มลูขา้งล่างนี้ 

บรษิทั นมสด จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน) 
ณ วนัที ่30 ตุลาคม 2558 

 

         หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 

หน้ีสินหมนุเวียน 

 เจา้หนี้การคา้                                                     XXX 

 เจา้หนี้อื่นๆ                                                       XXX 

 เจา้หนี้ – กรมสรรพากร                                                  700                  XXX         
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ปัญหาในการจดัท ารายงานภาษีขายของผูส่้งออก 

 

 สมเดช  โรจน์คุรเีสถยีรและคณะ (2556 : 450)  กล่าวว่าในปจัจุบนัมผีูป้ระกอบการ
จ านวนไมน้่อยทีใ่หค้วามสนใจเกีย่วกบัการท าธุรกจิส่งออกต่างประเทศกนัมากขึน้  เนื่องมาจาก
สภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศดา้นการคา้ขายมจี านวนกลุ่มผูบ้รโิภคลดน้อยลงหรอืท ารายได้
ใหก้บัธุรกจิไมไ่ดด้เีท่าทีค่วรจงึเป็นหน้าทีข่องผูป้ระกอบการจ าต้องมคีวามรูเ้รื่องภาษมีลูค่าเพิม่
และวิธีการการบันทึกบัญชีของธุรกิจส่งออกเป็นอย่างดี  ดังนั ้น สิทธิประโยชน์ของ
ผู้ประกอบการที่จดทะเบยีนเพื่อการส่งออกนัน้ทางกฎหมายให้เสยีภาษีมูลค่าเพิม่ร้อยละ 0 
ตามประมวลรษัฎากรและได้รบัการยกเว้นภาษีอากรขาออก  เมื่อภาษีขายไม่ต้องเสยีภาษีก็
หมายความว่าภาษซีือ้ทีเ่กดิขึน้ผูป้ระกอบการสามารถขอคนืไดท้ัง้จ านวนโดยท าการขอคนืเป็น
เงนิสดแต่โดยส่วนใหญ่จะได้รบัเป็นเช็คเพื่อน าฝากธนาคาร  ในกรณีที่มกีารส่งออกสนิค้าไป
ขายยงัต่างประเทศนัน้  ผูป้ระกอบการมหีน้าที่ยื่นแบบ ภ.พ. 30 เช่นเดยีวกบัการขายสนิคา้ใน
ประเทศ  กล่าวคอื  ผูป้ระกอบการจ าเป็นจะตอ้งจดัท ารายงานภาษขีายเพื่อน าส่งกรมสรรพากร  
ซึง่ส่วนใหญ่ปญัหาทีม่กัเกดิขึน้กบัผู้ประกอบการหรอืผู้ปฏบิตังิานด้านบญัชสี าหรบัการบนัทกึ
รายการคอืใชม้ลูค่าสนิคา้ตามใบขนสนิคา้ขาออก ราคา F.O.B. Shipping Point  คูณดว้ยอตัรา
แลกเปลีย่นตามใบขนสนิคา้ขาออก  แต่ทีถู่กต้องแลว้อตัราแลกเปลีย่นทีอ่อกตามใบขนสนิคา้ 
ขาออกเป็นอตัราแลกเปลี่ยนที่กรมศุลกากรเป็นผู้ออกเพื่อใช้ในการประเมนิภาษีของธุรกิจ
น าเข้าในการเรยีกเก็บภาษีน าเข้าและอากรขาเข้า  ซึ่งปกติแล้วธุรกิจส่งออกตามกฎหมาย
ก าหนดไวว้่าใหใ้ชร้าคา F.O.B. Shipping Point คูณดว้ยอตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ ณ วนัทีซ่ือ้
ของธนาคารแห่งประเทศไทย คอื วนัที่ก่อนวนัเกิดจุดแห่งความรบัผดิในการเสยีภาษี (Tax 

Point) ตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว ้  
 ส าหรบัการลงรายการในรายงานภาษีขายของผู้ส่งออกสนิค้าซึ่งได้ออกใบก ากบัภาษี
จะต้องลงรายการภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีช่ าระอากรขาออก  หรอืวางหลกัประกนัอากร
ขาออก  หรอืจดัให้มผีู้ค ้าประกนัอากรขาออก  เว้นแต่ในกรณีที่ไม่ต้องเสยีอากรขาออกหรอื
ไดร้บัยกเวน้อากรขาออกกใ็หล้งรายการภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่กีารออกใบขนสนิค้า
ขาออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  โดยให้ค านวณเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทยใน
รายงานภาษขีาย  แนวปฏบิตัใินการแก้ไขปญัหาในการจดัท ารายงานภาษีขายของผู้ส่งออกมี
ดงัต่อไปนี้ 

1. ถา้ไดร้บัเงนิตราต่างประเทศจากการส่งออกสนิคา้ในขณะทีอ่อกใบก ากบัภาษ ี ให้ 
ค านวณเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทยตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดตามมาตรา 79/4 แห่ง
ประมวลรษัฎากร 
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2. ถา้ยงัไมไ่ดร้บัเงนิตราต่างประเทศจากการส่งออกสนิคา้ในขณะทีอ่อกใบก ากบัภาษ ี 
ใหค้ านวณเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทยตามอตัราอ้างองิประจ าวนั (อตัราซือ้ถวัเฉลีย่) ที่ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้เป็นอตัราแลกเปลี่ยนในการค านวณเงนิตราต่างประเทศ
เป็นเงนิตราไทยของวนัถดัไปตามมาตรา 9 แห่งประมวลรษัฎากร 

 กรณีทีผู่้ประกอบการจดทะเบยีนค านวณเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทยตาม ขอ้ 
1. หรอืขอ้ 2. ในเดอืนภาษีที่ลงรายงานแล้ว  ให้ถอืมูลค่าของสนิค้าซึ่งได้ค านวณเป็นเงนิตรา
ไทยเพื่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของเดือนภาษีนัน้  ถ้าได้รบัช าระมูลค่าสินค้าเป็น
เงนิตราต่างประเทศในเดอืนภาษอีื่นหรอืไดม้กีารขายเงนิตราต่างประเทศในเดอืนภาษอีื่น  กไ็ม่
ต้องค านวณเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทยในเดอืนภาษทีี่ได้รบัเงนิตราต่างประเทศหรอื
ในเดอืนภาษทีี่มกีารขายเงนิตราต่างประเทศ  และกรณีที่ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนขายสนิค้า
ทัง้ในราชอาณาจกัรและขายสนิค้าโดยการส่งออก  ผู้ประกอบการจดทะเบยีนสามารถจดัท า
รายงานภาษขีายแยกต่างหากจากกนัได ้  
 ตวัอย่างท่ี  15  กรณกีารลงรายงานภาษขีายของผูส้่งออก  

 บรษิทั A จ ากดั  ไดร้บัใบสัง่ซือ้สนิคา้จากต่างประเทศจากบรษิทั B จ ากดั  โดยมกีาร
ตกลงทีจ่ะซือ้ – ขายกนัในราคา F.O.B. เป็นเงนิ 30,000 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา  บรษิทั A จ ากดั
ได้จดัส่งสนิค้าจากคลงัสนิค้าไปยงัท่าเรอืกรุงเทพฯ เพื่อส่งให้ลูกค้าต่อไปเป็นวนัทีป่ระทบัตรา
ใบขนสนิคา้ขาออก   และเสยีค่าใชจ้า่ยในการออกของอตัราแลกเปลีย่นทีธ่นาคารรบัซือ้ในวนัที่
11 พฤศจกิายน 2558 คอื 41.39 บาท (เป็นวนัทีบ่นัทกึการปล่อยของ)   ซึง่บรษิทัเรอืไดจ้ดัส่ง
สนิคา้ไปทีท่่าเรอืปลายทางโดยอตัราแลกเปลีย่นทีธ่นาคารพาณิชยร์บัซือ้คอื $ 1 = 39.95 บาท 
(เป็นวนัทีบ่นัทกึการรบับรรทุก)  บรษิทั A จ ากดั ไดร้บัช าระค่าสนิคา้จากบรษิทั B จ ากดั อตัรา
แลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ธนาคารพาณชิยค์อื $ 1 = 40.50 บาท 

 ดงันัน้  จากขอ้มลูทีก่ล่าวมาบรษิทั A จ ากดั จะตอ้งลงรายงานภาษขีายภายใน 3 วนัท า
การนับแต่วนัที่กรมศุลกากรออกใบขนสินค้าขาออก  ซึ่งหมายถึงวนัที่ประทบัตราในใบขน
สนิคา้ขาออกคอืวนัที ่11 พฤศจกิายน 2558 โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยคอืวนัทีก่่อนวนัเกดิจุดแห่งความรบัผดิในการเสยีภาษ ี(Tax Point) ทีธ่นาคารแห่งประเทศ
ไทยประกาศไวค้อืวนัที ่10 พฤศจกิายน 2558  อตัราแลกเปลีย่น $ 1 = 41.20 บาท (วนัทีก่่อน
ท าการพธิกีาร 1 วนั  หรอืวนัทีป่ระทบัตราในใบขนสนิคา้ขาออก)  จงึสรุปไดว้่า  จ านวนเงนิใน
รายงานภาษขีายจะใชร้าคา F.O.B. ทีแ่สดงในใบขนสนิคา้ขาออก  คูณดว้ยอตัราแลกเปลีย่น ณ 
วนัก่อนวนัเกิด Tax Point โดยไม่ได้ใช้อตัราแลกเปลี่ยนตามใบขนสนิค้าตามที่ธุรกจิทัว่ไป
เขา้ใจกนัแต่อยา่งใด  รายงานภาษขีายของธุรกจิจะปรากฏรายละเอยีดดงันี้ 
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รายงานภาษีขาย 

ใบก ากบัภาษ ี ชื่อผูซ้ือ้สนิคา้ / 
ผูร้บับรกิาร 

เลขประจ าตวัผู้
เสยีภาษอีากร 

สถาน
ประกอบ 

การ 

มลูค่าสนิคา้ 

หรอืบรกิาร 
จ านวน
ภาษ ี

มลูค่า 

เพิม่ วนั 

 เดอืน ปี 

เล่มที ่
 / เลขที ่

ส านกั 

งาน
ใหญ่ 

สา
ขา 

11/11/58 1/3401899 บรษิทั B จ ากดั 3401200289189 /  1,236,000* - 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมจ านวนเงนิทัง้สิน้ (บาท) 1,236,000 - 0.00 

หมายเหตุ :-  * หมายถงึ ราคา F.O.B. คณู อตัราแลกเปลีย่น 10/11/58 

                    ( 30,000  X  41.20    =   1,236,000  บาท) 
 

 

การย่ืนแบบแสดงรายการและการน าส่งภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 

 ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและน าส่งภาษีมูลค่าเพิ่มได้แก่  ผู้ประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ผู้น าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ  ผู้จ่ายเงนิที่จ่ายค่าซื้อสินค้าหรือ
บรกิารให้แก่ผูป้ระกอบการทีอ่ยู่นอกราชอาณาจกัรซึ่งได้เขา้มาประกอบกจิการขายสนิค้าหรอื
ใหบ้รกิารในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว,  ผูร้บัโอนสนิคา้หรอืผูร้บัโอนสทิธใินบรกิารทีไ่ดเ้สยี
ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 และผู้ทอดตลาดซึ่งขายทรพัย์สินของผู้ประกอบการจด
ทะเบยีน  จะต้องยื่นแบบแสดงรายการพร้อมทัง้ช าระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้าม)ี เป็นรายเดือน
ภายในวนัที ่15 ของเดอืนถดัไป  ไม่ว่าจะมกีารขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารเกดิขึน้ในเดอืนภาษนีัน้
หรอืไม่ก็ตาม (เว้นแต่กรณีน าเข้าสินค้า)  โดยใช้แบบแสดงรายการภาษีตามประเภทของ
ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนดงัต่อไปนี้ 
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1. แบบแสดงรายการภาษีมลูค่าเพ่ิม 

1.1  แบบ ภ.พ.30  ใชส้ าหรบัผูป้ระกอบการจดทะเบยีนทีเ่สยีภาษมีลูค่าเพิม่ใน  
อตัรารอ้ยละ 7 และผู้ประกอบการจดทะเบยีนทีเ่ป็นผู้ส่งออกทีเ่สยีภาษมีูลค่าเพิม่ในอตัรารอ้ย
ละ 0 ในกรณทีีใ่นเดอืนภาษใีดปรากฏว่าจ านวนผลต่างของภาษซีือ้มากกว่าภาษขีาย (ภาษจีาก
การค านวณมคี่าเป็นลบ) เป็นเหตุใหผู้้ประกอบการจดทะเบยีนได้รบัคนืภาษีแบบ ภ.พ.30 จะ
ถอืเป็นแบบค ารอ้งขอคนืภาษมีลูค่าเพิม่ในตวั  ซึง่จะแสดงความประสงคข์อคนืเป็นเงนิสดหรอื
เครดติยกจ านวนไปหกัออกจากภาษทีีต่อ้งช าระในเดอืนถดัไปกไ็ด้ 

1.2  แบบใบขนสนิคา้ขาเขา้  ใชส้ าหรบัผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษมีลูค่าเพิม่ทัง้ทีเ่ป็นผูป้ระ  
กอบการจดทะเบยีนและผูน้ าเขา้อื่นๆ ใหผู้้น าเขา้ช าระภาษมีูลค่าเพิม่พรอ้มกบัการช าระอากร
ขาเขา้ตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากรทีด่่านศุลกากรทีม่กีารน าเขา้สนิคา้  การน าส่งภาษดีงักล่าว
ใหใ้ช้แบบ ภ.พ.36  อย่างไรกด็ ี ยงัมผีูห้น้าทีเ่สยีภาษีมลูค่าเพิม่บางประเภทที่มอิาจยื่นแบบ 
ภ.พ.30 ตามปกตไิด้  ได้แก่  กรณีเป็นผูร้บัโอนสนิค้าหรอืผู้รบัโอนสทิธใินการบรกิารทีไ่ด้เสยี
ภาษมีลูค่าเพิม่ไปแลว้ในอตัรารอ้ยละ 0  กฎหมายก าหนดใหผู้ร้บัโอนสนิคา้หรอืผูร้บัโอนสทิธใิน
การบรกิารเป็นผู้มหีน้าที่น าส่งเงนิภาษีมูลค่าเพิม่ของผู้มหีน้าทีเ่สยีภาษีแทนการเสยีภาษีโดย
ปกต ิ การน าส่งภาษีดงักล่าวให้ใช้แบบ ภ.พ.36 ยื่นแบบภายใน 7 วนันับแต่วนัสิ้นเดอืนของ
เดอืนทีค่รบก าหนด 30 วนัทีค่วามรบัผดิในการเสยีภาษมีลูค่าเพิม่เกดิขึน้ 

 

 2.  สถานท่ีย่ืนแบบแสดงรายการและน าส่งภาษีมูลค่าเพ่ิม   

    การยื่นแบบแสดงรายการภาษมีลูค่าเพิม่ตามแบบ ภ.พ.30  และการยื่นแบบน าส่ง
ภาษมีลูค่าเพิม่ตามแบบ ภ.พ.36  ใหย้ืน่ ณ ส านักงานสรรพากรพืน้ทีส่าขาทีส่ถานประกอบการ
ตัง้อยู่  หรอืสถานที่อื่นที่อธบิดกีรมสรรพากรจะได้ก าหนด  ถ้ามสีถานประกอบการหลายแห่ง 
(หรอืหลายสาขา) ให้แยกยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเป็นรายสถานประกอบการ ณ 
สรรพากรพืน้ทีส่าขาทีส่ถานประกอบการตัง้อยู่  ในกรณีทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหย้ื่นแบบแสดงรายการ
รวมกนั ณ สรรพากรพืน้ทีส่าขาใดทีส่ถานประกอบการตัง้อยูแ่ลว้  กใ็หย้ืน่แบบแสดงรายการ ณ 
ทีแ่ห่งนัน้เพยีงแห่งเดยีว 
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เบีย้ปรบั  เงินเพ่ิม  และโทษ 

 

 กลุ่มนักวชิาการภาษอีากร (2557 : 320)  ไดก้ล่าวถงึการปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัิ
อนัเป็นการฝา่ฝืนบทบญัญตัต่ิางๆ เกีย่วกบัภาษมีลูค่าเพิม่ตามทีร่ะบุไวใ้นกฎหมายว่า  ผูฝ้่าฝืน
อาจต้องรบัผดิเสยีเบีย้ปรบัและหรอืเงนิเพิม่อาจถูกลงโทษดว้ย  เช่น  การประกอบกจิการโดย
มไิด้จดทะเบยีน  ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการ  หรอืน าส่งภาษีภายในก าหนดเวลา  ยื่นแบบ
แสดงรายการน าส่งไม่ถูกต้องหรอืมขีอ้ผดิพลาด  มไิดจ้ดัท าใบก ากบัภาษ ีเป็นต้น  การปฏบิตัิ
หรอืละเว้นการปฏบิตัิเหล่านี้หากเป็นเหตุให้มกีารเสยีภาษีไว้ไม่ถูกต้องคลาดเคลื่ อนไปจาก
ความเป็นจรงิหรอืมไิดเ้สยีภาษไีวเ้ลย  ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษกีต็้องรบัผดิในจ านวนภาษทีีเ่สยีไวไ้ม่
ถูกต้องหรอืที่มหีน้าที่จะต้องเสยีพรอ้มทัง้เสยี “เบี้ยปรบั” และ/หรอื “เงนิเพิม่” ตามกฎหมาย  
โดยปกตแิลว้ “เบีย้ปรบั” มลีกัษณะการคดิเป็นเท่าตวัหรอืคดิเป็นรอ้ยละของจ านวนภาษแีลว้แต่
กรณี  ส่วน “เงนิเพิม่” มลีกัษณะคล้ายดอกเบี้ยซึ่งคดิจากการเสยีภาษีล่าช้า  และคดิในอตัรา
รอ้ยละ 1.5 ต่อเดอืน  หรอืเศษของเดอืนโดยไมร่วมเบีย้ปรบั 

 นอกจากเบี้ยปรบัและหรอืเงนิเพิม่ดงัที่กล่าวมาแล้ว  หากขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่าผู้เสยี
ภาษหีรอืบุคคลใดๆ กระท าความผดิโดยมเีจตนาทีจ่ะฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามบทบญัญตัต่ิางๆ 
เกี่ยวกบัภาษีมูลค่าเพิม่ที่กฎหมายระบุไว้อย่างชดัแจง้  ก็อาจจะต้องรบัโทษทางอาญาอกีด้วย  
ซึง่อาจจะตอ้งมกีารฟ้องรอ้งด าเนินคดตีามกฎหมาย  ส าหรบัคดคีวามผดิทีม่โีทษสถานเบาต้อง
ระวางโทษปรบัเพยีงสถานเดยีว  ได้แก่  กรณีละเลยการยื่นแบบแสดงรายการ  การไม่จดัท า
รายงานประเภทต่างๆ เป็นต้น  และคดคีวามผดิที่มโีทษรุนแรง  ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่    
3 เดอืน จนถึง 7 ปี  ได้แก่  กรณีออกใบก ากบัภาษีโดยไม่มสีทิธอิอก  การน าใบก ากบัภาษี
ปลอมไปใชโ้ดยเจตนาทุจรติ เป็นตน้ 

 

 

สรปุ 

 

 ภาษมีลูค่าเพิม่เป็นภาษทีีเ่กบ็จากมลูค่าของสนิคา้หรอืบรกิารในส่วนทีเ่พิม่ขึน้ในแต่ละ
ขัน้ตอนของการผลติหรอืการจ าหน่าย  ปจัจุบนัการจดัเกบ็ภาษรีะบบน้ีประเทศไทยน ามาใชใ้น
ต้นปี พ.ศ. 2535 แทนภาษกีารคา้ส่งผลดทีีเ่กดิจากการน าภาษมีลูค่าเพิม่มาใชม้หีลายประการ
โดยเฉพาะสามารถแกป้ญัหาภาระภาษซี ้าซอ้น  เอือ้อ านวยต่อการส่งออก  และทีส่ าคญัทีสุ่ดคอื
ระบบภาษีมลูค่าเพิม่จะป้องกนัการหลบเลีย่งภาษไีดเ้ป็นอย่างด ี ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษีมลูค่าเพิม่
ไดแ้ก่  ผูผ้ลติ  ผูใ้ห้บรกิาร  ผูข้ายทุกทอด  ผู้ขายปลกีตลอดจนผูน้ าเขา้และส่งออก  ส่วนฐาน
ภาษีได้แก่  มูลค่าทัง้หมดที่ผู้ประกอบการได้รบัหรอืพึงได้รบัจากการขายสนิค้าหรอืการให้  
บรกิาร  อตัราภาษมีลูค่าเพิม่ทีน่ ามาจดัเกบ็ม ี2 อตัราคอืรอ้ยละ 7 และรอ้ยละ 0  ดงันัน้ ในการ
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ค านวณภาษีผู้ประกอบการจดทะเบียนจะน าภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้รบับริการซึ่ง
กฎหมายเรยีกว่า “ภาษขีาย” ตัง้แลว้ลบหรอืเครดติดว้ยภาษทีีต่นถูกผูป้ระกอบการจดทะเบยีน
รายอื่นเรยีกเก็บซึ่งกฎหมายเรยีกว่า “ภาษีซือ้” โดยอาศยัเอกสารการค้าที่เป็นหลกัฐานส าคญั
เรยีกว่า “ใบก ากบัภาษ”ี   

ภาษีมูลค่าเพิม่โดยทัว่ไปต้องช าระเป็นรายเดอืนภาษีภายในวนัที่ 15 ของเดอืนภาษี
ถดัไป  ผู้ประกอบการนอกจากต้องจดทะเบยีนและมหีน้าทีย่ ื่นแบบแสดงรายการเสยีภาษีเป็น
รายเดือนแล้วยงัมหีน้าที่จดัท าใบก ากับภาษี  รายงานและหลกัฐานต่างๆ ตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว ้ หากผูใ้ดฝา่ฝืนยอ่มอาจถูกประเมนิภาษพีรอ้มทัง้เบีย้ปรบัและเพิม่รวมทัง้อาจถูกยดึ
ทรพัยส์นิน าไปขายทอดตลาดเพื่อน าเงนิไปเสยีภาษหีรอือาจถูกด าเนินอาญาดว้ยกไ็ด้ 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

ตอนท่ี  1   ค าถามอตันัย  :  ถาม – ตอบจากทฤษฎใีนเนื้อหาเพื่อทดสอบถงึความเขา้ใจของ 
ผูเ้รยีน 

 

ขอ้  1.  การประกอบกจิการประเภทใดบา้งทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษมีลูค่าเพิม่ 

 

ข้อ  2.  ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร  น ามาจดัเก็บใช้แทนภาษีใด  และมเีหตุผลอย่างไรจงึน า
ภาษมีลูค่าเพิม่มาใชใ้นประเทศไทย   
 

ขอ้  3.  ฐานภาษีมูลค่าเพิม่คอือะไร  ฐานภาษีส าหรบัการขายสนิค้าและฐานภาษีส าหรบัน า
สนิคา้เขา้แตกต่างกนัอยา่งไร  อธบิาย 

 

ขอ้  4.  ผูท้ีม่หีน้าทีจ่ดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่มกีลุ่มใดบา้ง 

 

ขอ้  5.  ใหอ้ธบิายถงึจดุทีผู่ป้ระกอบการจะตอ้งรบัผดิในการเสยีภาษมีลูค่าตามกรณต่ีางๆ  
 

ขอ้  6.  ฐานภาษสี าหรบัการขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหมายถงึอะไร  และใหอ้ธบิายเกี่ยวกบัฐาน
ภาษมีลูค่าเพิม่ในแต่ละฐานมาพอสงัเขป 

 

ขอ้  7.  การยกเลกิใบก ากบัภาษฉีบบัเดมิแล้วออกฉบบัใหม่ให้ผูป้ระกอบการ  ผูอ้อกใบก ากบั
ภาษตีอ้งปฏบิตัอิยา่งไร  และใบก ากบัภาษตีามมาตรา 86/4 ตามประมวลรษัฎากรไดก้ าหนดไว้
มขีอ้ความรายการใดบา้ง 

 

ขอ้  8.  บรษิัท ประสบโชคชยั จ ากดั  ท าธุรกิจเกี่ยวกบัการผลติเฟอรน์ิเจอร์ส่งออก ซึ่งส่วน
ใหญ่สนิคา้ทีไ่ดร้บัความนิยมจากลกูคา้คอื  ผลติภณัฑต์ู้ใส่เสือ้ผา้  ดงันัน้ในการผลติตู้แต่ละครัง้
บรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นต้องจดัหาวตัถุดบิที่มคีุณภาพมาเพื่อใช้ในการผลติโดยจะสัง่ซือ้ไมจ้าก
โรงเลื่อยทีม่มีาตรฐาน  ส าหรบัต้นทุนไมท้ี่ซือ้มาใช้ในการผลติครัง้นี้จ่ายเงนิไป 100,000 บาท  
นอกจากนี้ยงัต้องซือ้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตะป ู บานพบั  กระจก  แลก็เกอร ์ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  
30,000 บาท  พอผลติเสรจ็แล้วจงึส่งมอบให้ลูกค้าได้รบัเงนิมา 300,000 บาท  จงค านวณหา
ภาษมีลูค่าเพิม่ทีบ่รษิทั จะตอ้งช าระใหแ้ก่สรรพากรโดยใชอ้ตัราภาษรีอ้ยละ 7  
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ขอ้  9.  บรษิทั เยน็ชื่นใจ จ ากดั  เป็นโรงงานผลติตู้เยน็และเครื่องปรบัอากาศ  เมื่อวนั ศุกร์ที ่ 
25 ธนัวาคม 2558  ไดส้ัง่ซือ้วตัถุดบิต่างๆ เช่น แผนเหลก็  ขดลวด  ยาง  สายไฟฟ้า  และอื่นๆ 
รวมเป็นเงนิ  250,000 บาท  เมื่อผลติเสรจ็แลว้จงึส่งตู้เยน็และเครื่องปรบัอากาศออกไปขายที่
ต่างประเทศมรีายไดท้ี่เกดิขึน้จากการขายสนิคา้ครัง้นี้จ านวน  900,000 บาท  บรษิทัฯ จะต้อง
เสยีภาษมีลูค่าเพิม่เท่าใดหากจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 7 

 

ขอ้  10. นายภูมสิุข  อยู่ด ี จดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 7  ซื้อสนิค้ามาจ านวน 
350,000 บาท  เสยีภาษมีลูค่าเพิม่จากการซือ้สนิคา้มา 24,500 บาท  และจ าหน่ายสนิคา้ไดเ้งนิ
มาจ านวน  1,000,000 บาท  นายภมูสิุขจะตอ้งเสยีภาษมีลูค่าเพิม่เท่าใด 

 

ตอนท่ี  2   แบบฝึกหดัปรนัย  :  ค าสัง่ใหเ้ขยีนเครื่องหมายวงกลม       ลอ้มรอบตวัอกัษรที่
ถูกตอ้งทีสุ่ดเพยีงตวัเลอืกเดยีวส าหรบัค าถามในแต่ละขอ้ 

 

ขอ้  1.  ผูท้ีม่หีน้าทีย่ ืน่แบบ ภ.พ.36  ไดแ้ก่บุคคลกลุ่มใด 

ก.  ผูป้ระกอบการทีอ่ยู่นอกราชอาณาจกัร 

ข.  ผูข้ายทอดตลาดซึง่ขายทรพัยส์นิทีถู่กยดึตามวธิอีื่น 

ค.  ผูร้บัโอนสนิคา้ทีไ่ดเ้สยีภาษมีลูค่าเพิม่ในอตัรารอ้ยละ  0 

ง.  ผูป้ระกอบการทีไ่ดใ้หบ้รกิารในต่างประเทศ 

จ.  ถูกทุกขอ้ทีก่ล่าวมา 

 

ขอ้  2.  “ภาษีขายที่เกดิขึน้ในเดอืนใดก็เป็นภาษีขายของเดอืนนัน้”  จากค ากล่าวนี้กิจการได้
พจิารณาขอ้ความจากสิง่ใดเป็นหลกั 

ก. ระบุรายการของสนิคา้ไดร้บัครบถว้นและถูกตอ้งตรงตามรายการทีส่ ัง่ซือ้ 

ข. วนัทีท่ีป่รากฏในส าเนาใบก ากบัภาษทีีอ่อกใหแ้ก่ลกูคา้ 

ค. วนัทีม่กีารส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ 

ง. ใบก ากบัภาษรีะบุชื่อทีอ่ยูผู่ซ้ ือ้และผูข้ายอยา่งชดัเจน 

จ. ระบุเงือ่นไขการช าระเงนิพรอ้มเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากร 

 

ขอ้  3.  ขอ้ใดเป็นมลูค่าของฐานภาษมีลูค่าเพิม่ 

ก. ส่วนลดหรอืค่าลดหยอ่น 

ข. ค่าชดเชย 

ค. เงนิอุดหนุน 

 



 381 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 

ง. ค่าตอบแทน 

จ. ภาษขีาย 

 

ขอ้  4.  ก าหนดการแจง้วนัเลกิประกอบกจิการพรอ้มกบัคนืทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ต้องใชร้ะยะ 
เวลากีว่นั 

ก. ทนัททีีปิ่ดกจิการ 

ข. 3  วนั 

ค. 7  วนั 

ง. 15  วนั 

จ. 30  วนั 

 

ขอ้  5.  กรณปีระกอบการอยูแ่ลว้และมรีายรบัเกนิ 1,800,000 บาทต่อปี  กฎหมายก าหนดเวลา
จดทะเบยีนเมือ่ใด 

ก. เมือ่ประสงคจ์ะขอจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ 

ข. ภายใน  30 วนันบัแต่วนัทีม่รีายรบัเกนิ 

ค. ภายใน  60 วนันบัแต่วนัทีม่รีายรบัเกนิ 

ง. ภายใน  90 วนันบัแต่วนัทีม่รีายรบัเกนิ 

จ. ก่อนวนัเริม่ประกอบกจิการ 

 

ขอ้  6.  การจดัท ารายงานภาษขีายจะตอ้งกระท าเมือ่ใด 

ก. ทนัททีีม่กีารจา่ยช าระค่าสนิคา้ 

ข. 15 วนัท าการนบัจากวนัทีไ่ดร้บัช าระค่าสนิคา้ 

ค. 7 วนัท าการหลงัจากทีม่กีารส่งมอบสนิคา้ 

ง. 5 วนัท าการนบัจากวนัทีท่ีข่ายสนิคา้ 

จ. 3 วนัท าการนบัจากวนัทีใ่นใบก ากบัภาษี 
 

ขอ้  7.  ขอ้ความใดกล่าวไดถู้กตอ้งเกีย่วกบัการจดัเกบ็เอกสารและหลกัฐานทีใ่ชป้ระกอบการลง
รายงานภาษซีือ้ 

ก. เรยีงล าดบัชื่อตามตวัอกัษรของรายการขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 

ข. ใหเ้ลขทีใ่บส าคญัเรยีงขึน้ใหม่จากทางดา้นล่างซา้ยของใบส าคญันัน้ ๆ 

ค. เรยีงตามล าดบัใบก ากบัภาษทีีไ่ดร้บั 

ง. รวมภาษทีุกเดอืนทีน่ ามาลงรายงานภาษซีือ้ในชุดเดยีวกนั 

จ. ถูกทุกขอ้ทีก่ล่าวมา 
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ขอ้  8.  “เบี้ยปรบั”  ในกรณีผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิม่ไว้ไม่ถูกต้อง
เป็นเหตุใหจ้ านวนภาษทีีต่อ้งเสยีคลาดเคลื่อนไป  จะตอ้งค านวณการช าระเบีย้ปรบัตามขอ้ใด 

ก. ช าระเบีย้ปรบัอกี 1 เท่าหรอื  2 เท่าของเงนิภาษ ี

ข. ช าระเบีย้ปรบัอกี 1.5 เท่าของเงนิภาษ ี

ค. ช าระเบีย้ปรบัอกี  3 เท่าของเงนิภาษ ี

ง. ช าระเบีย้ปรบัอกี  5 เท่าของเงนิภาษ ี

จ. ช าระเบีย้ปรบัอกี 10 เท่าของเงนิภาษ ี

 

ขอ้  9.  เอกสารหลกัฐาน ทีส่ าคญัทีสุ่ด ในการยืน่แบบเพื่อช าระภาษมีลูค่าเพิม่คอืสิง่ใด 

ก. รายงานภาษขีาย 

ข. รายงานภาษซีือ้ 

ค. รายงานสนิคา้และวตัถุดบิ 

ง. ใบก ากบัภาษซีือ้ 

จ. เอกสารการจดทะเบยีนการจดัตัง้กจิการ 

 

ข้อ  10.  ใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปแบบตามมาตรา 86/4  ต้องมีรายการครบถ้วนตามที่
กฎหมายก าหนด ยกเวน้ รายการใดทีไ่มไ่ดก้ล่าวถงึ 

ก. เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากรของผูข้าย 

ข. ชื่อทีอ่ยูข่องผูซ้ือ้ 

ค. วนัเดอืนปีทีอ่อกใบก ากบัภาษี 
ง. สถานทีจ่ดัส่งสนิคา้พรอ้มเงื่อนไขการช าระเงนิ 

จ. เลขที ่ เล่มที ่ ของใบก ากบัภาษี 
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  บทท่ี  7 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 

 ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล (Corporate Income Tax : CIT)  ตามประมวลรษัฎากรจดัเป็น
ภาษทีางตรงซึง่เป็นภาษทีีมุ่่งจดัเกบ็จากบรษิทั  หา้งหุน้ส่วนและนิตบิุคคลอื่นๆ ตามทีป่ระมวล
รษัฎากรบญัญตัไิว้โดยจะเก็บจากฐานก าไรสุทธซิึ่งเป็นฐานที่ส าคญัแล้วยงัก าหนดให้จดัเก็บ
จากฐานอื่นๆ อกีด้วย  ในการประกอบธุรกจิน าเขา้และส่งออกโดยมากแล้วมกัเป็นบรษิทัและ
หา้งหุ้นส่วนนิตบิุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรษัฎากร  จงึต้องมหีน้าที่ในการคํานวณ
รายไดแ้ละรายจา่ยเพื่อเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลตามทีเ่กดิขึน้ในรอบระยะเวลาบญัช ี(เท่ากบั 12 
เดอืน) กต็อ้งใชแ้นวปฏบิตัเิช่นเดยีวกนั  ดงันัน้  ตามนโยบายของรฐับาลเพื่อใหก้ารจดัเกบ็ภาษี
เงนิได้นิติบุคคลและเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี  กฎหมายจงึมขี้อกําหนดบางประการ
เกีย่วกบัการคาํนวณหากําไรสุทธเิพื่อเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล  ทําใหจ้าํเป็นต้องมกีารปรบัปรุง
กําไรสุทธติามหลกัการบญัชใีหเ้ป็นกําไรสุทธเิพื่อเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลตามประมวลรษัฎากร
ก่อนนํากําไรสุทธดิงักล่าวไปคํานวณเสยีภาษีตามอตัราที่กําหนดไว้  อีกทัง้ผู้ประกอบการยงั
ตอ้งทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษแีละวธิกีารเสยีภาษตีลอดถงึเงื่อนไขต่างๆ ในการ
คาํนวณภาษไีวด้ว้ยซึง่สาระสาํคญัของภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลมดีงันี้     
 

 

ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 

 ตามความหมายพเิศษของคําว่า  “บรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนิตบิุคคล”  ถ้าพจิารณาจาก
คํานิยามในมาตรา 39 ประมวลรษัฎากร  ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลไดแ้ก่  บรษิทัหรอื
ห้างหุ้นส่วนบุคคล  ซึ่งนอกจากนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วยงัหมายความ
รวมถงึบุคคลอื่นๆ ดว้ยซึง่ไดแ้ก่  (กรมสรรพากร.  คน้จาก,  www.rd.go.th/m/835.0.htr) 

 

1.  บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุคลท่ีตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย  ไดแ้ก่ 

1.1  บรษิทัจาํกดั   
1.2  บรษิทัมหาชนจาํกดั 

1.3  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

      1.4  หา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบยีน 
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2.  บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุคลท่ีตัง้ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ   
    บรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศซึ่งมหีน้าที่

เสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในประเทศไทยกต่็อเมือ่เขา้เงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี้ 
2.1  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศ  และ 

กระทาํกจิการในทีอ่ื่นๆ รวมทัง้ในประเทศไทยดว้ย  
              2.2  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมาของต่างประเทศและกระ 
ทํากจิการในที่อื่นๆ รวมทัง้ในประเทศไทยด้วยและกจิการที่ทํานัน้เป็นกจิการประเภทการขน
ส่งผ่านประทศต่างๆ 

              2.3  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมาของต่างประเทศ  มไิด้ 
ประกอบกจิการในประเทศไทยแต่ไดร้บัเงนิไดพ้งึประเมนิประเภทที ่2, 3, 4, 5 หรอื 6 ทีจ่่าย 
จากหรอืในประเทศไทย 

              2.4  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมาของต่างประเทศมลีูกจา้ง 
หรอืผูท้ําการแทน  หรอืผูท้ําการตดิต่อในการประกอบกจิการในประเทศไทยซึง่เป็นเหตุให้ได ้
รบัเงนิไดห้รอืผลกําไรในประเทศไทย 

 

3.  กิจการซ่ึงด าเนินการเป็นทางการค้าหรือหาก าไร  โดย 

3.1  รฐับาลต่างประเทศ  หรอื 

3.2  องคก์ารของรฐับาลต่างประเทศ  หรอื 

3.3  นิตบิุคคลอื่นทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศ 

 

4.  กิจการร่วมค้า   
    กิจการร่วมค้า  ได้แก่  กิจการที่ดําเนินการร่วมกันเป็นทางการค้าหรือหากําไร

ระหว่างบุคคลดงัต่อไปนี้คอื 

     4.1  บรษิทักบับรษิทั 

     4.2  บรษิทักบัหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล 

     4.3  หา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลกบัหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล 

     4.5  บรษิทัและหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลกบับุคคลธรรมดา   
    4.6  บรษิทัและหรอืคณะบุคคลทีม่ใิช่นิตบิุคคล 

    4.7  บรษิทัและหรอืหา้งหุน้ส่วนสามญัหรอืนิตบิุคคลอื่น 

 

5.  มลูนิธิหรือสมาคม   
    มูลนิธหิรอืสมาคมที่ประกอบกจิการซึ่งมรีายได้  แต่ไม่รวมถงึมูลนิธหิรอืสมาคมที่

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัประกาศกําหนดใหเ้ป็นองคก์ารสาธารณกุศล 
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นิติบคุคลท่ีไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 

 นิติบุคคลอื่นๆ  นอกจากที่กล่าวมาในข้างต้นและเฉพาะที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย  
เช่น  กระทรวง  ทบวง  กรม  การทางพเิศษแห่งประเทศไทย  การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  การ
ประปา  วดั  หอการค้า  พรรคการเมอืง  สหกรณ์  สหภาพแรงงาน  สภาองค์การนายจ้าง/
ลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน  มหาวิทยาลยัเอกชน  โรงเรียนเอกชนในระบบ  สํานักงาน
ทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิ ์ มูลนิธสิรา้งสรรค์เด็ก  คณะลูกเสอืแห่งชาต ิเป็นต้น  ไม่ต้อง
เสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลแต่อยา่งใด   อย่างไรกต็ามยงัมนีิตบิุคคลอกีบางประเภททีเ่ขา้ลกัษณะ
ทีต่้องเสยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลตามประมวลรษัฎากร  แต่ได้รบัการยกเว้นตามบทบญัญตัขิอง
กฎหมาย  ไดแ้ก่  (กรมสรรพากร. คน้จาก,  www.rd.go.th/m/834.0.htr) 

1.  บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามข้อผูกพนัที่ประเทศไทยมอียู่ตามสญัญาว่า
ดว้ยความรว่มมอืทางเศรษฐกจิหรอืทางเทคนิคระหว่างรฐับาลไทยกบัรฐับาลต่างประเทศ 

2.  บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รบัการยกเว้นหรอืลดอตัราภาษีเงนิได้ตาม
พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการลงทุน 

3.  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลซึง่ไดต้ัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศทีอ่ยู่ใน
ประเทศที่มอีนุสญัญาภาษีกบัประเทศไทย (อนุสญัญาว่าด้วยการเวน้การเก็บภาษีซ้อน) ซึ่งมี
ทัง้หมด 59 ประเทศ  เช่น  ญีปุ่น่  สงิคโปร ์ อติาล ี องักฤษ  สหรฐัอเมรกิา  เป็นตน้ 

 

 

ฐานภาษีและอตัราภาษี 

 

 ประมวลรษัฎากรไดก้ําหนดใหผู้ม้หีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลตอ้งคํานวณภาษนํีาส่ง
ให้กรมสรรพากรตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ซึ่งโดยทัว่ไปเงนิได้ที่ต้องเสยีภาษีหรอืฐานภาษี
ไดแ้ก่  กําไรสุทธคิณูดว้ยอตัราภาษทีีก่ําหนด  ทัง้นี้   เพื่อความเป็นธรรมและอุดช่องว่างในการ
จดัเก็บภาษีเงนิได้กบัผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลจงึได้กําหนดฐานภาษีที่นํามาจดัเก็บเพื่อ
ก่อใหเ้กดิความแตกต่างกนัไปดงันี้ (กรมสรรพากร.  คน้จาก,  www.rd.go.th/m/833.0.htr) 

 

 1.  ฐานภาษีเงินได้นิติบคุคล   
    ฐานภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ฐานไดแ้ก่ 

     1.1  ฐานกําไรสุทธิ  คือ  คํานวณจากรายรบัทัง้หมดหกัด้วยต้นทุนและรายจ่าย
ทัง้หมด  ถอืไดว้่าเป็นฐานภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลทีส่าํคญัทีสุ่ด 

     1.2  ฐานรายรบัก่อนหกัรายจ่าย  คอื  คํานวณยอดจากรายรบัทัง้หมดของบรษิัท
หรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลโดยไมต่อ้งนําไปหกัค่าใชจ้า่ยแต่อยา่งใด 
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     1.3  ฐานเงนิได้ที่จ่ายจากหรอืในประเทศไทย  คอื  เงนิที่จ่ายจากหรอืในประเทศ
ไทยก่อนส่งออกไปยงัต่างประเทศทัง้หมด  เช่น  เงนิไดต้ามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5)  หรอื (6)  

เป็นตน้ 

     1.4  ฐานการจําหน่ายเงนิกําไรออกไปจากนอกประเทศ คอื เงนิกําไรที่บรษิทัหรอื
หา้งหุน้ส่วนทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศส่งเงนิกําไรไปยงับรษิทัแมท่ีอ่ยูใ่นต่างประเทศ 

 

 2.  อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล 

     การจดัเก็บภาษีเงนิได้นิตบิุคคลจากบรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลของผู้มหีน้าที่
เสยีภาษตีามที่ไดก้ล่าวมาแลว้นัน้  เพื่อก่อใหเ้กดิความเป็นธรรมกบัผูเ้สยีภาษแีละมรีายไดเ้ขา้
ในหน่วยงานภาครฐัอย่างสมํ่าเสมอ  ประมวลรษัฎากรจงึไดก้ําหนดอตัราจดัเก็บภาษีตามฐาน
ต่างๆ ทีแ่ตกต่างกนัสรปุเป็นตารางดงันี้ 
 

ตารางที ่7.1   อตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 

ฐานภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลประเภทต่างๆ  อตัราภาษ ี(รอ้ยละ) 
(1)  ฐานกําไรสุทธขิองบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล 15,  20 

(2)  ฐานรายรบัก่อนหกัรายจ่าย 3 

(3)  ฐานเงนิไดท้ีจ่า่ยจากหรอืในประเทศไทย 15 

(4)  ฐานการจาํหน่ายเงนิกําไรออกไปจากนอกประเทศ 10 

 

 สําหรบัการเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลตามประมวล
รษัฎากรกําหนดไวเ้พื่อใชเ้ป็นแนวปฏบิตักินัทัว่ไปมดีงันี้ 

1. การเสยีภาษโีดยยืน่รายการประเมนิตนเอง  ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจะ  
ตอ้งคาํนวณภาษแีละยืน่แสดงรายการตามกําหนดเวลาทีก่ฎหมายบญัญตัไิว ้ ซึง่แตกต่างกนัไป
ตามประเภทของนิตบิุคคลและวธิกีารคาํนวณเสยีภาษ ี

2. การเสยีภาษโีดยถูกหกัไว ้ณ ทีจ่า่ย ประมวลรษัฎากรไดบ้ญัญตัใิหผู้จ้า่ยเงนิไดใ้ห้  
แก่บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลในบางกรณีต้องหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายและนําส่งรฐับาลโดยภาษี
ทีห่กัไวน้ัน้ใหถ้อืเป็นเครดติภาษใีนการคาํนวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเมื่อถงึกําหนดเวลายื่นแบบ
แสดงรายการตามปกต ิ

3. การเสยีภาษโีดยการตรวจสอบของเจา้พนกังานประเมนิ  ในกรณทีีบ่รษิทัหรอืหา้ง 
หุน้ส่วนนิตบิุคคลไดค้ํานวณและชําระภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลไวไ้ม่ถูกต้องครบถ้วน  เจา้พนักงาน
ประเมนิมอีํานาจเรยีกตรวจสอบและประเมนิเงนิภาษรีวมทัง้เบีย้ปรบัและเงนิเพิม่ใหบ้รษิทัเสยี
ภาษเีงนิได้นิตบิุคคลให้ถูกต้อง  การประเมนิของเจา้พนักงานประเมนิสามารถประเมนิไดจ้าก
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การตรวจสอบและประเมนิโดยไม่ไดท้ําการตรวจสอบ  นอกจากนี้ในกรณีจําเป็นพนักงานอาจ
ประเมนิภาษก่ีอนถงึกําหนดเวลายืน่แบบแสดงรายการกไ็ด้ 
 

 

การเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลจากฐานก าไรสทุธิ 

 

 สมคดิ  บางโม (2558 : 163) ได้กล่าวถงึการเสยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลจากฐานกําไร
สุทธวิ่า  กําไรสุทธ ิ คอื  จํานวนเงนิรายรบัหกัด้วยรายจ่ายและต้นทุนของบรษิทัหรอืห้างหุ้น 
ส่วนนิตบิุคคล   การเก็บภาษีในกรณีนี้จะเก็บต่อเมื่อบรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมกีําไร  
ถ้าไม่มกีําไรหรอืขาดทุนกไ็ม่ต้องเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล  ดงันัน้  นิตบิุคคลที่ต้องเสยีภาษใีน
กรณนีี้ตอ้งทาํบญัชแีละงบบญัชตีามรอบระยะเวลาบญัช ี

 

 1.  ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีเงินได้จากก าไรสทุธิ 

     ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจากกําไรสุทธ ิ ตามประมวลรษัฎากรบญัญตัไิว้มี
ดงันี้ 
     1.1  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ไดแ้ก่ 

 1.1.1  บรษิทัจาํกดั  และบรษิทัมหาชนจาํกดั 

 1.1.2  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

   1.1.3  หา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบยีน 

 กรณทีีบ่รษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย  มสีาขาไม่ว่าจะอยู่ใน
ประเทศหรอืนอกประเทศ  จะตอ้งนํากําไรสุทธขิองสาขามารวมกบักําไรสุทธขิองสํานักงานใหญ่
เพื่อเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในประเทศไทยทัง้หมด 

     1.2  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศ  และมี
หน้าทีเ่สยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในประเทศไทย  ไดแ้ก่ 

  1.2.1  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีไ่ดจ้ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประ 
เทศและกระทาํกจิการในทีอ่ื่นรวมทัง้ในประเทศไทยดว้ย  โดยบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล
ทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศดงักล่าว  จะต้องนํากําไรสุทธเิฉพาะทีไ่ด้จากการกระทํา
กจิการในประเทศไทยมาเสยีภาษีเงนิได้นิติบุคคล  ในกรณีที่บรษิัทต่างประเทศมาถือหุ้นใน
บรษิทัไทยเฉพาะการถอืหุน้ไม่ถอืว่าเป็นการประกอบกจิการในประเทศไทย  สาขาของบรษิทั
ต่างประเทศดงักล่าวทีป่ระกอบกจิการในประเทศไทยจงึไมต่อ้งนําเงนิปนัผลทีไ่ดจ้ากบรษิทัไทย
มารวมคํานวณเป็นกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีในประเทศไทย  แต่บรษิัทไทยต้องหกัภาษีตาม
มาตรา 70  
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  1.2.2  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีไ่ดจ้ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประ 
เทศมลีูกจา้งหรอืผูท้ําการแทนหรอืผูท้ําการตดิต่อในการประกอบกจิการในประเทศไทยซึง่เป็น
เหตุใหไ้ดร้บัเงนิไดห้รอืผลกําไรในประเทศไทย  ใหถ้อืว่าบุคคลผูเ้ป็นลูกจา้งหรอืผู้ทําการแทน
หรอืผูท้ําการตดิต่อเช่นว่านัน้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคล  เป็นตวัแทนของบรษิทั
หรอืหา้งหุ้นส่วนนิตบิุคคลซึง่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศและใหบุ้คคลนัน้มหีน้าที่และ
ความรบัผดิในการยืน่รายการและเสยีภาษเีงนิไดเ้ฉพาะทีเ่กีย่วกบัเงนิไดห้รอืผลกําไรดงักล่าว 

  1.2.3  กจิการซึง่ดําเนินการมุ่งเป็นทางการคา้หรอืหากําไรโดยรฐับาลของต่าง 
ประเทศ  องคก์ารของรฐับาลต่างประเทศหรอืนิตบิุคคลอื่นทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

  1.2.4  กจิการรว่มคา้  ไดแ้ก่ กจิการทีด่าํเนินการร่วมกนัเป็นทางการคา้เพื่อหา
กําไร  เช่น  บรษิทักบับรษิทั  หรอืบรษิทักบัหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล  หรอืระหว่างบรษิทัและ/หรอื
หา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลกบับุคคลธรรมดา  คณะบุคคลทีม่ใิช่นิตบิุคคล  หา้งหุน้หุน้สามญัหรอืนิติ
บุคคลอื่น 

 

 2.  รอบระยะเวลา 

     รอบระยะเวลาทีใ่ช้ในการคํานวณกําไรสุทธขิองผู้มหีน้าทีเ่สยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล
จากฐานกําไรสุทธโิดยใหนํ้าเอารายไดข้องกจิการที่เกดิขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ๆ หกัดว้ย
รายจา่ยตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นมาตรา 65 ทว ิและมาตรา 65 ตร ีตามประมวลรษัฎากรกําหนด
โดยปกตริอบระยะเวลาบญัชกีําหนดใหม้ ี12 เดอืนซึง่เริม่ตัง้แต่วนัทีน่ายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน
เป็นนิตบิุคคลแต่มขีอ้ยกเวน้บางกรณีที่รอบระยะเวลาบญัชีของกจิการอาจปิดบญัชมีน้ีอยกว่า
หรอืมากกกว่า 12 เดอืนกไ็ดอ้าจเป็นไปตามกรณต่ีางๆ ดงันี้  
     2.1  บรษิทัหรอืหา้งหุ้นส่วนนิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ใหม่จะถอืเอาวนัเริม่ต้นวนัหนึ่งวนัใด
เป็นรอบระยะเวลาบญัชกีไ็ด้  เช่น  บรษิทัเริม่ตัง้เมื่อวนัที ่1 มนีาคม 2558 และต้องการใหร้อบ
ระยะเวลาบญัชตีรงกบัปีปฏทินิ คอืวนัสิ้นสุดรอบบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ในกรณีนี้รอบ
ระยะเวลาบญัชแีรกอาจมเีพยีง 10 เดอืนเท่านัน้ 

     2.2  ในกรณีนิตบิุคคลรอ้งขออธบิดกีรมสรรพากรเพราะมเีหตุจาํเป็นต้องเปลีย่นวนั
สุดท้ายของรอบระยะเวลาบญัช ีเช่น เดมิรอบระยะเวลาบญัชกีําหนดไว้วนัที่ 1 มกราคม ถึง
วนัที ่31 ธนัวาคม 2558  ขอเปลีย่นวนัสุดทา้ยเป็นวนัที ่30 กนัยายน 2558 เมื่ออธบิดอีนุญาต
รอบระยะเวลาบญัชใีนปีนัน้จะมเีพยีง 9 เดอืน ซึง่จะน้อยกว่ารอบปกต ิ12 เดอืน 

     2.3  ในกรณบีรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนเลกิกจิการ  ผูช้าํระบญัชแีละผูจ้ดัการไม่สามารถ
ยื่นรายการภายใน 150 วนันับแต่วนัสุดท้ายของรอบระยะเวลาบญัชีที่กําหนดได้  โดยทัง้นี้
กจิการไดแ้จง้ความประสงคย์ืน่คาํรอ้งขอต่ออธบิดกีรมสรรพากรขอขยายระยะเวลาบญัชอีอกไป  
หากเมื่ออธบิดเีหน็ชอบและได้สัง่อนุญาตใหข้ยายระยะเวลาบญัชอีอกไปได้  ดงันัน้  รอบระยะ
บญัชขีองกจิการอาจปิดบญัชเีกนิ 12 เดอืนกไ็ด ้เช่น บรษิทัวนัใหม่จาํกดั  มรีอบเวลาบญัชวีนัที ่
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1 มกราคม 2558  ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558  แต่บรษิทัเลกิกจิการในวนัที่ 10 พฤศจกิายน 
2558  ทัง้นี้บรษิทัยื่นคํารอ้งขอขยายเวลาชําระบญัชไีปถงึวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2559 กไ็ดโ้ดย 
รอบระยะเวลาบญัชสีุดทา้ยจงึเป็น 14 เดอืน 

 

 3.  การค านวณก าไรสทุธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล 

     ตามประมวลรษัฎากรไดก้ําหนดใหบ้รษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลเสยีภาษเีงนิได้
นิตบิุคคลจากกําไรสุทธิซึ่งคํานวณจากรายได้ของกจิการหรอืเนื่องจากกจิการที่กระทําในรอบ
ระยะเวลาบญัชหีกัดว้ยรายจ่ายตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นมาตรา 65 ทว ิและมาตรา 65 ตร ีตาม
ประมวลรษัฎากร  โดยการคํานวณกําไรสุทธจิะต้องใช้ “เกณฑส์ทิธ”ิ  หมายความว่ารายได้ที่
เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบญัชีใดแม้ว่าจะยงัไม่ได้รบัชําระในรอบระยะเวลาบญัชีนัน้มารวม
คํานวณเป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชนีัน้  และใหนํ้ารายจ่ายทัง้สิน้ทีเ่กี่ยวกบัรายไดน้ัน้แม้
จะยงัมไิดจ้า่ยในรอบระยะเวลาบญัชมีารวมคํานวณเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบญัชนีัน้  ใน
กรณจีาํเป็นผูม้เีงนิไดจ้ะขออนุมตัต่ิออธบิดเีพื่อเปลีย่นแปลงเกณฑส์ทิธแิละวธิกีารทางบญัชเีพื่อ
คํานวณรายไดแ้ละรายจ่ายตามเกณฑอ์ื่นกไ็ด ้ และเมื่อไดร้บัอนุมตัจิากอธบิดแีลว้ใหถ้อืปฏบิตัิ
ตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชทีีอ่ธบิดกีําหนดเป็นตน้ไป  

 นอกจากนี้ยงัมขีอ้พจิารณาว่าการที่ประมวลรษัฎากรบญัญตัใิห้บรษิทัคํานวณรายได้
ตามเกณฑส์ทิธนิัน้อาจจะเป็นภาระแก่บรษิทัมาก  เนื่องจากบางกรณียงัไม่ไดร้บัรายไดแ้ต่ต้อง
นําภาษีมาชําระ  ดงันัน้  กรมสรรพากรจงึได้แก้ไขแนวทางปฏบิตัใิห้ใช้หลกัเกณฑ์อื่นในการ
คาํนวณกําไรสุทธเิพื่อเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลดงันี้ 
     3.1  การคํานวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่ง
ประกอบกจิการธนาคารตามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์ กจิการธุรกจิเงนิทุน  ธุรกจิ
เงนิทุนหลกัทรพัย ์ และธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์ ตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกจิเงนิทุน  
ว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ  เว้นแต่รายได้ส่วนที่เป็นดอกเบี้ย
สําหรบัระยะเวลาหลงัจากทีไ่ดผ้ดินัดชําระตดิต่อกนัเป็นเวลาเกนิ 3 เดอืนแลว้  บรษิทัหรอืหา้ง
หุ้นส่วนนิติบุคคลนัน้จะนําดอกเบี้ยส่วนนัน้มารวมคํานวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบญัชี    
ทีไ่ด้รบัชําระก็ได้  นอกจากนี้บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลหากประกอบธุรกจิอื่นทีไ่ม่เขา้
ลกัษณะทํานองตามทีก่ล่าวมาขา้งต้น เช่น ธุรกจิบตัรเครดติ ก็ใหใ้ชเ้กณฑส์ทิธเิช่นเดยีวกนัได้
เว้นแต่รายไดส้่วนที่เป็นดอกเบีย้สําหรบัระยะเวลาหลงัจากที่ได้ผดินัดชําระตดิต่อกนัเป็นเวลา
เกนิ 6 เดอืน  จะนําดอกเบี้ยส่วนนัน้มารวมคํานวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบญัชทีี่ได้รบั
ชาํระกไ็ดเ้มือ่เขา้หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
  3.1.1  คาดหมายไดแ้น่นอนว่าจะไมส่ามารถไดร้บัชําระหน้ี  และ 

  3.1.2  มกีรณีแสดงใหเ้หน็ชดัแจง้ว่าลูกหนี้ไม่มเีงนิหรอืทรพัยส์นิเพยีงพอทีจ่ะ 
ชาํระเช่น  มหีลกัประกนัไม่คุม้กบัหนี้ทีต่้องชําระ  หรอืลูกหนี้ดําเนินธุรกจิขาดทุนตดิต่อกนัเป็น
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เวลาหลายปี  หรอืไดด้ําเนินคดแีพ่งโดยไดย้ื่นคําขอเฉลีย่หนี้แลว้  หรอืไดด้ําเนินคดลีม้ ละลาย  
เป็นตน้ 

     3.2  การคํานวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่ง
ประกอบกจิการประกนัชวีติให้ใช้เกณฑส์ทิธ ิ เว้นแต่รายได้ส่วนที่เป็นเบี้ยประกนัชวีติบรษิัท
หรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลจะนํารายไดส้่วนนัน้มารวมคํานวณเป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชี
ทีไ่ดร้บัชาํระกไ็ด ้

     3.3  การคํานวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่ง
ประกอบกจิการฝากขายสนิค้าซึง่ผู้รบัฝากสนิค้า (Consignee)  ทําหน้าทีข่ายสนิค้าแทนผูฝ้าก
สนิค้า (Consignor) ให้ใช้เกณฑส์ทิธ ิ โดยบรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลต้องนํารายได้จาก
การขายสนิคา้มารวมคาํนวณเป็นรายไดท้ัง้จาํนวนในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีารฝากขายสนิคา้
แต่ถ้าบรษิทัหรอืหา้งหุ้นส่วนนิตบิุคคลได้ทําสญัญาการตัง้ตวัแทนผู้รบัฝากสนิค้าเพื่อขายเป็น
หนังสอื  โดยตวัแทนผู้รบัฝากสนิค้าได้รบัค่าตอบแทนหรอืบําเหน็จตามทีก่ําหนดไว้ในสญัญา  
บรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลจะคํานวณรายได้เมื่อตวัแทนผู้รบัฝากสนิค้าขายสนิค้าให้แก่   
ผูซ้ือ้กไ็ด ้

     3.4  การคํานวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่ง
ประกอบกิจการให้เช่าทรพัย์สินให้ใช้เกณฑ์สิทธิ  โดยต้องนํารายได้ค่าเช่าหรอืค่างวดและ
รายจา่ยทีเ่กีย่วขอ้งมารวมคํานวณเป็นรายไดแ้ละรายจ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชตีามส่วน
แห่งระยะเวลาการใหเ้ช่าทรพัยส์นิ 

     3.5  การคํานวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่ง
ประกอบกจิการใหเ้ช่าซือ้หรอืขายผ่อนชาํระทีก่รรมสทิธิย์งัไม่ไดโ้อนไปยงัผูซ้ือ้และมอีายุสญัญา
เกินหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีให้ใช้เกณฑ์สิทธิ  โดยต้องนํากําไรที่เกิดจากการขายมารวม
คํานวณเป็นรายได้ทัง้จํานวนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการให้เช่าซื้อหรือขายผ่อนชําระ  
สําหรบัดอกผลเช่าซื้อหรอืขายผ่อนชําระให้นํามารวมคํานวณเป็นรายได้แต่ละงวดตามวธิกีาร
ทางบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

     3.6  การคํานวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่ง
ประกอบกิจการก่อสร้างให้ใช้เกณฑ์สิทธิ  โดยต้องนํารายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องตาม
อตัราส่วนของงานที่ทําเสรจ็ตามวธิกีารทางบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปมารวมคํานวณเป็นรายได้และ
รายจา่ยในรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ 

     3.7  การคํานวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่ง
ประกอบกิจการค้าอสงัหารมิทรพัย์ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ  โดยให้ถือปฏบิตัิเกี่ยวกับการคํานวณ
รายไดแ้ละรายจา่ยในการคาํนวณกําไรสุทธเิพื่อเสยีภาษดีงันี้ 
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  3.7.1  ให้คํานวณรายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นรายได้และรายจ่ายทัง้
จาํนวนเมือ่มกีารจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์ เฉพาะการขายอสงัหารมิทรพัย์
ทีม่กีารจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยใ์นรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนักบั
การขายนัน้ 

  3.7.2  ใหค้าํนวณรายไดแ้ละรายจ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งตามอตัราส่วนของงานที่ไดท้ํา
เสรจ็ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชมีารวมคํานวณเป็นรายไดแ้ละรายจ่ายในรอบระยะเวลาบญัชี
นัน้  หรอื 

  3.7.3  ใหค้าํนวณรายไดแ้ละรายจ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งตามงวดทีถ่งึกําหนดชําระโดย
ใหใ้ชว้ธิกีารคาํนวณตามอตัรากําไรขัน้ตน้ 

 กรณีบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลหากไดเ้ลอืกใชว้ธิหีนึ่งวธิใีดตามขอ้ 3.7.2  หรอื
ขอ้ 3.7.3  แลว้จะต้องใชว้ธินีัน้ตลอดไปสําหรบัการขายอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทนัน้  เวน้แต่จะ
ไดร้บัอนุมตัใิหเ้ปลีย่นแปลงจากอธบิดกีรมสรรพากร 

     3.8  การคํานวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่ง
ประกอบกจิการสนามกอล์ฟหรอืกจิการให้บรกิารตามสญัญาระยะยาวแก่สมาชกิให้ใช้เกณฑ์
สทิธ ิ โดยต้องนํารายได้ที่เรยีกเกบ็หรอืพึ่งเรยีกเกบ็ในลกัษณะเป็นเงนิก้อนเพื่อตอบแทนการ
ให้บรกิารทัง้จํานวน  ไม่ว่ารายได้นัน้จะเกดิขึน้จากการผ่อนชําระหรอืชําระครัง้เดยีวและไม่ว่า
จะเรียกเก็บในลักษณะเงินค่าสมาชิก  เงินประกัน  เงินมดัจํา  เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อเป็น
ค่าใชจ้า่ยหรอืเงนิอื่นทีเ่รยีกเกบ็ในลกัษณะทํานองเดยีวกนัมารวมคํานวณเป็นรายไดท้ัง้จาํนวน
ในรอบระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ให้บรกิาร  หรอืจะนํารายไดน้ัน้มาเฉลีย่ตามส่วนแห่งจาํนวนปีตาม
สญัญาแต่ไมเ่กนิ 10 ปีและนํามารวมคาํนวณเป็นรายไดใ้นแต่ละรอบระยะเวลาบญัชตีามสญัญา  
แต่ไมเ่กนิ 10 รอบระยะเวลาบญัชนีบัแต่รอบระยะเวลาบญัชทีีไ่ดเ้ริม่ใหบ้รกิารกไ็ด้ 
     3.9  การคํานวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่ง
ประกอบกจิการขายชอร์ต (การขายหลกัทรพัย์ที่ต้องยมืหลกัทรพัยม์าเพื่อการส่งมอบ) ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และ
วธิกีารประกอบกจิการยมืและให้ยมืหลกัทรพัย ์และประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ว่าด้วยการขายหลักทรพัยโ์ดยที่บรษิทัหลกัทรพัยย์งัไม่มหีลกัทรพัยน์ัน้
อยู่ในครอบครองให้ใช้เกณฑ์สิทธิ  โดยต้องนํารายได้ที่เรยีกเก็บหรอืพึงเรยีกเก็บจากการ
ขายชอรต์มาเป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชนีัน้  ส่วนต้นทุนใหใ้ชร้าคาปิดของหลกัทรพัยใ์น
วนัที่ทําสญัญายมืหลกัทรพัยน์ัน้ถอืเป็นต้นทุนของหลกัทรพัย ์ และเมื่อมกีารซือ้หลกัทรพัยม์า
คนืเมือ่ใดใหค้ํานวณกําไรขาดทุนอกีครัง้โดยถอืราคาปิดของหลกัทรพัยใ์นวนัทีห่ลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ 
มาคนื (ในจํานวนหน่วยที่เทยีบเท่ากนั) ถอืเป็นกําไรหรอืขาดทุน ณ วนัทีม่กีารคนืหลกัทรพัย์
และธุรกรรมการยมืสิ้นสุดลง  ทัง้นี้ไม่ว่าการคนืจะอยู่ในรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกบัที่ได้ยมื
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หลกัทรพัยม์าหรอืไม่  สําหรบัค่าใชจ้่ายหากเกดิขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชใีดใหถ้อืเป็นรายจ่าย
ของรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ 

 นอกจากบทบัญญัติตามมาตรา 65 นี้แล้วยงัได้มีบทบัญญัติมาตราต่างๆ กําหนด
เงือ่นไขการคาํนวณกําไรสุทธไิวด้งันี้ 

1.  มาตรา 65 ทว ิ กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกบัการหกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคา  การตี
ราคาทรพัยส์นิและสนิค้าคงเหลอื  การคํานวณค่าเงนิตราต่างประเทศ  การจําหน่ายหนี้สูญ  
การยกเวน้การคาํนวณเป็นรายไดส้าํหรบัดอกเบีย้เงนิปนัผล  และภาษขีายในบางกรณ ี

2.  มาตรา 65 ตร ี กําหนดเกี่ยวกบัรายจ่ายทีจ่ะนํามาหกัในการคํานวณภาษเีงนิไดน้ิติ
บุคคลมไิด ้ หรอืถา้หากจะนํามาหกัไดก้ต็้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื่อนไขและอตัราที่
กําหนดไว ้

3.  มาตรา 70 ตร ีกําหนดว่าการทีบ่รษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีไ่ดส้่งสนิคา้ไปต่าง 
ประเทศใหแ้ก่สาํนกังานใหญ่  สาขาฯลฯ ใหถ้อืเป็นการขายในประเทศไทย 

  

 

เง่ือนไขการค านวณก าไรสทุธิตามมาตรา 65 ทวิ 

 

 สมเดช  โรจน์คุรเีสถยีรและคณะ (2556 : 561) กล่าวว่าตามวตัถุประสงค์ทัว่ไปเงื่อนไข
ทีป่ระมวลรษัฎากรกําหนดไว้เกี่ยวกบัรายจ่ายมาตรา 65 ทว ิและมาตรา 65 ตร ีทีบ่รษิทัหรอื
หา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลจะใชส้ทิธนํิามาหกัออกจากรายไดท้ีเ่กดิขึน้ตามรอบระยะเวลาบญัชไีดน้ัน้
มอียู่ด้วยกนั 3 ประการ คอื ประการแรก เพื่อป้องกนัการเสยีภาษีที่ตํ่ากว่าภาษีที่จะต้องเสยี
ดว้ยวธิกีารต่างๆ เช่น การทําใหก้ําไรสุทธน้ิอยลง  ประการทีส่อง เพื่อให้เกดิความแน่นอนใน
การคาํนวณกําไรสุทธ ิและ ประการทีส่าม เพื่อกําหนดวธิกีารคํานวณสําหรบักจิการหรอืรายได้
บางชนิดเป็นพเิศษ  ซึ่งหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขในการคํานวณกําไรสุทธแิละวธิกีารทางบญัชตีาม
มาตรา 65 ทว ิแห่งประมวลรษัฎากรมดีงันี้ 
 

 1.  รายการท่ีระบไุว้ในมาตรา 65 ตรี    
    รายการที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ตรไีม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธ ิ

(รายละเอยีดของรายจา่ยตอ้งหา้มตามมาตรา 65 ตร ีดหูวัขอ้ถดัไปทีห่น้า 407) 

 

 2.  ค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรพัยสิ์น   
    ค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาของทรพัยส์นิใหห้กัไดต้ามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื่อนไข

และอตัราทีก่ําหนดโดยพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่145 ดงันี้ 
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     2.1  การหกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาจะต้องไม่เกนิอตัรารอ้ยละของมลูค่าต้นทุน
ตามประเภทของทรพัยส์นิดงัต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่7.2   การคดิค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาของทรพัยส์นิ 

ประเภททรพัยส์นิ รอ้ยละ 

อาคาร 
- อาคารถาวร 

- อาคารชัว่คราว 

 

5 

100 

ตน้ทุนเพื่อการไดม้าซึง่แหล่งทรพัยากรธรรมชาตทิีส่ญูสิน้ไปได้ 5 

ตน้ทุนเพื่อการไดม้าซึง่สทิธกิารเช่า 

- กรณไีม่มหีนงัสอืสญัญาเช่า  หรอืมหีนงัสอืสญัญา
เช่าทีม่ขีอ้กําหนดใหต่้ออายุการเช่าไดโ้ดยไม่มี
เงือ่นไขในการต่ออายนุัน้เปิดโอกาสใหต่้ออายกุาร
เช่าไดต่้อๆ ไป 

- กรณมีหีนงัสอืสญัญาเช่าทีไ่มม่ขีอ้กําหนดใหต่้ออายุ
การเช่าไดห้รอืมขีอ้กําหนดใหต่้ออายกุารเช่าได้
เพยีงระยะเวลาอนัจาํกดั 

 

10 

 

 

 

100 หารดว้ยจาํนวนปีอายุ
การเช่าและอายทุีต่่อได้
รวมกนั 

ตน้ทุนเพื่อการไดม้าซึง่สทิธใินกรรมวธิ ี สตูร  กู๊ดวลิล ์ 
เครือ่งหมายการคา้  สทิธปิระกอบกจิการตามใบอนุญาต  
สทิธบิตัร  ลขิสทิธิ ์ หรอืสทิธอิยา่งอื่น 

- กรณไีม่จาํกดัอายกุารใช้ 
- กรณจีาํกดัอายกุารใช้ 

 

 

 

10 

100 หารดว้ยจาํนวนปีอายุ
การใช ้

ทรพัยส์นิอยา่งอื่น  ซึง่โดยสภาพของทรพัยส์นินัน้สกึหรอหรอื
เสื่อมราคาได ้ นอกจากทีด่นิและสนิคา้ 

20 

ทีม่า  :  (กลุ่มนกัวชิาการภาษอีากร,  2557  หน้า 165) 

 

     2.2  บรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลจะต้องหกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคา  โดย
เลอืกใชว้ธิกีารทางบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป  หากเมื่อไดเ้ลอืกใชว้ธิกีารทางบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและ
อตัราทีจ่ะหกัอย่างใดแลว้จะต้องใชว้ธิกีารและอตัรานัน้ตลอดไป  ถ้าจะเปลีย่นแปลงวธิกีารและ
อตัราในระหว่างรอบระยะเวลาบญัช ี บรษิทัหรอืหา้งหุ้นส่วนนิตบิุคคลจะต้องขอความเหน็ชอบ
จากอธบิดกีรมสรรพากรหรอืผู้ทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรมอบหมายก่อนเมื่อไดร้บัอนุมตัแิล้วถงึจะ
เปลี่ยนแปลงได้  แต่ถ้าอธบิดกีรมสรรพากรหรอืผู้ที่อธบิดกีรมสรรพากรมอบหมายไม่อนุมตัิ
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ดว้ยเหตุผลบางประการบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลนัน้ต้องคดิค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคา
ตามวธิกีารและอตัราเดมิต่อไป 

     2.3  การหกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคา  ใหค้ํานวณตามส่วนเฉลีย่แห่งระยะเวลาที่
ไดท้รพัยส์นินัน้มาในแต่ละรอบระยะเวลาบญัช ี ในกรณีทีร่อบระยะบญัชใีดไม่เตม็ 12 เดอืนให้
เฉลีย่หกัตามส่วนนัน้  ทัง้นี้ต้องไม่เกนิอตัรารอ้ยละของมลูค่าต้นทุนตามประเภทของทรพัยส์นิ
ดงักล่าวตามตาราง 7.2 ขา้งต้นโดยใหเ้ฉลีย่เป็นวนั  เช่น บรษิทัมรีอบระยะเวลาบญัชปีกตติาม
ปีปฏทินิได้ซื้อเครื่องจกัรเมื่อวนัที่ 1 ธนัวาคม 2558 การหกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาของ

เครื่องจกัรหกัไดร้อ้ยละ 20 X 
       (ปกตทิรพัยส์นิอย่างอื่นหกัไดร้อ้ยละ 20 ของมลูค่านัน้ 

หมายถงึ ไดท้รพัยส์นินัน้มาเตม็รอบระยะเวลาบญัช)ี 
 “วนัที่ถอืว่าได้ทรพัยส์นินัน้มา”  หมายถงึ  วนัที่ทรพัยส์นินัน้อยู่ในสภาพที่พรอ้มจะใช้
งานหรอืใช้ประโยชน์ได้  ดงันัน้  ทรพัยส์นิใดทีซ่ื้อมาหรอืไดม้าซึง่โดยสภาพแห่งทรพัยส์นินัน้
สามารถใชก้ารไดท้นัทแีล้ว  การคํานวณค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาต้องเริม่วนัดงักล่าว  และ
ถา้ทรพัยส์นินัน้โดยสภาพจะต้องทําการอย่างหนึ่งอย่างใดอกีชัว่ระยะหนึ่งก่อนจงึจะใชง้านหรอื
ประโยชน์ได ้ การคํานวณค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาต้องเริม่ตัง้แต่วันที่ทรพัยส์นินัน้พรอ้มที่
จะใชง้านหรอืใชป้ระโยชน์ได ้

 ตวัอย่างท่ี 1  การคํานวณค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาตามระยะเวลาทีไ่ดท้รพัยส์นินัน้
มาในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชคีดิคาํนวณเป็นรายวนั 

 บรษิทัโลดแล่นจาํกดั  ไดซ้ือ้รถยนต์ 1 คนัในราคา 600,000 เมื่อวนัที ่19 พฤศจกิายน 
2558  สมมตุวิ่าบรษิทัฯ มรีอบระยะเวลาบญัชปีกต ิ1 มกราคม – 31 ธนัวาคมทุกปี  และไดค้ดิ
ค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาตามวธิเีสน้ตรง (Straight Line Method) จะคาํนวณไดด้งันี้ 
 หลกัการคาํนวณ 

1.  ใหน้บัระยะเวลาทีบ่รษิทัฯ ซือ้ทรพัยส์นินัน้มาใชง้านจนถงึสิน้ปีทีท่าํการปิดรอบ 

บญัชตีัง้แต่วนัที ่19 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2558  =  (พ.ย. 30 – 19) + (ธ.ค. 31)  =  42 วนั 

2.  อตัราค่าเสื่อมราคา 20%  (ตามตาราง 7.2  การคดิค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคา 

ของทรพัยส์นิ  รายการประเภททรพัยส์นิอย่างอื่น  ซึ่งโดยสภาพของทรพัยส์นินัน้สกึหรอหรอื
เสื่อมราคาได ้ นอกจากทีด่นิและสนิคา้) 

 ดงันัน้  ค่าเสื่อมราคาต่อปี    =   600,000  X  
       X  

      

                                            =   13,808.22 บาท 
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 จากตวัอย่างเดมิ  สมมุตหิากบรษิทัฯ ได้ยื่นคําร้องขออนุมตัิจากอธบิดกีรมสรรพากร
เปลีย่นแปลงรอบระยะเวลาบญัชใีหม่จากเดมิคอืวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 เป็นวนัที ่31 มนีาคม  
2559  โดยบรษิทัฯ ไดร้บัอนุมตัเิมือ่วนัที ่1 มกราคม 2559  ดงันัน้  การคํานวณการคดิค่าเสื่อม
ราคาทรพัยส์นิกระทาํไดด้งันี้ 
 1.  นบัระยะเวลาใหมข่องบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่1 ม.ค. – 31 ม.ีค. 2559  =  91 วนั 

2.  อตัราค่าเสื่อมราคา 20%   

 ดงันัน้  ค่าเสื่อมราคาต่อปี    =   600,000  X  
       X  

      

                                            =   29,917.81 บาท 

 

     2.4  กรณทีรพัยส์นิทีไ่ดม้าโดยการเช่าซือ้หรอืซือ้ขายเงนิผ่อน  ใหห้กัค่าสกึหรอและ
ค่าเสื่อมราคาของทรพัยส์นิตามราคามูลค่าต้นทุน คอื ราคาที่พงึต้องชําระทัง้หมดตามสญัญา
เช่าซื้อหรือสัญญาซื้อขายเงินผ่อน  แต่ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาที่จะนํามาหักในรอบ
ระยะเวลาบญัชจีะตอ้งไมเ่กนิค่าเช่าซือ้หรอืราคาทีต่อ้งผ่อนชาํระในรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ 

     2.5  การหกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคา  สําหรบัทรพัยส์นิไม่ว่าในกรณีใดจะหกัจน
หมดมลูค่าตน้ทุนของทรพัยส์นินัน้ไม่ได ้ โดยใหค้งเหลอืมลูค่าของทรพัยส์นินัน้เป็นจาํนวนเงนิ
อย่างน้อย 1 บาท  เว้นแต่ทรพัยส์นิประเภทรถยนต์โดยสารทีม่ทีีน่ัง่ไม่เกนิ 10 คนหรอืรถยนต์
นัง่ที่มมีูลค่าต้นทุนเกนิ 1,000,000 บาท  ให้คงเหลอืมูลค่าต้นทุนของทรพัยส์นิเท่ากบัมูลค่า
ตน้ทุนส่วนทีเ่กนิ 1,000,000 บาท  เช่น  สมมุตวิ่าบรษิทัซือ้รถยนต์มาในราคา 1,500,000 บาท  
สามารถหกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาไดเ้ฉพาะส่วนทีไ่ม่เกนิ 1,000,000 บาท  เมื่อสิน้ปีสุด 
ทา้ยของอายุการใชง้านตามทีก่ําหนดไว้กจ็ะยงัคงเหลอืมูลค่าต้นทุนเท่ากบัมลูค่าส่วนที่เกนิคอื 
500,000 บาท   
     2.6  ทรพัยส์นิประเภทรถยนต์โดยสารทีม่ทีีน่ัง่ไม่เกนิ 10 คน หรอืรถยนต์นัง่ใหห้กั
ค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาจากมลูค่าต้นทุนเฉพาะส่วนทีไ่ม่เกนิ 1,000,000 บาท เวน้แต่เป็น
ทรพัยส์นิซึง่มไีวใ้ชใ้นกจิการใหเ้ช่ารถยนต์  ใหห้กัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาจากมลูค่าต้นทุน
ทัง้หมด ทัง้นี้ บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องไม่นําทรพัย์สนิดงักล่าวไปใช้ในกจิการ
การอื่นไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 ค่าเช่าทรพัย์สินประเภทรถยนต์นัง่และรถยนต์โดยสารที่มทีี่นัง่ไม่เกิน 10 คนตาม
กฎหมายว่าด้วยพกิดัอตัราภาษีสรรพสามติเฉพาะส่วนที่เกนิคนัละ 36,000 บาทต่อเดอืนใน
กรณีทีเ่ช่าเป็นรายเดอืนหรอืรายปี  หรอืค่าเช่าส่วนที่เกนิคันละ 1,200 บาทต่อวนัในกรณีทีเ่ช่า
เป็นรายวนั  เศษของเดอืนใหค้ดิเป็นวนัหากเช่าไม่ถงึ 1 วนัใหค้ํานวณค่าเช่าตามส่วนของระยะ 
เวลาทีเ่ช่าทัง้นี้ใหร้วมภาษมีลูค่าเพิม่เขา้ดว้ย 
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 ปญัหาอย่างหน่ึงทีพ่บในการหกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาของรถยนต์นัง่และรถยนต์
โดยสารทีม่ทีี่นัง่ไม่เกนิ 10 คน กค็อืส่วนทีเ่กนิ 1,000,000 บาท  ซึง่หา้มถอืเป็นรายจ่ายในการ
คาํนวณกําไรสุทธ ิ

 ตวัอย่างท่ี 2   การคาํนวณค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาตามระยะเวลาทีไ่ดท้รพัยส์นินัน้
มาในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชคีดิคาํนวณเป็นรายเดอืน 

 บรษิทั บานชื่น จาํกดั  ไดซ้ือ้รถยนต์มาใชใ้นกจิการเมื่อวนัที ่1 ตุลาคม 2557  มลูค่า
ตน้ทุน 3,000,000 บาท  และไดม้กีารคดิค่าเสื่อมราคารถยนตด์งักล่าวตามวธิเีสน้ตรงดว้ยอตัรา
รอ้ยละ 20% ต่อปี  ต่อมาบรษิทัฯ ไดม้กีารจาํหน่ายรถยนต์ไปเมื่อวนัที ่1 เมษายน  2559  ใน
ราคา 1,500,000 บาท  ดงันัน้บรษิทัฯ จะแสดงการคาํนวณมลูค่าของสนิทรพัยไ์ดด้งันี้ 
 ราคาขาย                                                                     1,500,000  บาท 

 หกั  มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิ(ราคาทุน)              3,000,000 

 หกั  ค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยค์าํนวณจาก 

       ราคาทุน 1 ลา้นบาทจนถงึวนัทีจ่าํหน่าย      (300,000)          2,700,000  บาท 

 ขาดทุนจากการจาํหน่ายรถยนตต์ามบญัช ี                              (1,200,000)  บาท 

 

 จะเหน็ไดว้่าตามพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่315 เมือ่บรษิทัฯ ไดซ้ือ้รถยนต์นัง่มาเมื่อวนัที ่
1 ตุลาคม 2557 มลูค่าของต้นทุนของทรพัยส์นิประเภทรถยนต์นัง่สําหรบัเฉพาะส่วนทีเ่กนิคนั
ละ 1,000,000 บาทไม่ใหถ้อืเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธ ิ เมื่อบรษิทัฯ ไดห้กัค่าเสื่อม
ราคาไปแล้ว 300,000 บาท  ต้นทุนของทรพัย์สนิที่ให้ถือเป็นรายจ่ายได้จงึยงัคงเหลอือยู่อีก
จาํนวน 700,000 บาท  เมือ่บรษิทัฯ ไดม้กีารจาํหน่ายรถยนต์นัง่ไปในราคา 1,500,000 บาท จงึ
ถอืไดว้่าบรษิทัฯ ยงัคงมกีําไรจากการจาํหน่ายรถยนต์ในครัง้นี้ดว้ยจํานวนเงนิ 800,000 บาท 
(1,500,000 – 700,000) ดงันัน้หากทางบญัชไีดบ้นัทกึการขายรถยนต์นัง่ไวเ้ป็นผลขาดทุนแลว้ 
จํานวน 1,200,000 บาท  บรษิัทฯ จงึต้องทําการปรบัปรุงจํานวนมูลค่าต้นทุนส่วนที่เกินอีก
จาํนวน 2,000,000 บาท (3,000,000 – 1,000,000) ทีห่า้มหกัออกมาเป็นรายจ่ายโดยบวกกลบั 
คนืในการคาํนวณกําไรสุทธขิองบรษิทัฯ อกีครัง้  
     2.7  การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรพัย์สินประเภทเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์เครื่องจกัรทีใ่ชส้ําหรบัการวจิยัและพฒันา  ใหห้กัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาเบือ้งต้น
ในวนัทีไ่ดท้รพัยส์นินัน้มาในอตัรารอ้ยละ 40 ของมลูค่าต้นทุน  สําหรบัมลูค่าส่วนทีเ่หลอืใหห้กั
ตามเงื่อนไขและอตัราที่กําหนดไวใ้นตารางที ่7.2 ทัง้นี้ ทรพัยส์นิดงักล่าวจะต้องไม่เป็นเครื่อง 
จกัรและอุปกรณ์ทีใ่ชผ้ลติสนิคา้หรอืใชบ้รกิาร  และไม่เคยผ่านการใชง้านมาก่อนโดยมอีายุการ
ใชง้านไดต้ัง้แต่ 2 ปีขึน้ไปซึง่มมีลูค่าตน้ทุนไมต่ํ่ากว่า 100,000 บาท   
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 ตวัอย่างท่ี 3  บรษิทั มุ่งมัน่ตัง้ใจ จาํกดั  ไดท้ําการสัง่ซือ้เครื่องจกัรเขา้มาไวเ้พื่อใชใ้น
การวจิยัและพฒันาในราคาต้นทุน 1,000,000 บาท  ซึ่งคดิอตัราค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคา
โดยวธิเีสน้ตรงการคาํนวณค่าเสื่อมราคาเป็นดงันี้ 
 

ตารางที ่7.3   การคดิค่าเสื่อมราคาประเภทเครือ่งจกัรและอุปกรณ์เครือ่งจกัร 

 ปี            ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาสะสม ราคาสุทธติามบญัช ี

ตน้ปีที ่ 1   1,000,000 

สิน้ปีที ่ 1 400,000 400,000 600,000 

สิน้ปีที ่ 1 120,000 520,000 480,000 

สิน้ปีที ่ 2 120,000 640,000 360,000 

สิน้ปีที ่ 3 120,000 760,000 240,000 

สิน้ปีที ่ 4 120,000 880,000 120,000 

สิน้ปีที ่ 5 119,999 * 1,000,000 1 

หมายเหตุ  * สิน้ปีที ่5 จะหกัค่าเสื่อมราคาหมดไมไ่ดต้อ้งมยีอดคงเหลอืในบญัชคีา้งไว ้1 บาท 

 

     2.8  การหกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาทรพัยส์นิประเภทเครื่องบนัทกึการเกบ็เงนิ
อาจเลอืกหกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาในอตัรารอ้ยละ 100 ของมูลค่าต้นทุนตามเงื่อนไขที่
กําหนดไว้กไ็ดห้รอืเลอืกหกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาเบือ้งต้นในอตัรารอ้ยละ 40 ของมูลค่า
ตน้ทุน  สาํหรบัมลูค่าตน้ทุนส่วนทีเ่หลอืใหห้กัตามเงือ่นไขและอตัราทีก่ําหนดไวใ้นตารางที ่7.2 

ตวัอย่างท่ี 4  บรษิทั ดดีีด๊ ีจาํกดั เป็นผูป้ระกอบการในระบบภาษมีลูค่าเพิม่มสีทิธอิอก 
ใบกํากับภาษีอย่างย่อโดยใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงนิซึ่งบรษิัทฯ ได้ซื้อมาในราคาต้นทุน 
100,000 บาท  ซึง่คดิอตัราค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาโดยวธิเีสน้ตรงการคาํนวณค่าเสื่อมราคา
เป็นดงันี้ 

 

ตารางที ่7.4   การคดิค่าเสื่อมราคาประเภทเครือ่งบนัทกึการเกบ็เงนิ 

ปี ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาสะสม ราคาสุทธติามบญัช ี

ตน้ปีที ่ 1   100,000 

สิน้ปีที ่ 1 40,000 40,000 60,000 

สิน้ปีที ่ 1 12,000 52,000 48,000 

สิน้ปีที ่ 2 12,000 64,000 36,000 

สิน้ปีที ่ 3 12,000 76,000 24,000 

สิน้ปีที ่ 4 12,000 88,000 12,000 

สิน้ปีที ่ 5 19,999  100,000 1 
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     2.9  การหกัค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรพัย์สินประเภทคอมพวิเตอร์และ
อุปกรณ์ของคอมพวิเตอร ์ มไีวเ้พื่อใชใ้นการประกอบกจิการของตนเองใหห้กัค่าสกึหรอและค่า
เสื่อมราคาดงันี้ 
  2.9.1  ภายใน 3 รอบระยะเวลาบญัชนีับแต่วนัทีไ่ดท้รพัยส์นินัน้มา  ในกรณีที่
รอบระยะเวลาบญัชใีดไมเ่ตม็ 12 เดอืน  ใหเ้ฉลีย่ตามส่วนสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชนีัน้โดยจะ
เลอืกใชว้ธิกีารทางบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปวธิใีดกไ็ด้ เช่น เมื่อวนัที่ 1 ธนัวาคม 2558 บรษิทั ซื้อ
เครื่องคอมพวิเตอรม์าไว้ใช้งานจํานวน 10 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 50,000 บาท  การคํานวณ
การคดิค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาของทรพัยส์นิดงันี้ 
 การค านวณ 

1.  ปีแรก  เครือ่งคอมพวิเตอรใ์ชง้านไดใ้นปี 2558 เพยีง 31 วนั 

 ค่าเสื่อมราคาต่อปี       =    500,000  X  
       X  

      

                                       =     8,483.15  บาท 

2.  ปีต่อไป  เครือ่งคอมพวิเตอรใ์ชง้านไดเ้ตม็ 12 เดอืน 

ค่าเสื่อมราคาต่อปี       =    500,000  X  
        

                                       =    100,000  บาท 

3.  ปีสุดทา้ยใหค้งเหลอืราคาตามบญัชไีว ้1 บาท  ดงันัน้ค่าเสื่อมราคาจงึเท่ากบั  
99,999 บาท  (100,000 – 1) 

  2.9.2  กรณีบรษิทัหรอืหา้งหุ้นส่วนนิตบิุคคลที่มสีนิทรพัยถ์าวรซึ่งไม่รวมทีด่นิ
ไมเ่กนิ 200,000,000 บาท  และมกีารจา้งแรงงานไม่เกนิ 200 คน  หรอืตามหลกัเกณฑท์ีอ่ธบิดี
ประกาศกําหนดขึน้ภายหลงั  ใหห้กัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาเบือ้งต้นในวนัทีไ่ดท้รพัยส์นินัน้
มาในอตัรารอ้ยละ 40 ของมลูค่าต้นทุน  สําหรบัมลูค่าต้นทุนส่วนทีเ่หลอืใหห้กัตามเงื่อนไขและ
อตัราทีก่ําหนดไวต้ามตารางที ่7.2 

     2.10  การหกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาของทรพัย์สนิประเภทอาคารโรงงานที่
บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มสีนิทรพัย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดนิไม่เกิน 200,000,000 บาท 
และมกีารจา้งงานไม่เกนิ 200 คน หรอืตามหลกัเกณฑท์ีอ่ธบิดปีระกาศกําหนดขึน้ภายหลงัซื้อ
หรอืได้รบัโอนกรรมสทิธิเ์พื่อมไีว้ในการประกอบกิจการของตนเอง  ให้หกัค่าสกึหรอและค่า
เสื่อมราคาเบือ้งตน้ในวนัทีไ่ดท้รพัยส์นินัน้มาในอตัรารอ้ยละ 25 ของมลูค่าต้นทุน สําหรบัมลูค่า
ตน้ทุนส่วนทีเ่หลอืใหห้กัตามเงือ่นไขและอตัราทีก่ําหนดไวต้ามตารางที ่7.2 

 ดงันัน้  เมือ่ธุรกจิไดซ้ือ้ทรพัยส์นิเขา้มาไวเ้พื่อใชใ้นกจิการย่อมพบว่าทรพัยส์นินัน้มกีาร
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานหรอือาจเกิดความเสยีหายขึ้น  สําหรบัวธิกีารปนัส่วนมูลค่า
ต้นทุน ณ วนัที่ได้มาซึ่งทรพัยส์นิของการใช้งานตลอดระยะเวลาของการใช้ทรพัยส์นิเมื่อสิ้นปี
มาเป็นค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ถอืว่าเป็นการเฉลีย่ต้นทุนทีม่กีาร
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สูญสิ้นซึ่งมูลค่าของทรพัยส์นินัน้หมดลงไปเรื่อยๆ เพื่อยงัคงเหลอืต้นทุนของทรพัย์สนิจรงิที่
สามารถใชง้านในปีต่อไป  หลกัการลงรายการบนัทกึบญัชทีัว่ไปสําหรบัค่าเสื่อมราคาทรพัยส์นิ
ของบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล ณ วนัสิน้งวดจะลงบญัชโีดย 

 เดบติ. ค่าเสื่อมราคา – สนิทรพัย ์                              XX 

          เครดติ. ค่าเสื่อมราคาสะสม – สนิทรพัย ์                              XX 

  

 3.  การตีราคาทรพัยสิ์น   
    ราคาทรพัยส์นิอื่นนอกจากราคาสนิคา้คงเหลอืใหถ้อืตามราคาทีพ่งึซือ้ทรพัยส์นินัน้

ได้ตามปกติและในกรณีที่มกีารตีราคาทรพัย์สนิเพิม่ขึน้  ห้ามมใิห้นําราคาที่ตีเพิม่ขึ้นมารวม
คํานวณกําไรสุทธหิรอืขาดทุนสุทธ ิ ส่วนทรพัยส์นิรายการใดมสีทิธหิกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อม
ราคาก็ให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในการคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข และอตัราเดมิทีใ่ชอ้ยู่ก่อนตรีาคาทรพัย์สนิเพิม่ขึน้  โดยใหห้กัเพยีง
เท่าทีร่ะยะเวลาและมลูค่าตน้ทุนทีเ่หลอือยูส่าํหรบัทรพัยส์นินัน้  

 

 4.  การโอนทรพัยสิ์น   
    กรณีโอนทรพัยส์นิหรอืบรกิารหรอืใหกู้้ยมืเงนิโดยไม่มคี่าตอบแทน  ค่าบรกิารหรอื

ดอกเบี้ย  หรอืมคี่าตอบแทนตํ่ากว่าราคาตลาดโดยไม่มเีหตุอนัสมควรเจ้าพนักงานประเมนิมี
อํานาจประเมนิค่าตอบแทน  ค่าบรกิารหรอืดอกเบีย้นัน้ตามราคาตลาดในวนัที่โอน  ใหบ้รกิาร
หรอืให้กู้ยมืเงนิได้  เช่น  กรรมการบรษิทัขอยมืเงนิของบรษิทัไปใช้โดยไม่มคี่าตอบแทนใดๆ  
แต่เจ้าพนักงานมอีํานาจประเมนิค่าตอบแทนเป็นดอกเบี้ยได้หรอืถ้าบรษิัทคดิดอก เบี้ยที่ให้
กรรมการบรษิทักูย้มืในราคาตํ่ากว่าทอ้งตลาด  เจา้พนกังานมอีํานาจประเมนิดอกเบีย้ตามราคา
ท้องตลาดได้  หรอืกรณีที่บรษิัทได้ขายสนิทรพัย์ราคา 400,000 บาทให้แก่ผู้จดัการในราคา 
200,000 บาท กรณเีช่นน้ีเจา้พนกังานอาจตรีาคารถยนตใ์หส้งูขึน้เท่ากบัราคาตลาดได ้เป็นตน้ 

 

 5.  การค านวณมูลค่าของทรพัยสิ์นหรือหน้ีสินซ่ึงมีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่าง 
ประเทศ   

    กรณีการคํานวณมูลค่าของทรพัย์สินหรือหนี้สินซึ่งมีค่าหรือราคาเป็นเงินตรา
ต่างประเทศที่เหลอือยู่ในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชใีหค้ํานวณค่าหรอืเป็นเงนิตราไทย
ดงันี้ 
     5.1  กรณีบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนิตบิุคคลยกเว้นใหค้ํานวณค่าหรอืราคาของเงนิ 
ตราหรอืทรพัยส์นิเป็นเงนิตราไทยตามอตัราถวัเฉลีย่ทีธ่นาคารพาณิชยร์บัซือ้  ซึง่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยไดค้าํนวณไว ้ และใหค้ํานวณค่าหรอืราคาของหนี้สนิเป็นเงนิตราไทยตามอตัราถวั
เฉลีย่ทีธ่นาคารพาณชิยข์ายซึง่ธนาคารแห่งประเทศไทยไดค้าํนวณไว ้
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     5.2  กรณีธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิอื่นตามทีร่ฐัมนตรกีําหนดใหค้ํานวณ
ค่าหรอืราคาของเงนิตรา  ทรพัยส์นิหรอืหนี้สนิเป็นเงนิตราไทยตามอตัราถวัเฉลีย่ระหว่างอตัรา
ซือ้และอตัราขายของธนาคารพาณชิยท์ีธ่นาคารแห่งประเทศไทยไดค้ํานวณไว ้

 สาํหรบัเงนิตรา  ทรพัยส์นิ  หรอืหนี้สนิซึง่มคี่าหรอืราคาเป็นเงนิตราต่างประเทศทีร่บัมา
หรอืจ่ายไปในระหว่างรอบระยะเวลาบญัช ี ใหค้ํานวณค่าหรอืราคาเป็นเงนิตราไทยตามราคา
ตลาดในวนัทีร่บัมาหรอืจา่ยไปนัน้ 

 

 6.  การตีราคาสินค้าคงเหลือ   
    ราคาสนิค้าคงเหลอืในวนัสุดท้ายของรอบระยะเวลาบญัชใีห้คํานวณตามราคาทุน

หรอืราคาตลาดแล้วแต่ราคาใดจะน้อยกว่า  และให้ถอืว่าราคานี้เป็นราคาสนิคา้คงเหลอืยกมา
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชใีหม่ดว้ย เช่น บรษิทัมสีนิคา้คงเหลอืในวนัที ่31 ธนัวาคมซึง่เป็นวนั
สุดทา้ยของรอบบญัชคีํานวณราคาทุนได ้100,000 บาท  แต่ถ้าคํานวณราคาตลาดได ้150,000 

บาท  บรษิทัจะต้องใช้ราคาทุนไปหกัออกจากรายรบั  แต่ถ้าหากว่าราคาตลาดของสนิค้านัน้
ลดลงเหลอืเพยีง 90,000 บาทกใ็หใ้ชร้าคาตลาดได ้  
 การคํานวณราคาทุนของสนิค้าคงเหลอื  เมื่อกจิการไดค้ํานวณตามหลกัเกณฑใ์ดตาม
วธิกีารทางบญัชแีล้วให้ใช้เกณฑ์นัน้ตลอดไป  เว้นแต่จะได้รบัอนุมตัิจากอธบิดีจงึจะเปลี่ยน
หลกัเกณฑไ์ด ้  
 

 7.  การค านวณราคาทุนสินค้าท่ีส่งมาจากต่างประเทศ   
    การคํานวณราคาทุนสนิคา้ทีส่่งมาจากต่างประเทศซึง่เจา้พนักงานประเมนิมอีํานาจ

ประเมนิโดยเทยีบเคยีงกบัราคาทุนของสนิค้าประเภทและชนิดเดยีวกนัที่ส่งเขา้ไปในประเทศ
อื่นได ้ เช่น บรษิทัต่างประเทศมสีาขาใหญ่ในประเทศไทยไดส้่งสนิคา้เขา้มาใหส้าขาในประเทศ
ไทยตัง้ราคาทุนทีส่าขาตอ้งซือ้จากสํานักงานใหญ่ไวสู้งคอืหน่วยละ 50 บาท แต่ปรากฏว่าราคา
ทุนทีส่ํานักงานใหญ่ส่งไปใหส้าขาในประเทศอื่นคดิราคาหน่วยละ 40 บาท  กรณีดงักล่าวนี้เจา้
พนกังานประเมนิอาจตรีาคาทุนสนิคา้ทีส่่งเขา้มาใหล้ดลงเหลอื 40 บาทได ้

 

 8.  กรณีราคาทุนของสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ  
    กรณีราคาทุนของสินค้าเป็นเงนิตราต่างประเทศให้คํานวณเป็นเงนิตราไทยตาม

อตัราแลกเปลีย่นในทอ้งตลาดของวนัทีไ่ดส้นิคา้นัน้มา  เวน้แต่เงนิตราต่างประเทศนัน้จะแลกได้
ในอตัราทางราชการกใ็หค้าํนวณเป็นเงนิตราไทยตามอตัราทางราชการนัน้ 
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 9.  การจ าหน่ายหน้ีสญู   
    กรณีการจําหน่ายหนี้สูญเกดิจากการขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อต่อมาลูกหนี้ไม่สามารถ

จ่ายชําระหนี้ทีค่งคา้งได้ตามกําหนดระยะเวลาทีต่กลงกนัไว้ถงึแมว้่ากจิการจะตดิตามทวงถาม
จนถงึทีสุ่ดแลว้  ในกรณนีี้ผูเ้สยีภาษไีดใ้ชเ้กณฑส์ทิธิใ์นการรบัรูร้ายไดไ้วเ้บือ้งต้นแลว้เมื่อมีการ
ขายสนิค้าเกดิขึน้ก็ต้องนํามารวมคํานวณเป็นรายได้แมว้่าจะยงัมไิด้รบัชําระหนี้ก็ตาม  แต่ถ้า
ลูกหนี้ไม่จ่ายชําระหนี้ผู้เสยีภาษีกไ็ม่อาจใช้สทิธใินหนี้นัน้ได้  โดยทัว่ไปผู้เสยีภาษีย่อมลงเป็น
รายจา่ยสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีจ่าํหน่ายหน้ีสญูนัน้ไป 

 การจาํหน่ายหนี้สูญจากบญัชลีูกหนี้จะกระทําไดต่้อเมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร 
และเงือ่นไขทีก่ําหนดไวด้งันี้ 
 ขอ้ 1.  หนี้สญูทีจ่ะจาํหน่ายจากบญัชลีกูหนี้ตอ้งเป็นหนี้ทีม่ลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 

         1.1  ตอ้งเป็นหน้ีจากการประกอบกจิการหรอืเนื่องจากการประกอบกจิการหรอื  
หนี้ที่ได้รวมเป็นเงินได้ในการคํานวณกําไรสุทธิ ทัง้นี้  ไม่รวมถึงหนี้ที่ผู้เป็นหรือเคยเป็น
กรรมการหรอืหุ้นส่วนผู้จดัการเป็นลูกหนี้  ไม่ว่าหนี้นัน้จะเกดิขึ้นก่อนหรอืในขณะที่ผู้นัน้เป็น
กรรมการหรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

1.2  ตอ้งเป็นหน้ีทีย่งัไมข่าดอายคุวามและมหีลกัฐานโดยชดัแจง้ทีส่ามารถ 

ฟ้องลกูหนี้ได ้

 ขอ้ 2.  การจําหน่ายหนี้สูญจากบญัชลีูกหนี้ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายมจีํานวน
เกนิ 500,000 บาทขึน้ไป  ตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี้ 

2.1  ไดต้ดิตามทวงถามใหช้าํระหนี้ตามสมควรแก่กรณี  โดยมหีลกัฐานการ 
ตดิตามทวงถามอยา่งชดัแจง้และไมไ่ดร้บัชาํระหนี้โดยปรากฏว่า   

      2.1.1  ลกูหนี้ถงึแก่ความตาย  เป็นคนสาบสญู  หรอืมหีลกัฐานว่าหาย 

สาบสญูไปและไมม่ทีรพัยส์นิใดๆ จะชาํระหนี้ได ้  
      2.1.2  ลกูหนี้เลกิกจิการ  และมหีนี้ของเจา้หนี้รายอื่นมบีุรมิสทิธเิหนือ 

ทรพัยส์นิทัง้หมดของลกูหนี้อยูใ่นลาํดบัก่อนเป็นจาํนวนมากกว่าทรพัยส์นิของลกูหนี้ 
2.2  ไดด้าํเนินการฟ้องลกูหน้ีในคดแีพ่งหรอืไดย้ืน่คาํขอเฉลีย่หน้ีในคดทีีล่กูหน้ี 

ถูกเจ้าหน้ีรายอื่นฟ้องในคดแีพ่ง  และในกรณีนัน้ๆ ได้มคีําบงัคบัหรอืคําสัง่ของศาลแล้วแต่
ลกูหนี้ไมม่ทีรพัยส์นิใดๆ จะชาํระหนี้ได ้ หรอื 

2.3  ไดด้าํเนินการฟ้องลกูหน้ีในคดลีม้ละลายหรอืไดย้ืน่คาํขอรบัชําระหน้ีในคด ี

ทีล่กูหน้ีถูกเจา้หน้ีรายอื่นฟ้องในคดลีม้ละลาย  และในกรณีนัน้ๆ ไดม้กีารประนอมหน้ีกบัลูกหน้ี
โดยศาลมคีําสัง่เหน็ชอบดว้ยกบัการประนอมหนี้นัน้  หรอืลูกหนี้ถูกศาลพพิากษาใหเ้ป็นบุคคล
ลม้ละลายและไดม้กีารแบ่งทรพัยส์นิของลกูหนี้ครัง้แรกแลว้ 

 ขอ้ 3.  การจาํหน่ายหนี้สูญจากบญัชลีูกหนี้ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายมจีาํนวนไม่
เกนิ 500,000 บาท  ตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี้ 
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3.1  ไดด้าํเนินการตามขอ้ 2. (2.1) แลว้ 

3.2  ไดด้าํเนินการฟ้องลกูหน้ีในคดแีพ่งและศาลไดม้คีาํสัง่รบัคาํฟ้องนัน้แลว้ 

หรอืไดย้ื่นคําขอเฉลีย่หน้ีในคดทีีลู่กหน้ีถูกเจา้หน้ีรายอื่นฟ้องในคดลีม้ละลายและศาลไดม้คีําสัง่
รบัคาํขอนัน้แลว้  หรอื 

3.3  ไดด้าํเนินการฟ้องลกูหน้ีในคดลีม้ละลายและศาลไดม้คีาํสัง่รบัคาํฟ้องนัน้ 

แล้ว  หรอืได้ยื่นคําขอรบัชําระหนี้ในคดทีี่ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดลี้มละลายและศาลได้มี
คาํสัง่รบัคาํขอรบัชาํระหนี้นัน้แลว้ 

 ในกรณตีาม  3.2. หรอื  3.3  กรรมการหรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วน
นิตบิุคคลผู้เป็นเจ้าหนี้ต้องมคีําสัง่อนุมตัใิห้จําหน่ายหนี้นัน้เป็นหนี้สูญจากบญัชลีูกหนี้ภายใน  
30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชนีัน้ 

 ข้อ 4.  การจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของธนาคารหรือบริษัทเงินทุนต าม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกจิเงนิทุน  ธุรกจิหลกัทรพัย ์ และธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์ ใน
กรณหีนี้ของลกูหนี้แต่ละรายมจีาํนวนไมเ่กนิ 200,000 บาท  ใหก้ระทาํไดโ้ดยไม่ต้องดําเนินการ
ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2. หรอืขอ้ 3.  ถ้าปรากฏว่าไดม้หีลกัฐานการตดิตามทวงถามใหช้ําระหนี้
ตามสมควรแก่กรณแีลว้  แต่ไมไ่ดร้บัชาํระหน้ีและหากจะต้องฟ้องลูกหน้ีจะต้องเสยีค่าใชจ้่ายไม่
คุม้กบัหนี้ทีจ่ะไดร้บัชาํระ 
 ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บงัคบัสําหรบัการจําหน่ายหนี้สูญจากบญัชลีูกหนี้ของบรษิัท
หรอืห้างหุน้ส่วนนิตบิุคคลอื่นที่มใิช่ธนาคารหรอืบรษิทัเงนิทุนดงักล่าว  ในกรณีหนี้ของลูกหนี้
แต่ละรายมจีาํนวนไมเ่กนิ 100,000 บาทดว้ย 

 ขอ้ 5.  การจําหน่ายหนี้สูญจากบญัชลีูกหนี้ของเจา้หนี้ซึ่งเป็นสถาบนัการเงนิในส่วน
ของหนี้ทีเ่จา้หนี้ดงักล่าวไดป้ลดหนี้ใหล้กูหนี้ในระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถงึวนัที ่31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2555  อนัเนื่องมาจากการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ตามหลกัเกณฑก์ารปรบัปรุง
โครงสรา้งหนี้ของสถาบนัการเงนิทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดใหก้ระทําไดโ้ดยไม่
ตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2.  ขอ้ 3.  หรอืขอ้ 4. 

 “สถาบนัการเงนิ”  หมายความว่า 

     1)  สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

     2)  บรษิทับรหิารสนิทรพัยต์ามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทับรหิารสนิทรพัย์ 
     3)  นิตบิุคคลอื่นทีอ่ธบิดปีระกาศกําหนดโดยอนุมตัริฐัมนตร ี

ขอ้ 6.  การจาํหน่ายหน้ีสญูจากบญัชลีกูหนี้ในส่วนทีไ่ดป้ลดหนี้หรอืประนอมหนี้ให้ 
ลูกหนี้ตามแผนฟ้ืนฟูกจิการของลูกหนี้ทีศ่าลได้มคีําสัง่เหน็ชอบตามกฎหมายว่าด้วยลม้ละลาย  
ใหก้ระทาํไดโ้ดยไมต่อ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2.  ขอ้ 3.  หรอืขอ้ 4. 

 ข้อ 7.  การจําหน่ายหนี้สูญจากบญัชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้อื่น  ในส่วนของหนี้ที่เจ้าหนี้
ดงักล่าวได้ปลดหนี้ใหแ้ก่ลูกหนี้ในระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2555  ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2555  
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อนัเน่ืองมาจากการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ตามหลกัเกณฑก์ารปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ของเจา้หนี้
อื่น  ซึ่งได้ดําเนินการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้โดยนําหลกัเกณฑ์การปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ของ
สถาบนัการเงนิที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดมาใช้อนุโลม  ให้กระทําได้โดยไม่
ตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2.  ขอ้ 3.  หรอืขอ้ 4. ทัง้นี้ 
 “สถาบนัการเงนิ”  หมายความว่า 

     1)  สถาบนัการเงนิของรฐัทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

     2)  สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

     3)  บรรษทับรหิารสนิทรพัยไ์ทยตามกฎหมายว่าดว้ยบรรษทับรหิารสนิทรพัยไ์ทย 

     4)  บรษิทับรหิารสนิทรพัยต์ามกฎหมาว่าดว้ยบรษิทับรหิารสนิทรพัย์ 
     5)  นิตบิุคคลอื่นทีอ่ธบิดปีระกาศกําหนดโดยอนุมตัริฐัมนตร ี

“เจา้หนี้อื่น”  หมายความว่า  เจา้หนี้ทีม่ใิช่สถาบนัการเงนิซึง่ไดด้าํเนินการเจรจารว่ม  
กบัสถาบนัการเงนิในการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ให้แก่ลูกหนี้และได้ทําความตกลงเป็นหนังสอื
รว่มกบัเจา้หนี้ซึง่เป็นสถาบนัการเงนิ 

 “ลูกหนี้”  หมายความว่า  ลูกหนี้ของเจา้หนี้อื่น  ซึง่เป็นลูกหนี้ของสถาบนัการเงนิดว้ย
และใหห้มายความรวมถงึผูค้ํ้าประกนัของลกูหนี้ดว้ย 

 ขอ้ 8.  การจําหน่ายหนี้สูญจากบญัชลีูกหนี้ของสถาบนัการเงนิในส่วนของหนี้ที่เป็น
ลกูหนี้จดัชัน้สญูและลกูหนี้จดัชัน้สงสยัจะสญูทีไ่ดก้นัเงนิสาํรองครบรอ้ยละ 100 ตามหลกัเกณฑ์
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด  สําหรบัหนี้ในส่วนที่ได้กนัเงนิสํารองไว้ในรอบ
ระยะเวลาบญัชทีีส่ ิน้สุดในหรอืหลงัวนัที ่31 ธนัวาคม 2540 เป็นต้นไป  ใหก้ระทําไดโ้ดยไม่ต้อง
ดาํเนินการตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2. ขอ้ 3.  หรอืขอ้ 4. 

 ขอ้ 9.  การจาํหน่ายหนี้สูญจากบญัชลีูกหนี้ของเจา้หนี้ซึ่งเป็นสถาบนัการเงนิ  ในส่วน
ของหนี้ที่เจ้าหนี้ดงักล่าวได้ปลดหนี้แก่เกษตรกร  ให้กระทําได้โดยไม่ต้องดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 4. ข้อ 5. หรือข้อ 6. ทัง้นี้  สําหรบัการปลดหนี้ที่ได้กระทําตัง้แต่วันที่ 1 

กุมภาพนัธ ์2549 เป็นตน้ไป 

 “เกษตรกร”  หมายความว่า  เกษตรกรตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันา
เกษตรกรที่เข้ากระบวนการฟ้ืนฟูและนาเกษตรกรตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟู
และพฒันาเกษตรกรกําหนด” 
 “คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร”  หมายความว่า  คณะกรรมการกอง 
ทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรตามความหมายว่าดว้ยกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 

 “สถาบนัการเงนิ”  หมายความว่า  สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟ้ืนฟู
และพฒันาเกษตรกร 
 ขอ้ 10. การจาํหน่ายหน้ีสญูจากบญัชลีกูหนี้ของเจา้หน้าทีซ่ึง่เป็นผูข้ายสนิคา้หรอืผูฝ้าก 
ขายสนิคา้กบัลกูหนี้  และสนิคา้นัน้ไดถู้กเพลงิไหมห้รอืไดร้บัความเสยีหายจากหรอืเนื่องมาจาก
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การเกดิเพลงิไหมจ้นไม่สามารถนําไปขายต่อได้  โดยเจา้หน้าที่ยงัไม่ได้รบัชําระเงนิค่าสนิค้า
และเจา้หนี้ไดป้ลดหนี้ใหแ้ก่ลกูหนี้ภายหลงัจากสนิคา้ถูกเพลงิไหมห้รอืไดม้กีารทําลายสนิคา้นัน้  
ให้กระทําได้โดยไม่ต้องดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 4. ข้อ 5. หรอืข้อ 6. ทัง้นี้ เจ้าหนี้
ดงักล่าวจะต้องนํารายได้ทีไ่ดจ้ากการขายสนิคา้หรอืการฝากขายสนิคา้นัน้ไปรวมคํานวณเป็น
รายไดใ้นการคาํนวณกําไรสุทธเิพื่อเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลแลว้ 

 “ลูกหนี้”  หมายความว่า  ลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ซื้อสนิค้าหรอืผู้รบัฝากขายสนิค้าที่มสีถาน
ประกอบการขายสินค้านัน้ตัง้อยู่ ในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้อันเนื่องมาจากการชุมนุมทาง
การเมอืงระหว่างวนัที ่1 มนีาคม 2553 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2553 

 ขอ้ 11.  การจาํหน่ายหน้ีสญูจากบญัชลีกูหนี้ทีป่ระสบอุทกภยัของเจา้หนี้ซึง่เป็นสถาบนั
การเงนิในส่วนของหนี้ทีเ่จา้หนี้ดงักล่าวไดป้ลดหนี้ใหแ้ก่ลูกหนี้ทีป่ระสบอุทกภยัอนัเนื่องมาจาก
การปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ตามหลกัเกณฑก์ารปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภยัที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด  และได้ทําสญัญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ตัง้แต่วนัที ่
25 กรกฎาคม 2554 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ทัง้นี้  เฉพาะการปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ตาม
สญัญาปรบัปรุงโครงสร้างหนี้นัน้ที่ได้กระทําในระหว่างวนัที่ 25 กรกฎาคม 2554 ถงึวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2558  ใหก้ระทาํไดโ้ดยไมต่อ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4. ขอ้ 5. หรอืขอ้ 6. 

 “สถาบนัการเงนิ”  หมายความว่า 

     1)  สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

     2)  บรษิทับรหิารสนิทรพัยต์ามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทับรหิารสนิทรพัย์ 
     3)  บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิบตัรเครดติทีม่ใิช่สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ย 

ธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

     4)  บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากบัทีม่ใิช่สถาบนัการเงนิ
ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

     5)  นิตบิุคคลอื่นทีอ่ธบิดปีระกาศกําหนดโดยอนุมตัริฐัมนตร ี  

“ลกูหนี้ทีป่ระสบอุทกภยั”  หมายความว่า  ลกูหนี้ทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากอุทกภยั  ซึง่ 

เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารปรบัปรงุโครงสรา้งหนี้ลูกหนี้ทีป่ระสบอุทกภยัทีธ่นาคารแห่งประเทศ
ไทยประกาศกําหนด  และใหห้มายความรวมถงึผูค้ํ้าประกนัของลกูหนี้ทีป่ระสบอุทกภยัดว้ย 

 ขอ้ 12.  การจําหน่ายหนี้สูญจากบญัชลีูกหนี้ที่ประสบอุทกภยัของเจา้หนี้อื่น  ในส่วน
ของหนี้ที่เจา้หนี้ดงักล่าวได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภยัอนัเนื่องมาจากการปรบัปรุง
โครงสร้างหนี้ของเจ้าหนี้อื่นซึ่งได้ดําเนินการปรบัปรุงโครงสร้างหนี้  โดยนําหลกัเกณฑ์การ
ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ลูกหนี้ทีป่ระสบอุทกภยัทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดมาใช้
โดยอนุโลมและไดท้ําสญัญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ตัง้แต่วนัที่ 25 กรกฎาคม 2554 ถงึวนัที ่31 
ธนัวาคม 2555 ทัง้นี้ เฉพาะการปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ตามสญัญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้นัน้ทีไ่ด้
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กระทําในระหว่างวนัที ่25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  ใหก้ระทํา
ไดโ้ดยไมต่อ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4. ขอ้ 5. หรอืขอ้ 6. 

 “สถาบนัการเงนิ”  หมายความว่า 

     1)  สถาบนัการเงนิของรฐัทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

     2)  สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

     3)  บรรษทับรหิารสนิทรพัยไ์ทยตามกฎหมายว่าดว้ยบรรษทับรหิารสนิทรพัย์ไทย 

     4)  บรษิทับรหิารสนิทรพัยต์ามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทับรหิารสนิทรพัย์ 
     5)  บรษิทัทีไ่ดม้กีารประกอบธุรกจิบตัรเครดติแต่มใิช่สถาบนัการเงนิตามกฎหมาย

ว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

     6)  บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากบัทีม่ใิช่สถาบนัการเงนิ
ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

     7)  นิตบิุคคลอื่นทีอ่ธบิดปีระกาศกําหนดโดยอนุมตัริฐัมนตร ี

“เจา้หนี้อื่น”  หมายความว่า  เจา้หนี้ทีม่ใิช่สถาบนัการเงนิซึง่ไดด้าํเนินการเจรจารว่ม  
กบัสถาบนัการเงนิในการปรบัปรงุโครงสรา้งหนี้ใหแ้ก่ลกูหนี้ทีป่ระสบอุทกภยัและไดท้ําความตก
ลงเป็นหนงัสอืรว่มกบัเจา้หนี้ซึง่เป็นสถาบนัการเงนิ 

“ลกูหนี้ทีป่ระสบอุทกภยั”  หมายความว่า  ลกูหนี้ทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากอุทกภยั  ซึง่ 

เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารปรบัปรงุโครงสรา้งหนี้ลูกหนี้ทีป่ระสบอุทกภยัทีธ่นาคารแห่งประเทศ
ไทยประกาศกําหนด 

 ข้อ 13.  หนี้ของลูกหนี้รายใดที่เข้าลกัษณะตามข้อ 1. และได้ดําเนินการตามข้อ 2.   
ขอ้ 3.  ขอ้ 4.  ขอ้ 5.  ขอ้ 6.  ขอ้ 7.  ขอ้ 8.  ขอ้ 9.  ขอ้ 10.  ขอ้ 11.  หรอืขอ้ 12. ครบถ้วน
แลว้ในรอบระยะเวลาบญัชใีดใหจ้าํหน่ายเป็นหนี้สูญจากบญัชลีูกหนี้และถอืเป็นรายจ่ายในรอบ
ระยะเวลาบญัชนีัน้เวน้แต่กรณีตามขอ้ 3. (3.2) และ (3.3)  ใหถ้อืเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลา
บญัชทีีศ่าลไดม้คีําสัง่รบัคําฟ้องคําขอเฉลี่ยนัน้  หรอืคําขอรบัชําระหน้ี  และกรณีตามขอ้ 6. ให้
ถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบญัชทีี่ศาลได้มคีําสัง่เห็นชอบแผนฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้  
แลว้แต่กรณ ี และกรณีตามขอ้ 10. ใหถ้อืเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่จา้หน้าทีซ่ึง่เป็น
ผูข้ายสนิคา้หรอืผูฝ้ากสนิคา้ใหป้ลดหนี้ใหแ้ก่ลูกหนี้ซึง่เป็นผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผูร้บัฝากสนิคา้  เช่น  
การทีล่กูหนี้เลกิกจิการหลบหนีไปและไม่มทีรพัยส์นิใดๆ จะชําระหนี้ได ้ ยงัไม่เขา้กรณี “ลูกหนี้
ถงึแก่ความตาย  เป็นคนสาบสูญ  หรอืมหีลกัฐานว่าหายสาบสูญไป  หรอืมหีลกัฐานแสดงว่า
หนี้ของเจา้หนี้รายอื่นมบีุรมิสทิธเิหนือทรพัยส์นิทัง้หมดของลูกหนี้อยู่ในลําดบัก่อนเป็นจาํนวน
มากกว่าทรพัยส์นิของลกูหนี้” 
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 10.  เงินปันผลท่ีได้รบัการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล    
     เงนิปนัผลทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลหากผูป้ระกอบการไดร้บัส่วนแบ่ง

ไม่ต้องนํามารวมคํานวณ  โดยทัว่ไปนัน้เงนิปนัผลที่ได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลจะมี
ลกัษณะดงันี้ 
       10.1  บรษิทัจาํกดัทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย  ทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีนไวก้บัตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  ถ้าได้รบัเงนิปนัผลจากบรษิัทที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทยหรือ
กองทุนรวมหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจดัตัง้ขึน้สําหรบัใหกู้้ยมื
เพื่อส่งเสรมิเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  หรอือุตสาหกรรม  หรอืเงนิส่วนแบ่งกําไรที่ได้จาก
กจิการร่วมคา้  ใหนํ้าเงนิปนัผลหรอืเงนิส่วนแบ่งกําไรทีไ่ดน้ัน้มารวมคํานวณกําไรสุทธเิพื่อเสยี
ภาษเีงนิได ้“เพยีงครึง่เดยีว” ภายใตเ้งือ่นไขพเิศษ 

       10.2  บริษัทจํากัดที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทยและจดทะเบียนไว้กับตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  ถ้าได้รบัเงนิปนัผลจากบรษิัทที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทยหรือ
กองทุนรวมหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจดัตัง้ขึน้สําหรบัใหกู้้ยมื
เงนิเพื่อส่งเสรมิเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  หรอือุตสาหกรรม  หรอืเงนิส่วนแบ่งที่ได้จาก
กจิการรว่มคา้  ไม่ต้องนําเงนิปนัผลหรอืเงนิส่วนแบ่งกําไร “ทัง้หมดทีไ่ดร้บั” นัน้มารวมคํานวณ
กําไรสุทธแิต่อยา่งใดภายใตเ้งือ่นไขพเิศษ 

       10.3  บรษิัทจํากัดที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย  ซึ่งไม่ได้จดทะเบยีนไว้กบัตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  ถ้าถอืหุ้นในบรษิทัจํากดัผู้จ่ายเงนิปนัผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ของหุน้ทัง้หมดทีม่สีทิธอิอกเสยีงในบรษิทัจาํกดัผูจ้่ายเงนิปนัผล  และบรษิทัจาํกดัผูจ้่ายเงนิปนั
ผลไม่ไดถ้อืหุน้ในบรษิทัจาํกดัผู้รบัเงนิปนัผลไม่ว่าโดยทางตรงหรอืโดยทางอ้อม  บรษิทัจาํกดั  
ผูถ้อืหุน้ดงักล่าวไม่ต้องนําเงนิปนัผล “ทัง้หมดทีไ่ดจ้ากบรษิทัจ ากดัผูจ้่ายเงนิปนัผล” นัน้มารวม
คาํนวณเป็นรายไดเ้พื่อคาํนวณกําไรสุทธแิต่อยา่งใดภายใตเ้งือ่นไขพเิศษ 

 “เงือ่นไขพเิศษ”  กล่าวคอื  เงนิปนัผลของบรษิทัดงักล่าวตามขอ้ 10.1 ขอ้ 10.2 และขอ้ 
10.3  จะไมไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลถา้ปรากฏว่า 

     1)  บรษิทัดงักล่าวตามขอ้ 10.1 ขอ้ 10.2 และขอ้ 10.3 ถอืหุน้หรอืหน่วยลงทุนที่
ก่อให้เกดิเงนิปนัผลและเงนิส่วนแบ่งของกําไรนัน้ไวไ้ม่ถงึ 3 เดอืนนับแต่วนัที่ไดหุ้น้หรอืหน่วย
ลงทุนนัน้มาจนถงึวนัมเีงนิได ้ หรอื 

     2)  บรษิทัดงักล่าวตามขอ้ 10.1 ขอ้ 10.2 และขอ้ 10.3 ไดโ้อนหุน้หรอืหน่วยลงทุน
นัน้ไปก่อน  3 เดอืนนบัแต่วนัทีม่เีงนิได ้

 อยา่งไรกด็ ี เงนิปนัผลทีไ่ดจ้ากการลงทุนของกองทุนสํารองเลีย้งชพีตามมาตรา 65 ตร ี
ขอ้ 2. ไมใ่หถ้อืเป็นเงนิปนัผลหรอืเงนิส่วนแบ่งกําไรตามเงื่อนไขพเิศษของขอ้ 1. และขอ้ 2. แต่
อยา่งใด  
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 11.  ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมท่ีอยู่ในบงัคบัต้องถกูหกัภาษีไว้ ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายว่า
ด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม   

     ให้นํามารวมคํานวณเป็นรายได้เพยีงเท่าที่เหลอืจากถูกหกัภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตาม
กฎหมายดงักล่าว 

 

 12.  เงินปันผลหรือส่วนแบ่งของก าไร   
     เงนิปนัผลหรอืส่วนแบ่งของกําไรที่อยู่ในบงัคบัต้องถูกหกัภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตาม

กฎหมายว่าดว้ยภาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีม  ใหนํ้ามารวมคาํนวณเป็นรายไดเ้พยีงเท่าทีเ่หลอืจากถูก
หกัภาษไีว ้ณ ทีจ่า่ยตามกฎหมายดงักล่าว   

 

 13.  มลูนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซ่ึงมีรายได้   
     ไมต่อ้งนําเงนิค่าลงทะเบยีนหรอืค่าบาํรงุทีไ่ดร้บัจากสมาชกิหรอืเงนิหรอืทรพัยส์นิที่

ไดร้บัจากการรบับรจิาคหรอืจากการใหโ้ดยเสน่หาแลว้แต่กรณ ี มารวมคาํนวณเป็นรายได้ 
 

 14.  ภาษีขาย   
     ภาษีขายซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิม่ได้รบัหรอืพงึได้รบัและภาษมีูลคาเพิม่ซึ่งได้รบัคนืเนื่องจากการขอคนื  ไม่ต้อง
นํามารวมคาํนวณเป็นรายได ้

  

 

เง่ือนไขการค านวณก าไรสทุธิตามมาตรา 65 ตรี 

        

 กลุ่มนักวชิาการภาษอีากร (2557 : 177) กล่าวถงึบทบญัญตัติามมาตรา 65 ตร ีเกี่ยว 
กบัการกําหนดรายจา่ยทีจ่ะนํามาหกัในการคํานวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลมไิดห้รอืถ้าจะนํามาหกั
ได้ก็ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขและอัตราที่กําหนดไว้  ดงันัน้  จะถือว่า
รายจ่ายใดก็ตามที่บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จ่ายไปแล้วนัน้จะนํามาเป็นรายจ่ายที่
นําไปหกัออกจากรายรบัได้หรอืไม่ตามประมวลรษัฎากรกําหนดไว้ว่า  หากมรีายจ่ายตาม
รายการดงัต่อไปนี้ไมใ่หถ้อืว่าเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธไิดแ้ก่ 

 

 1.  เงินส ารองต่างๆ  นอกจาก 

     1.1  เงนิสํารองจากเบี้ยประกนัภยัเพื่อสมทบทุนประกนัชวีติที่กนัไว้ก่อนคํานวณ
กําไรเฉพาะส่วนที่ไม่เกนิรอ้ยละ 65 ของจาํนวนเบี้ยประกนัชวีติทีไ่ดร้บัในรอบระยะเวลาบญัชี
หลงัจากหกัเบีย้ประกนัภยัซึง่เอาประกนัต่อออกแลว้  ถอืเป็นรายจา่ยได้ 
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 รอบระยะเวลาบญัช ี ถ้ากจิการจําเป็นต้องจ่ายเงนิตามจํานวนที่เอาประกนั  สําหรบั
กรมธรรมป์ระกนัชวีติรายใดไมว่่าเตม็จาํนวนหรอืบางส่วน  เงนิทีใ่ชเ้ฉพาะส่วนทีเ่กนิเงนิสํารอง
ทีต่ ัง้ไวถ้อืเป็นรายจา่ยได ้ (แต่ส่วนทีไ่มเ่กนิถอืเป็นรายจา่ยไมไ่ด)้ 
 เมื่อกรมธรรม์ประกันชวีิตสิ้นสุดลงโดยการเลกิสญัญากรมธรรม์  เงินสํารองที่ตัง้ไว้
สําหรบักรมธรรมร์ายที่เลกิจะต้องโอนกลบัไปเป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ลกิกรมธรรม์
นัน้ 

     1.2  เงนิสํารองจากเบี้ยประกันเพื่อสมทบทุนประกันภยัอื่นที่กันไว้ก่อนคํานวณ
กําไรเฉพาะส่วนที่ไม่เกนิรอ้ยละ 40  ของจํานวนเบี้ยประกนัภยัที่ได้รบัในรอบระยะเวลาบญัชี
หลงัจากหกัเบีย้ประกนัซึง่เอาประกนัต่อออกแลว้  ถอืเป็นรายจา่ยได้ 
 เงนิสํารองทีก่นัไว้นี้จะต้องถอืเป็นรายได้ในการคํานวณกําไรสุทธเิพื่อเสยีภาษีในรอบ
ระยะเวลาบญัชปีีถดัไป  และในรอบระยะเวลาบญัชใีดถ้ากจิการจาํเป็นต้องจ่ายเงนิตามจาํนวน
ที่เอาประกันสําหรบักรมธรรม์ประกันภยัรายใด  ไม่ว่าเต็มจํานวนหรอืบางส่วนให้ถือเป็น
รายจา่ยไดเ้ตม็จาํนวนทีจ่่าย 

     1.3  เงนิสํารองที่กนัไวเ้ป็นค่าเผื่อหนี้สูญหรอืหนี้สงสยัจะสูญสําหรบัหนี้จากการให้
สนิเชื่อที่ธนาคารบรษิัทเงนิทุน  บรษิัทหลกัทรพัย์  หรอืบรษิทัเครดติฟองซเิอรไ์ด้กนัไว้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย ์ หรอืกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกจิเงนิทุน  ธุรกิจ
หลกัทรพัยแ์ละธุรกจิเครดติฟองซเิอรแ์ลว้แต่กรณเีฉพาะส่วนทีต่ ัง้เพิม่ขึน้จากเงนิสํารองประเภท
ดงักล่าวทีป่รากฎในงบฐานะการเงนิของรอบระยะเวลาบญัชก่ีอน 

 

 2.  เงินกองทุน   
    เว้นแต่กองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

กําหนดโดยกฎกระทรวงฉบบัที ่183 

 “กองทุนสํารองเลีย้งชพี”  หมายความว่า  กองทุนซึ่งลูกจา้งและนายจา้งร่วมกนัจดัตัง้
ขึ้นประกอบด้วยเงนิที่ลูกจ้างจ่ายสะสมและเงนิซึ่งบรษิัทที่เป็นนายจ้างจ่ายสมทบ  และให้
หมายความรวมถงึผลประโยชน์ที่เกดิจากเงนิดงักล่าวและเงนิที่มผีู้อุทศิให้เพื่อจ่ายในกรณีที่
ลกูจา้งออกจากงานตามระเบยีบว่าดว้ยกองทุนของบรษิทั 

 เงนิที่บรษิัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชพีที่จะถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณ
กําไรสุทธิต้องมหีลกัเกณฑ์ตามพระราชบญัญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งสรุป
สาระสาํคญัไดด้งันี้ 

     1)  บรษิทัตอ้งมขีอ้บงัคบัว่าดว้ยกองทุนสาํรองเลีย้งชพีเพื่อเป็นหลกัประกนัในกรณี
ลกูจา้งตาย  ออกจากงาน  หรอืลาออกจากกองทุน 

      2)  จาํนวนเงนิที่จ่ายสมทบต้องไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของค่าจา้งทีบ่รษิทัได้จ่ายให้แก่
ลกูจา้งในรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ 
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      3)  ลกูจา้งจะตอ้งจา่ยเงนิสะสมเขา้กองทุนไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 3 ของค่าจา้งรายเดอืน 

      4)  ตอ้งมผีูจ้ดัการกองทุนซึง่อาจเป็นบรษิทัเงนิทุนหรอืบรษิทัหลกัทรพัย์ 
      5)  การจดัการกองทุนทําไดโ้ดยเกบ็เป็นเงนิสดไม่เกนิรอ้ยละ 5  ลงทุนตัว๋แลกเงนิ
ทีธ่นาคารรบัรองหรอืฝากประจําธนาคารไม่เกนิรอ้ยละ 5 ในแต่ละธนาคาร  แต่รวมกนัไม่เกนิ
รอ้ยละ 30 ของกองทุน  เป็นพนัธบตัรรฐับาลไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 20 ของกองทุน 

      6)  ค่าจดัการกองทุนให้กระทําได้แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของผลประโยชน์ของ
กองทุนทีไ่ดร้บั 

 

 3.  รายจ่ายอนัมีลกัษณะเป็นการส่วนตวัท่ีให้โดยเสน่หาหรือการกศุล   
    เว้นแต่การกุศลสาธารณะหรอืการสาธารณะประโยชน์ตามที่อธิบดีกําหนดโดย

อนุมตัริฐัมนตรใีนส่วนทีไ่ม่เกนิรอ้ยละ 2 ของกําไรสุทธแิละรายจ่ายเพื่อการศกึษาหรอืเพื่อการ
กฬีาตามทีอ่ธบิดกีําหนดโดยอนุมตัริฐัมนตรใีหห้กัไดอ้กีในส่วนทีไ่ม่เกนิรอ้ยละ 2 ของกําไรสุทธ ิ 
ทัง้นี้  หลกัเกณฑก์ําหนดไวว้่า 

     3.1  รายจ่ายเพื่อการสาธารณะประโยชน์  ได้แก่  รายจ่ายที่จ่ายให้แก่หรอืเพื่อ
กจิการดงัต่อไปนี้ 
  3.1.1  การส่งเสรมิ  อนุรกัษ์  และรกัษาพนัธุส์ตัวป์่าสงวนและสตัวป์่าคุม้ครอง
ตามกฎหมายว่าดว้ยการสงวนและคุม้ครองสตัวป์า่ 
  3.1.2  การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาต ิ

  3.1.3  การคุ้มครองและรกัษาป่าสงวนแห่งชาตติามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวน
แห่งชาต ิ

  3.1.4  กองทุนสิ่งแวดล้อม  การส่งเสริม  คุ้มครอง  และรักษาคุณภาพ
สิง่แวดล้อม  การควบคุม  ป้องกนั  แก้ไข  ตลอดจนการลดและขจดัอนัตรายอนัเกดิจากการ
แพรก่ระจายของมลพษิ  หรอืภาวะมลพษิและของเสยีอนัตรายตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิ
และรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ

  3.1.5  การบูรณะโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  และศลิปวตัถุตามกฎหมายว่า
ดว้ยโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศลิปวตัถุ  และพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาติ 
  3.1.6  การก่อสรา้งถนน  และไดโ้อนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ส่วนราชการหรอืองคก์าร
ของรฐับาลโดยไม่มคี่าตอบแทน ทัง้นี้ เฉพาะกรณีที่ส่วนราชการหรอืองค์การของรฐับาลผู้รบั
โอนไดใ้หป้ระชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ในถนนดงักล่าว 

  3.1.7  การบรจิาคทรพัย์สินหรือสินค้าให้แก่ส่วนราชการ  เพื่อช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภยั  วาตภยั  อคัคภียั  หรอืภยัธรรมชาตใินลกัษณะทํานองเดยีวกนั  อนึ่ง  มกีาร
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ยกเว้นเงินได้เพิ่มอีกร้อยละ 50  กรณีบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยระหว่าง             
1 กนัยายน 2554 – 31 ธนัวาคม 2554 ตามพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่529 

  3.1.8  การบรจิาคทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบกจิการใหแ้ก่ส่วนราชการ  เพื่อ
บรจิาคให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ  สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบนัอุดมศกึษาเอกชนหรอืสถานศกึษาตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชน 

 ทัง้นี้  รายจ่ายตามขอ้ 3.1.1 ถงึ 3.1.8  จะต้องเป็นการจ่ายใหแ้ก่กจิการตามโครงการ
พระราชดําร ิ หรอืของทางราชการ  หรอืองค์การของรฐับาล  หรอืองค์การกุศลสาธารณะที่
รฐัมนตรปีระกาศกําหนดไว ้

     3.2  รายจ่ายเพื่อการศกึษา  ไดแ้ก่  รายจ่ายในการบรจิาคเงนิหรอืทรพัยส์นิทีจ่่าย
ใหแ้ก่หรอืเพื่อกจิการดงัต่อไปนี้ 
   3.2.1  สถานศกึษา  หอสมดุหรอืหอ้งสมุด  หรอืสถาบนัวจิยั  ทัง้นี้เฉพาะของ
ทางราชการ 
   3.2.2  การใหทุ้นการศกึษาแก่นกัเรยีน  นิสติ  นกัศกึษา  เป็นการทัว่ไป 

   3.2.3  กระทรวง  ทบวง  กรม  เทศบาล  สุขาภบิาล  หรอืองค์การบรกิาร
ราชการส่วนทอ้งถิน่  เพื่อสรา้งสถานศกึษาหอสมดุหรอืหอ้งสมดุของทางราชการ 

   3.2.4  สถานศกึษาที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรยีนเอกชน  โดยบรษิทั
หรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่นและสถานศกึษาทีเ่ป็นสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนตาม
กฎหมายว่าดว้ยสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน 

     3.3  รายจา่ยเพื่อการกฬีา ไดแ้ก่ รายจา่ยในการบรจิาคเงนิหรอืทรพัยส์นิใหแ้ก่หรอื
เพื่อกจิการดงัต่อไปนี้ 
   3.3.1  การกฬีาแห่งประเทศไทย  เพื่อส่งเสรมิการกฬีา 

   3.3.2  คณะกรรมการกฬีาจงัหวดั  ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยการกฬีา
แห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสรมิกฬีาในจงัหวดั 

   3.3.3  กรมพลศกึษาเพื่อการจดัแขง่ขนักฬีานกัเรยีน 

   3.3.4  สมาคมกฬีาสมคัรเล่นทีไ่ดร้บัอนุญาตจากการกฬีาแห่งประเทศไทย 

 จากที่กล่าวมาขา้งต้นโดยสรุปแลว้เงนิบรจิาคเพื่อการกุศลจะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 หมวด          
คอื (1) เงนิบรจิาคเพื่อการกุศลสาธารณะ  และ (2) เงนิบรจิาคเพื่อการศกึษาหรอืกฬีา  เท่านัน้ 
ซึง่กรมสรรพากรไดก้ําหนดแนวทางปฏบิตัไิวส้าํหรบัการคาํนวณหายอดเงนิทีนํ่ามาเป็นรายจ่าย
ไดด้งันี้ 
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 หลกัการคาํนวณกระทาํไดด้งันี้ 

1.  ถา้บรจิาคเพื่อการกุศลสาธารณะอยา่งเดยีว  ใหใ้ช ้       คณูกําไร (ก่อนหกัเงนิ 

บรจิาค)   
 

 

 

2.  ถา้บรจิาคเพื่อการศกึษาหรอืกฬีาอยา่งเดยีว  ใหใ้ช ้       คณูกําไร (ก่อนหกัเงนิ 

บรจิาค) 
   

 

 

3.  ถา้บรจิาคทัง้ 2 หมวด  ใหใ้ช ้       คณูกําไรทัง้ 2 หมวด   แลว้นําสองยอดมา 

รวมกนัเป็นยอดเงนิบรจิาคทัง้หมด   

 

 

 

 

 

 

 

 4.  ค่ารบัรองหรือค่าบริการ   
    ค่ารบัรองหรอืค่าบรกิารส่วนทีไ่ม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่กําหนดโดยกฎกระทรวง

ไม่ถือเป็นรายจ่าย  ดงันัน้ ค่ารบัรองที่จะหกัเป็นรายจ่ายได้จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
กําหนดโดยกฎกระทรวงฉบบัที ่143  สาระสาํคญัมดีงันี้ 
      4.1  ค่ารบัรองหรอืค่าบรกิารนัน้  ต้องเป็นค่ารบัรองหรอืค่าบรกิารอนัจําเป็นตาม
ธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทัว่ไป  และบุคคลซึ่งได้รบัการรบัรองหรอืรบับรกิารต้องมใิช่
ลูกจา้งของบรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคล  เว้นแต่ลูกจา้งดงักล่าวจะมหีน้าที่เขา้ร่วมในการ
รบัรองหรอืการบรกิารนัน้ดว้ย 

      4.2  ค่ารบัรองหรอืค่าบรกิาร  ตอ้ง 

   4.2.1  เป็นค่าใช้จ่ายอนัเกี่ยวเนื่องโดยตรงกบัการรบัรองหรือการบรกิารที่จะ
อํานวยประโยชน์แก่กิจการ เช่น ค่าที่พกั  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าดูมหรสพ  ค่าใช้จ่าย
เกีย่วกบัการกฬีา เป็นตน้  หรอื 

  จาํนวนเงนิบรจิาค        =      กําไร  X  
     

  จาํนวนเงนิบรจิาค        =      กําไร  X  
     

 จาํนวนเงนิบรจิาคเพื่อการกุศลสาธารณะ      =      กาํไร  X  
     

 จาํนวนเงนิบรจิาคเพื่อการศกึษาหรอืกฬีา     =      กําไร  X  
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   4.2.2  เป็นค่าสิง่ของทีใ่หแ้ก่บุคคลซึง่ไดร้บัการรบัรองหรอืรบับรกิารดว้ยราคา
ไมเ่กนิคนละ 2,000 บาท ในแต่ละคราวทีม่กีารรบัรองหรอืการบรกิาร 
      4.3  จาํนวนเงนิค่ารบัรองและค่าบรกิารใหนํ้ามาหกัเป็นรายจ่ายไดเ้ท่ากบัจาํนวนที่
ต้องจ่ายแต่รวมกนัต้องไม่เกนิรอ้ยละ 0.3 ของจาํนวนเงนิยอดรายได้หรอืยอดขายทีต่้องนํามา
รวมหรอืคํานวณกําไรสุทธก่ิอนหกัรายจ่ายใดในรอบระยะเวลาบญัช ี หรอืของจาํนวนเงนิทุนที่
ไดร้บัชาํระแลว้ถงึวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชแีลว้แต่อย่างใดจะมากกว่า ทัง้นี้ รายจ่ายที่
จะนํามาหกัไดจ้ะตอ้งมจีาํนวนสงูสุดไมเ่กนิ 10 ลา้นบาท 

 รายไดท้ี่จะนํามาเป็นฐานในการคํานวณค่ารบัรองนัน้ หมายถงึ รายได้ทีไ่ดม้าจากการ
ดําเนินของกิจการ เช่น ยอดขายสินค้า  ดอกเบี้ยเงนิกู้ยมื  หรอืได้มาจากรายได้อื่นๆ เช่น 
ดอกเบีย้เงนิฝาก  เงนิปนัผล  กําไรจากการขายทรพัยส์นิ  ภาษทีีไ่ดร้บัคนืมา เป็นตน้ 

      4.4  ค่ารบัรองหรอืค่าบรกิารนัน้  ต้องมกีรรมการหรอืผู้เป็นหุ้นส่วนหรอืผู้จดัการ
หรอืผู้ได้รบัมอบหมายจากบุคคลดงักล่าวเป็นผู้อนุมตัิหรอืสัง่จ่ายค่ารบัรองหรอืค่าบรกิารนัน้
ด้วย  และต้องมีใบรับหรือหลักฐานของผู้รบัเงินสําหรบัเงินที่จ่ายเป็นค่ารบัรองหรือเป็น
ค่าบรกิาร  เวน้แต่ในกรณทีีผู่ร้บัเงนิไม่มหีน้าทีต่อ้งออกใบรบัตามประมวลรษัฎากร 

 

 5.  รายจ่ายอนัมีลกัษณะเป็นการลงทุน   
    รายจา่ยอนัมลีกัษณะเป็นการลงทุนหรอืรายจา่ยในการต่อเตมิ  เปลีย่นแปลง  ขยาย

ออกไป  หรือทําให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน  แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม  ดังนัน้ 
รายจ่ายใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์เกินกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี  กรมสรรพากรถือตาม
หลกัการบญัชถีอืเป็นรายจ่ายอนัมลีกัษณะเป็นการลงทุน  หา้มไม่ใหนํ้ามาหกัเป็นค่าใชจ้่ายแต่
ใหห้กัเป็นค่าสกึหรอหรอืค่าเสื่อมราคาตามมาตรา 65 ทว ิขอ้ 2. 

 

 6.  เบีย้ปรบัหรือเงินเพ่ิมภาษีอากร   
    ค่าปรบัทางอาญา  ภาษเีงนิไดข้องบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล  ภาษีมลูค่าเพิม่   

ที่ชําระหรอืพงึชําระและภาษีซื้อของบรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการจด
ทะเบยีน  เวน้แต่ภาษีซื้อของรายจ่ายเพื่อการรบัรองหรอืภาษีซื้ออื่นตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎกีา 

 

 7.  การถอนเงินโดยปราศจากค่าตอบแทนของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนนิติ
บคุคล   

    ไมถ่อืเป็นรายจา่ยซึง่เงื่อนไขขอ้นี้หา้มมใิหห้า้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลแต่ไม่รวมถงึบรษิทั
จาํกดันํารายการถอนเงนิของผูเ้ป็นหุน้ส่วนมาถอืเป็นรายจ่าย 

 



 413 ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 8.  เงินเดือนของผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วน   
    เงนิเดือนของผู้ถือหุ้นหรอืผู้เป็นหุ้นส่วนเฉพาะส่วนที่จ่ายเกินสมควรไม่ถือเป็น

รายจ่ายซึง่เงื่อนไขขอ้น้ีป้องกนัมใิหบ้รษิทัจาํกดัและหา้งหุน้ส่วนนิตบุิคคลหลกีเลีย่งภาษเีงนิได้
นิตบิุคคลโดยจ่ายเงนิเดอืนให้ผูถ้อืหุ้นหรอืผู้เป็นหุ้นส่วนมากเกนิสมควร ทัง้นี้ โดยเทยีบเคยีง
กบักิจการที่มลีกัษณะคล้ายคลึงกนั  หรอืทําธุรกิจประเภทและชนิดเดยีวกันเป็นหลกั  เช่ น  
กรรมการของบรษิทัเก่งจาํกดั  ไดร้บัเงนิเดอืนจาํนวน 120,000 บาทต่อเดอืน  ซึง่ตามปกตแิลว้
ควรจะได้รบัเพยีงเดอืนละ 90,000 บาท  ดงันัน้  หากบรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิเดอืนเกนิสมควร
จาํนวน 30,000 บาทจะนํามาเป็นรายจา่ยไมไ่ด ้

 

 9.  รายจ่ายท่ีก าหนดขึ้นมาเองโดยไม่มีการจ่ายจริง   
    รายจา่ยทีก่ําหนดขึน้มาเองโดยไมม่กีารจ่ายจรงิหรอืรายจ่ายซึง่ควรจะไดจ้่ายในรอบ

ระยะเวลาบญัชอีื่น  เวน้แต่ในกรณทีีไ่มส่ามารถจะลงจา่ยในรอบระยะเวลาบญัชใีดอาจลงจ่ายใน
รอบระยะเวลาบัญชีถัดไปได้  เช่น  บริษัทมีรายจ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าที่ดินเกิดขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบญัชปีี 2556 และ 2557  แต่เนื่องจากทัง้ 2 ปีนี้บรษิทัขาดทุนมากและผูใ้หเ้ช่ายงัมไิด้
ทวงถาม  บรษิทัจงึนํามาลงบญัชจี่ายในรอบปี 2558  ดงันัน้  จงึถอืว่าเป็นรายจ่ายที่ต้องห้าม
เนื่องจากมเีหตุผลไมส่มควร 

 

 10.  ค่าตอบแทนแก่ทรพัยสิ์นซ่ึงบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นเจ้าของเอง
และใช้เอง   

     ไมถ่อืเป็นรายจา่ย  เงือ่นไขขอ้น้ีเป็นการป้องกนัมใิหม้กีารถ่ายโอนรายไดจ้ากสาขา
หนึ่งไปยงัอีกสาขาหนึ่งที่เป็นกิจการเดียวกันในรูปค่าตอบแทนการใช้ทรพัย์สินของตนเอง  
โดยเฉพาะกรณีทีเ่ป็นบรษิทัทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศ เช่น บรษิทั Lady Ja จาํกดั 
ตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  มาเปิดสํานักงานสาขาในประเทศไทยโดยสร้างสํานักงาน
สาขาในประเทศไทยและคดิค่าเช่าปีละ 200,000 บาท  ซึง่ค่าเช่าจาํนวน 200,000 บาททีบ่รษิทั
สาขาในประเทศไทยจ่ายใหส้ํานักงานใหญ่ในต่างประเทศไปนัน้  จะถอืเป็นรายจ่ายของบรษิทั
สาขาในประเทศไทยไมไ่ด ้

 

 11.  ดอกเบีย้ท่ีคิดให้ส าหรบัเงินทุน  เงินส ารองต่างๆ หรือเงินกองทุนตน เอง   

     ไม่ให้ถือเป็นรายจ่าย  กรณีน้ีเป็นการป้องกันมิให้มีการนํากําไรของบริษัท
ต่างประเทศทีมสีาขาในประเทศไทยถ่ายโอนไปยงัสํานักงานใหญ่หรอืสาขาในประเทศอื่น
เช่นเดยีวกบัรายการขอ้ 10. 
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 12.  ผลเสียหายอนัอาจได้กลบัคืนเน่ืองมาจากการประกนัหรือสญัญาคุ้มกนัใดๆ 
หรือผลขาดทุนในรอบระยะเวลาบญัชีก่อนๆ  

     ไม่ใหถ้อืเป็นรายจ่าย  เวน้แต่ผลขาดทุนสุทธยิกมาไม่เกนิ 5 ปีก่อนรอบระยะเวลา
บญัชปีจัจบุนั 

 

 13.  รายจ่ายซ่ึงมิใช่รายจ่ายเพ่ือหาก าไรหรือเพ่ือกิจการโดยเฉพาะ   

      รายจ่ายซึง่มใิช่รายจ่ายเพื่อหากําไรหรอืเพื่อกจิการโดยเฉพาะไม่ถอืเป็นรายจ่าย 
ตวัอยา่งเช่น  
       13.1  บรษิทัไดจ้า่ยค่าเบีย้ประกนัแทนกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัไปโดยไม่ไดม้ี
ระเบยีบวางไวว้่าใหจ้า่ยได ้ ถอืว่าไมใ่ช่รายจา่ยเพื่อกจิการโดยเฉพาะ 

       13.2  บรษิทัประกอบธุรกจิหลกัทรพัย ์ หนี้ที่ไม่เกี่ยวกบักจิการของบรษิทัแมจ้ะ
เป็นหนี้สูญจรงิเนื่องมาจากไม่ได้รบัชําระในคดีล้มละลาย  ถือว่าไม่ใช่รายจ่ายเพื่อกิจการ
โดยเฉพาะ 
 

 14.  รายจ่ายซ่ึงมิใช่รายจ่ายเพ่ือกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ   

      รายจ่ายซึ่งมใิช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ  กล่าวคอื  เป็น
รายจา่ยนอกประเทศไมถ่อืเป็นรายจ่าย  
 

 15.  ค่าซ้ือทรพัยสิ์นและรายจ่ายเก่ียวกบัการซ้ือขายทรพัยสิ์นในส่วนท่ีเกินปกติ
โดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร   

     ไมถ่อืเป็นรายจ่าย  เช่น  บรษิทัซือ้รถบรรทุกสนิคา้ 1 คนัดว้ยราคา 800,000 บาท  
ในขณะที่ราคาในท้องตลาดทัว่ไป 600,000 บาท  ดงันัน้  ส่วนทีเ่กนิไปจํานวน 200,000 บาท  
จะนํามาหกัเป็นค่าใชจ้่ายไมไ่ด ้

 

16.  ค่าของทรพัยากรของธรรมชาติท่ีสญูเสียหรือส้ินไปเน่ืองจากกิจการท่ีท า       
     ไมถ่อืเป็นรายจา่ย  เช่น  กจิการทาํเหมอืงแร่  หรอืปา่ไมจ้ะนําเอามลูค่าของสนิแร ่

หรอืปา่ไมท้ีล่ดลงไปจากการทาํเหมอืงแรห่รอืปา่ไมม้าหกัเป็นรายจา่ยไมไ่ด ้

 

 17.  ค่าของทรพัยสิ์นนอกจากสินค้าท่ีตีราคาต า่ลง ทัง้น้ีภายใต้มาตรา 65 ทวิ 

     ไมถ่อืเป็นรายจา่ย  ซึง่ทรพัยส์นิทีไ่มใ่ช่สนิคา้จะตรีาคาใหต้ํ่าลงไม่ไดเ้พราะยงัไม่ได้
มกีารขายทรพัยส์นินัน้ๆ  เวน้แต่จะหกัในรปูของค่าเสื่อมราคา  หรอืการตรีาคาทรพัยส์นิทีเ่ป็น
เงนิตราต่างประเทศอาจตรีาคาตํ่าลงไดต้ามอตัราแลกเปลีย่น 
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 18.  รายจ่ายซ่ึงผูจ่้ายพิสจูน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผูร้บั   

     ไม่ถอืเป็นรายจ่าย เช่น ใบรบัเงนิไม่ปรากฏชื่อ  ที่อยู่ของผูร้บัเงนิแมจ้ะยนืยนัว่า
จ่ายไปจรงิ  ทัง้ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตรบัรองแล้วก็ถือว่าไม่มผีู้รบัเงนิ  นํามาหกัเป็นรายจ่าย
ไมไ่ด ้

 

19.  รายจ่ายใดๆ ท่ีก าหนดจ่ายจากผลก าไรท่ีได้เม่ือส้ินรอบระยะเวลาบญัชีแล้ว        
     ไมถ่อืเป็นรายจา่ยซึง่รายจา่ยในขอ้นี้ส่วนใหญ่  ไดแ้ก่  เงนิโบนสัหรอืเงนิรางวลัที ่

จา่ยใหแ้ก่กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทั  ถ้าหากเงนิโบนัสหรอืเงนิรางวลันัน้กําหนดใหจ้่าย
จากผลกําไรจะนํามาหกัเป็นค่าใชจ้่ายไมไ่ด ้

 

 20.  รายจ่ายอ่ืนๆ   
     เป็นรายจ่ายทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกนักบัทีร่ะบุในขอ้ 1. ถงึขอ้ 19. ตามทีจ่ะได้

กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาไม่ถือเป็นรายจ่าย  ปจัจุบนัตามพระราชกฤษฎีกากําหนดไว ้     
2 ฉบบัซึง่มใิหร้ายจา่ยต่อไปนี้ถอืเป็นค่าใชจ้่ายในการคาํนวณกําไรสุทธดิงันี้ 
       20.1  พระราชกฤษฎกีา (ฉบบัที ่315) พ.ศ.2540  กําหนดว่ารายจา่ยต่อไปนี้ไม่ให ้
ถอืเป็นรายจา่ยในการคาํนวณกําไรสุทธ ิ เนื่องจากนํามาใชบ้งัคบัสําหรบัทรพัยส์นิทีไ่ดม้าหรอืที่
ไดท้าํสญัญาเช่าเป็นหนงัสอืไดแ้ก่ 

      20.1.1  มลูค่าตน้ทุนของทรพัยส์นิประเภทรถยนต์นัง่  และรถยนต์โดยสาร 
ซึ่งมทีี่นัง่ไม่เกนิ 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพกิดัอตัราสรรพสามติ  เฉพาะส่วนที่เกนิคนัละ 
1,000,000 บาท ทัง้นี้ ไมร่วมถงึกรณทีี ่
       20.1.1.1   ผูป้ระกอบธุรกจิซือ้ขายหรอืใหเ้ช่าซือ้รถยนต์  มรีถยนต์
ประเภทดงักล่าวไวเ้พื่อเป็นสนิคา้  หรอื 

       20.1.1.2   ผูป้ระกอบธุรกจิใหเ้ช่ารถยนตม์รีถยนตป์ระเภทดงักล่าว
ไวเ้พื่อการใหเ้ช่าเฉพาะมลูค่าทีเ่หลอืหลงัจากหกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาของทรพัยส์นิตาม
มาตรา 65 ทว ิ(2) 

 คําว่า “ทรพัยส์นิ”  หมายความรวมถงึ ทรพัยส์นิทีไ่ดม้าโดยการซือ้  การเช่าซือ้  หรอื
การซือ้ขายเงนิผ่อนดว้ย 

      20.1.2  ค่าเช่าทรพัยส์นิประเภทรถยนต์นัง่และรถยนต์โดยสารที่มทีี่นัง่ไม่
เกนิ 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพกิดัอตัราสรรพสามติ  เฉพาะค่าเช่าทรพัยส์นิในส่วนที่เกนิ
คนัละ 36,000 บาทต่อเดอืนในกรณีทีเ่ช่าเป็นรายเดอืนหรอืรายปี  หรอืค่าเช่าส่วนทีเ่กนิคนัละ 
1,200 บาทต่อวนัในกรณีทีเ่ช่าเป็นรายวนั  เศษของเดอืนใหค้ดิเป็นวนั  หากเช่าไม่ถงึ 1 วนัให้
คาํนวณค่าเช่าตามส่วนของระยะเวลาทีเ่ช่า และใหร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ดว้ย   
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ทัง้นี้  ตามรายการดงักล่าวจากขอ้ 20.1.2 ไม่รวมถงึกรณีทีร่ายจ่ายทีเ่กดิจากการเช่า
ทรพัยส์นิประเภทรถยนต์นัง่และรถยนต์โดยสารที่มทีี่นัง่ไม่เกนิ 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วย
พิกัดอัตราสรรพสามติ  ในกรณีที่บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่า
รถยนต ์ ไดเ้ช่ารถยนตป์ระเภทดงักล่าวไวเ้พื่อการใหเ้ช่าโดยใช้บงัคบัสําหรบัค่าเช่าทีจ่่ายตัง้แต่ 
14 ตุลาคม 2553 เป็นตน้ไป 

       20.2  พระราชกฤษฎกีา (ฉบบัที ่574) พ.ศ. 2556  กําหนดว่ารายจ่ายต่อไปนี้ไม่ 
ใหถ้อืเป็นรายจา่ยในการคาํนวณกําไรสุทธขิองบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลไดแ้ก่ 

      20.2.1  เงนิสํารองตามมาตรา 65 ตร ี ขอ้ 1 (1.1) หรอื (1.2) แห่งประมวล
รษัฎากร ซึง่บรษิทัใหมอ่นัไดค้วบเขา้กนัหรอืเป็นผูร้บัโอนกจิการทัง้หมดไดก้นัไว้ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการประกนัชวีติ หรอืกฎหมายว่าดว้ยการประกนัวนิาศภยัเป็นจาํนวนเท่ากบัเงนิสํารอง  
ซึง่บรษิทัเดมิที่ได้ควบเขา้กนัหรอืเป็นผู้โอนกจิการทัง้หมดและจดทะเบยีนเลกิได้กนัไว้  ทัง้นี้ 
สําหรบับรษิัทใหม่ที่ประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภยัไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไร
สุทธเิฉพาะเงนิสํารองทีเ่กดิขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชถีดัจากรอบระยะเวลาบญัชแีรกทีค่วบเขา้
กนัหรอืโอนกจิการทัง้หมดใหแ้ก่กนั 

      20.2.2  เงนิสํารองซึ่งได้กันไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สูญหรอืหนี้สงสยัจะสูญตาม
มาตรา 65 ตร ีขอ้ 1. (1.3) แห่งประมวลรษัฎากร  ซึง่บรษิทัใหม่อนัไดค้วบเขา้กนัหรอืเป็นผูร้บั
โอนกิจการทัง้หมดได้กนัไว้ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงนิเป็นจํานวนเท่ากบัเงนิ
สาํรองซึง่บรษิทัเดมิทีไ่ดค้วบเขา้กนัหรอืเป็นผูโ้อนกจิการทัง้หมดและจดทะเบยีนเลกิไดก้นัไว้ 
      20.2.3  รายจ่ายทีเ่กดิจากการจาํหน่ายหนี้สูญสําหรบัหนี้จากการใหส้นิเชื่อ
ในธุรกจิธนาคารพาณิชย ์ ธุรกจิเงนิทุน  และธุรกจิเครดติฟองซเิอร์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ
สถาบนัการเงนิเป็นจาํนวนไม่เกนิเงนิสํารองซึง่บรษิทัเดมิทีไ่ดค้วบเขา้กนัหรอืเป็นผูโ้อนกจิการ
ทัง้หมดและจดทะเบยีนเลกิไดก้นัไวต้ามมาตรา 65 ตร ีขอ้ 1. (1.3) แห่งประมวลรษัฎากร 
 ดงันัน้  จงึสรุปว่าการที่ประมวลรษัฎากรบญัญตัิเกี่ยวกบัเงื่อนไขต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
มาตรา 65 ทว ิ มาตรา 65 ตร ี ตามทีไ่ด้กล่าวมาแลว้ขา้งต้นนัน้  จะเหน็ไดว้่าในการคํานวณ
กําไรสุทธเิพื่อเสยีภาษีเงนิได้นิตบิุคคลมผีลทําให้กําไรสุทธต่ิางไปจากกําไรสุทธิที่คํานวณขึ้น
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทางบญัช ี บรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลจงึต้องทําการปรบัปรุง
กําไรสุทธติามหลกัการบญัชใีหม่เพื่อให้สอดคล้องกบัเงื่อนไขตามประมวลรษัฎากรซึ่งจะได้
จาํนวนเงนิกําไรสุทธทิีต่อ้งนําไปเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลอยา่งถูกตอ้ง  
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อตัราภาษีและการค านวณภาษีเงินได้จากก าไรสทุธิ 

 

 1.  อตัราภาษีเงินได้   
    สําหรบัอตัราเงนิได้บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลโดยทัว่ไปคอืร้อยละ 30 ของ

กําไรสุทธ ิ อย่างไรก็ดกีรมสรรพากรไดม้กีารลดอตัราภาษทีีค่ํานวณจากกําไรสุทธใินบางกรณี
ดงันี้  

    1.1  กรณเีป็นบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีม่รีอบบญัชแีรกเริม่ในหรอืหลงัวนัที ่
1 มกราคม พ.ศ. 2558 แต่ไม่เกนิวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ใหค้ํานวณภาษใีนอตัรารอ้ยละ 
20 ของกําไรสุทธ ิ

    1.2  กรณีเป็นบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีม่ทีุนจดทะเบยีนแลว้ในวนัสุดทา้ย
ของรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ 5 ลา้นบาท  และมรีายไดจ้ากการขายสนิคา้และการให้ บรกิาร
ในรอบระยะเวลาบญัชไีมเ่กนิ 30 ลา้นบาทต่อเนื่องกนัตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชเีริม่ในหรอืหลงั
วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา  โดยในรอบระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป  ใหค้าํนวณภาษใีนอตัราดงันี้ 
  1.2.1  ยกเวน้ภาษีเงนิไดใ้หบ้รษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลสําหรบักําไรสุทธิ
ส่วนทีไ่มเ่กนิ 300,000 บาทแรก 

  1.2.2  จดัเกบ็อตัราภาษรีอ้ยละ 15  สาํหรบักําไรสุทธสิ่วนทีเ่กนิ 300,000 บาท
แต่ไมเ่กนิ 3,000,000 บาท 

          1.2.3  จดัเก็บอัตราภาษีร้อยละ 20  สําหรบักําไรสุทธสิ่วนที่เกิน 3,000,000 
บาทขึน้ไป 

     1.3  กรณีเป็นกจิการสํานักงานปฏบิตักิารภูมภิาค  ใหค้ํานวณภาษใีนอตัรารอ้ยละ 
10 ของกําไรสุทธ ิ สําหรบัรายได้ที่ได้รบัจากวสิาหกจิในเครอืหรอืสาขาต่างประเทศไทยของ
สาํนกังานปฏบิตักิารภมูภิาคดงัต่อไปนี้ 
  1.3.1  รายได้จากการให้บริการของสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค  ได้แก่  
วสิาหกจิในเครอืหรอืสาขาต่างประเทศของสาํนกังานปฏบิตักิารภมูภิาค 

  1.3.2  ดอกเบีย้รบั ทัง้นี้ เฉพาะดอกเบีย้เงนิกู้ทีส่ํานักงานปฏบิตักิารภูมภิาคได้
กูม้าเพื่อใหกู้ต่้อ 

  1.3.3  ค่าสิทธิรวมทัง้ค่าสิทธิที่ได้รบัจากบรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่
เกี่ยวขอ้ง  ซึ่งไดแ้ก่บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลที่นําผลการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยขีอง
สํานักงานไปใช้ในการผลติสนิค้าหรอืให้บรกิารแก่สํานักงานปฏบิตัิการภูมภิาค  วสิาหกิจใน
เครอืหรอืสาขาต่างประเทศของสํานักงานปฏบิตักิารภูมภิาค  ทัง้นี้ เฉพาะค่าสทิธทิี่เกดิจาก
ผลการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยขีองสาํนกังานปฏบิตักิารภมูภิาคทีก่ระทาํขึน้ในประเทศไทย 
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    1.4  กรณีเป็นกิจการนําเข้าส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรในเขตปลอดอากรหรอื
ระหว่างเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่ได้รบัอนุญาตจากกระทรวงพลงังานให้
คา้น้ํามนัเชื้อเพลงิ  ให้คํานวณภาษีในอตัรารอ้ยละ 10 ของกําไรสุทธใินรอบระยะเวลาบญัชทีี่
เริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นตน้ไป  สาํหรบัรายไดจ้ากการประกอบธุรกรรม
การซื้อขายน้ํามนัเชือ้เพลงิ  รวมถงึการซือ้และขายน้ํามนัเชื้อเพลงิตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
ดว้ย  ทัง้นี้ บรษิทัซึง่ประกอบกจิการทีม่รีายได้จากการประกอบธุรกรรมและการซื้อขายน้ํามนั
เชือ้เพลงิได้แจง้การเป็นผูไ้ดร้บัอนุญาตจากกระทรวงพลงังานในรอบระยะเวลาบญัชใีด  ใหไ้ด ้
รบัสทิธลิดอตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชนีัน้เป็นตน้ไป 

    1.5  กรณีเป็นกิจการตัง้อยู่ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจซึ่งประกอบด้วยจงัหวดั
นราธวิาส  จงัหวดัปตัตานี  จงัหวดัยะลา  จงัหวดัสงขลาเฉพาะในท้องที่อําเภอจะนะ  อําเภอ
เทพา  อําเภอนาทว ี อําเภอสะบ้ายอ้ย  และจงัหวดัสตูล  ซึ่งมรีายได้ที่เกิดขึ้นจากการผลติ
สนิค้าหรอืการขายสนิค้าหรอืการให้บรกิารในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ  ให้คํานวณภาษีใน
อตัรารอ้ยละ 3 ของกําไรสุทธ ิ สาํหรบั 3 รอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่รอบระยะเวลาบญัช ี2558 ที่
เริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ.2558  ถงึรอบระยะเวลาบญัช ี2560  ทีส่ ิน้สุดภายในหรอื
หลงัวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

    1.6  กรณีกิจการเป็นศูนย์กลางการหาสินค้าเพื่อการผลิตระหว่างประเทศ  ให้
คาํนวณภาษใีนอตัรารอ้ยละ 15 ของกําไรสุทธ ิ

    1.7  กรณไีดร้บัอนุมตัจิากกรมสรรพากรใหเ้สยีภาษจีากยอดรายรบัก่อนหกัรายจ่าย  
ใหเ้สยีภาษใีนอตัรารอ้ยละ 5 ของยอดรายรบั 

ปจัจุบนักรมสรรพากรได้มมีาตรการปรบัลดอตัราภาษีเงนิได้นิตบิุคคลทัว่ไปลงเหลอื
เพยีงรอ้ยละ 20 ของกําไรสุทธติัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 
2559 เป็นต้นไป  ทัง้นี้ มาตรการในการปรบัลดอตัราภาษเีงนิไดย้งัช่วยใหผู้ป้ระกอบการหรอื
นักลงทุนได้ใช้สทิธปิระโยชน์เกี่ยวกบัการลดภาษีเงนิได้นิตบิุคคลมากขึน้และอกีทัง้ยงัยกเว้น
ภาษสีําหรบัเงนิปนัผลทีไ่ด้รบัเป็นระยะเวลา 10 ปี  ซึง่วตัถุประสงคใ์นการลดอตัราภาษเีงนิได้
นิตบิุคคลลงเพื่อขบัเคลื่อนเศรษฐกจิที่ดขี ึน้และดงึความสนใจใหน้ักลงทุนไดม้ทีางเลอืกในการ
ตดัสนิใจมาลงทุนกบัธุรกิจภายในประเทศไทยในจํานวนที่เพิม่ขึน้  หากเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ธุรกจิที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนจะสงัเกตว่าอตัราภาษีเงนิได้นิตบิุคคลทัว่ไปของประเทศไทยอยู่ใน
อัตราที่ตํ่ ารองลงมาจากประเทศสิงคโปร์  ในอนาคตนักลงทุนหลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็น
ภายในประเทศหรอือยูน่อกประเทศอาจหนัมามองประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆ ทีจ่ะตดัสนิใจ
มาลงทุนก็ได้  ดงันัน้  จงึนํามาสรุปเป็นตารางเปรยีบเทยีบสําหรบัอตัราภาษีเงนิได้นิตบิุคคล
กลุ่มภมูภิาคอาเซยีนแต่ละประเทศไวด้งันี้ 
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ตารางที ่7.5   อตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลทีอ่ยูใ่นกลุ่มภูมภิาคอาเซยีน 

ประเทศ อตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 

กมัพชูา 20% 

เวยีดนาม 25% 

ลาว 28% 

บรไูน 21% 

เมยีนมาร ์ 30% 

อนิโดนีเซยี 25% 

มาเลเซยี 25% 

ฟิลปิปินส ์ 30% 

สงิคโปร ์ 17% 

ไทย 20%  *อตัราใหม่* 
ทีม่า  :  http://www.dha.co.th/th/news/tax-news/700  / 20 เมษายน 2559 

 

 2.  การค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคลจากฐานก าไรสทุธิ   
บรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลที่มหีน้าที่เสยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลจากฐานกําไรสุทธ ิ 

จะตอ้งคาํนวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษตีามรอบระยะเวลา
บญัชปีีละ 2 ครัง้ดงันี้ 

    2.1  การคํานวณภาษีเงนิได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบญัช ี ได้มบีญัญตัิไว้ใน
มาตรา 67 ทว ิแห่งประมวลรษัฎากรดงันี้ 

 2.1.1  การเสยีภาษีเงนิได้นิตบิุคคลครึง่รอบระยะเวลาบญัชจีากประมาณการ
กําไรสุทธ ิ กําหนดให้บรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องจดัทําประมาณการกําไรสุทธหิรอื
ขาดทุนสุทธซิึง่ไดจ้ากกจิการหรอืเนื่องจากกจิการทีไ่ดก้ระทําหรอืจะได้กระทําในรอบระยะเวลา
บญัชนีัน้  แลว้คํานวณและชําระภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจากจาํนวนกึ่งหนึ่งของประมาณการกําไร
สุทธใินรอบระยะเวลาบญัชนีัน้  เช่น  บรษิทั สุดทีร่กัมอเตอร ์จาํกดั (ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
ไดป้ระมาณการกําไรสุทธสิําหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2558  เท่ากบั 
7,000,000 บาท บรษิทัฯ จะตอ้ง เสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจากประมาณการกําไรสุทธดิงันี้ 
 ประมาณการกึง่หนึ่งของกําไรสุทธใินรอบระยะเวลาบญัชนีัน้           3,500,000  บาท 

 ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล          =     3,500,000  X  20% 

          =     700,000  บาท 
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 ถา้สมมตุวิ่า บรษิทั สุดทีร่กัมอเตอร ์จาํกดั  มทีุนทีช่ําระแลว้ในวนัสุดทา้ยของรอบระยะ  
เวลาบญัชไีม่เกิน 5 ล้านบาท  และรายได้ขายสนิค้าหรอืบรกิารไม่เกิน 30 ลา้นบาท  จะเสยี

ภาษเีงนิไดเ้พยีง 300,000 บาทแรกยกเวน้ภาษ ี+ ( 700,000 X 
      ) + (2,500,000 X 

      )  

= 105,000  +  500,000  =  605,000  บาท  (เนื่องจากไดร้บัการยกเวน้ภาษแีละกําไรสุทธิ
ส่วนทีเ่กนิ 1 ลา้นบาทเสยี 20%)  
 ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจากประมาณการกําไรสุทธนิี้  ใหถ้อืเป็นเครดติในการเสยีภาษเีงนิ
ไดน้ิตบิุคคลเมื่อสิน้รอบระยะเวลาบญัช ี คอื นําไปหกัออกจากภาษีทีจ่ะต้องเสยีจากกําไรสุทธิ
ของทัง้รอบระยะเวลาบญัช ี และในกรณีทีภ่าษีที่เสยีจากประมาณการกําไรสุทธสิูงกว่าภาษีที่
จะตอ้งเสยีทัง้รอบระยะเวลาบญัชบีรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลกม็สีทิธขิองคนืภาษทีีช่ําระไว้
เกนิได้  ดงันัน้ เพื่อป้องกนัการหลกีเลีย่งภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลโดยประมาณการกําไรสุทธน้ิอย
กว่าทีค่วร  ประมวลรษัฎากรได้มบีทบญัญตัติามมาตรา 65 ตร ีลงโทษบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วน
นิตบิุคคลในกรณดีงัต่อไปนี้ 

1.  ไมย่ืน่รายการและชาํระภาษจีากประมาณการกําไรสุทธ ิ หรอื 

2. ยืน่รายการและชาํระภาษจีากประมาณการกําไรสุทธ ิ โดยแสดงประมาณการกําไร 
สุทธขิาดไปเกนิรอ้ยละ 25 ของกําไรสุทธซิึง่ไดจ้ากกจิการหรอืเนื่องจากกจิการทีก่ระทําในรอบ
ระยะเวลาบญัชนีัน้โดยไมม่เีหตุผลอนัสมควร 

 หากบรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลได้กระทําตามเหตุการณ์ขา้งต้นดงักล่าว  จะถูก
ลงโทษโดยตอ้งเสยีเงนิเพิม่อกีรอ้ยละ 20 ของจาํนวนเงนิภาษทีีต่อ้งชําระจากประมาณการกําไร
สุทธหิรอืของกึ่งหนึ่งของจํานวนเงนิภาษีที่ต้องเสยีในรอบระยะเวลาบญัชนีัน้หรอืของภาษีที่
ชาํระขาดแลว้แต่กรณ ี

     2.2  การคาํนวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจากกําไรสุทธเิมื่อสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีเมื่อ
บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้นํายอดรายรบัหกัรายจ่ายเพื่อคํานวณหากําไรสุทธติาม
เงือ่นไขทีบ่ญัญตัไิวใ้นประมวลรษัฎากรแลว้  หลงัจากนัน้กจ็ะนํากําไรสุทธใินส่วนทีเ่หลอืไปคูณ
กบัอัตราภาษีเงนิได้นิติบุคคล  ผลลพัธ์ที่ได้จะเป็นภาษีที่ต้องชําระตอนสิ้นปีนัน้ๆ  หรอืถ้า
คํานวณยอดรายรบัหกัรายจ่ายออกมาแล้วปรากฏว่าไม่มกีําไรสุทธคิงเหลอืหรอืขาดทุนสุทธิ
บรษิทัไม่ต้องคํานวณภาษเีงนิได้นิตบิุคคลเนื่องจากไม่มเีงนิภาษีทีต่้องนําส่งนัน่เอง  แต่ถ้าใน
กรณีทีก่ารจดัทําบญัชขีองบรษิทัหรอืหา้งหุ้นส่วนนิตบิุคคลไดจ้ดัทําขึน้ตามหลกับญัชีที่ยอมรบั
ทัว่ไปโดยไมไ่ดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขในประมวลรษัฎากร  เมื่อจะคํานวณภาษขีองบรษิทัหรอืหา้ง
หุน้ส่วนนิตบิุคคลจะต้องทําการปรบัปรุงกําไรสุทธดิงักล่าวใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขทีบ่ญัญตัไิวใ้น
ประมวลรษัฎากรก่อนแลว้จงึคํานวณภาษีเงนิได้นิตบิุคคลได้  ดงันัน้  สมการการคํานวณหา
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจากฐานกําไรสุทธสิิน้ปีคาํนวณไดด้งันี้ 
 

 ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล   =   กําไรสุทธติามประมวลรษัฎากร  X  อตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 
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 จากที่กล่าวมาขา้งต้นสําหรบัแนวทางการปฏบิตัใินการจดัทําบญัชขีองบรษิทัสามารถ
ปฏบิตัไิด ้2 แนวทางคอื 

1. จดัทาํบญัชตีามหลกัการบญัชทีัว่ไป  แต่ถา้หากรายการใดขดัแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี ่
บญัญตัไิว้ในประมวลรษัฎากรกใ็หป้ฏบิตัติามประมวลรษัฎากร  การบนัทกึบญัชตีามแนวนี้จะ
ผดิหลกัการบญัชอีย่างรา้ยแรงเพราะทําใหไ้ม่ทราบฐานะทีแ่ทจ้รงิของบรษิทัและไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัช ี แต่จะเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลไดถู้กต้อง  การปฏิบตัติามแนวนี้ไม่อาจทํา
ไดเ้ป็นการกระทาํทีผ่ดิตามกฎหมายการบญัช ี

2. จดัทาํบญัชตีามหลกัการบญัชทีัว่ไปและมาตรฐานการบญัชโีดยไม่ไดค้ํานึงถงึหลกั  
เกณฑ์ที่บญัญัติไว้ในประมวลรษัฎากรก่อน  หลังจากนัน้จงึทําการปรบัปรุงกําไรสุทธิตาม
หลกัการบญัชทีัว่ไปเพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่บญัญตัิไว้ในประมวลรษัฎากร
ภายหลงัแลว้จงึคาํนวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจากกําไรสุทธทิีป่รบัปรุง  ซึง่วธินีี้เป็นทีน่ิยมปฏบิตัิ
กนัโดยมหีลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนดงันี้  
 

กําไรสุทธติามหลกัการบญัช ี  XXX 

หกั  รายไดท้ีก่ฎหมายยกเวน้ เช่น มาตรา 65 ทว ิ(5.10) XXX  

      รายจา่ยทีก่ฎหมายใหห้กัไดเ้พิม่ เช่น รายจา่ยฝึกอบรม XXX XXX 

คงเหลอื  XXX 

บวก  รายไดท้ีก่ฎหมายกําหนดขึน้ เช่น มาตรา 65 ทว ิ(5.4)   XXX  

        รายจ่ายทีก่ฎหมายหา้มหกั เช่น มาตรา 65 ตร ี XXX XXX 

รวม  XXX 

หกั  ขาดทุนสุทธไิมเ่กนิ 5 ปี ตามมาตรา 65 ตร ี(6.12)  XXX 

คงเหลอื  XXX 

บวก  รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศกึษา XXX  

        รายจ่ายเพื่อสนบัสนุนการกฬีา XXX  

        รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะประโยชน์ XXX XXX 

กําไรสุทธติามประมวลรษัฎากร  XXX 

 

ตวัอย่างท่ี  5   บรษิทั อุตสาหกรรมไทย จาํกดั  เป็นบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์และมทีุนจดทะเบยีนชําระแล้วในวนัสุดท้ายของรอบระยะเวลาบญัช ี15 ล้านบาท  
ประกอบกิจการผลิตสินค้าขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ  โดยบริษัทฯ เป็น
ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่และจดทะเบยีนภาษธีุรกจิเฉพาะ 

 บรษิัทฯ มผีลการดําเนินกิจการสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 1 ปีโดยเริม่ตัง้แต่วนัที ่     
1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2558  ปรากฏรายละเอยีดตามบญัชกีําไรขาดทุนดงันี้ 
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          รายได ้ :-  

                    ขายสนิคา้ในประเทศ 6,420,000 

                    ขายสนิคา้ส่งออกไปต่างประเทศ                                       50,000,000 

                    เงนิปนัผลและส่วนแบ่งกําไร                                               480,000 

                     ดอกเบีย้จากการใหบ้รษิทัต่างๆ กูย้มืเงนิ                                   300,000 

                    รวม                                                                          57,200,000 

          รายจา่ย  :-  

                    ตน้ทุนสนิคา้                                                               40,500,000 

                    ค่าแรงและเงนิเดอืน                                                       5,000,000 

                    ค่าเสื่อมราคา – รถยนตบ์รรทุก 513,000 

                    ค่าเสื่อมราคา – อาคาร 1,300,000 

                    ภาษมีลูค่าเพิม่  เบีย้ปรบั  และเงนิเพิม่ 500,000 

                    ภาษธีุรกจิเฉพาะ   9,900 

                    ค่าปรบัอาญา  กรณไีมย่ืน่แบบฯ เสยีภาษโีรงเรอืน 2,000 

                    ค่ารบัรอง 535,000 

                    ค่าบรจิาค   550,000 

                    หนี้สญู 400,000 

                    ค่าเช่ารถยนตน์ัง่ (รวมภาษซีือ้) 449,400 

                    ค่าเช่ารถบรรทุก (รวมภาษซีือ้) 513,600 

                    รายจา่ยอื่นๆ   3,214,000 

                    รวม 53,507,500 

           กําไรสุทธติามบญัชขีองบรษิทั   3,692,500 

                                               
  จากการตรวจสอบบญัชแีละเอกสารประกอบการลงบญัช ี ปรากฏว่า 

1. รายไดจ้ากการขายสนิคา้ในประเทศจาํนวน 6,420,000 บาท เป็นราคาทีร่วมภาษ ี 
มลูค่าเพิม่แลว้บรษิทัฯ ลงบญัชเีป็นรายไดท้ัง้จาํนวน  นอกจากนี้บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขาย
วตัถุดบิและเศษวสัดุจํานวน 200,000 บาทเป็นราคาที่ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่  แต่ไม่ได้นํา
รายไดจ้าํนวนน้ีมารวมคาํนวณกําไรสุทธ ิ

2. พนกังานเกบ็เงนิของบรษิทัไดย้กัยอกเงนิทีเ่กบ็จากลกูคา้ 400,000 บาท  บรษิทัฯ 

ไดแ้จง้ความทีส่ถานีตํารวจทอ้งที่เป็นหลกัฐานซึง่บรษิทัฯ ไล่เบีย้ผู้คํ้าประกนัพนักงานดงักล่าว
ไดเ้งนิมา 300,000 บาท  บรษิทัฯ ไดต้ดัรายจา่ยเป็นเงนิ 400,000 บาท 
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3. บรษิทั อุตสาหกรรมไทย จาํกดั  ไดใ้หบ้รษิทั รกัด ีจาํกดั  ซึง่มกีรรมการผูจ้ดัการ 
ชุดเดยีวกบับรษิทัฯ กูย้มืเงนิจาํนวน 2,000,000 บาท เมือ่วนัที ่1 เมษายนปีนี้  โดยคดิดอกเบีย้ 

รอ้ยละ 8 ต่อปี  แต่อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ตามราคาตลาดในวนัที่ให้กู้ร้อยละ 15 ต่อปี  กําหนด
ชาํระดอกเบีย้ทุกวนัสิน้เดอืน  บรษิทัฯ ยงัมไิดบ้นัทกึดอกเบีย้รบัจากผูกู้้รายนี้เป็นรายไดใ้นรอบ
ระยะเวลาบญัชนีี้เลยเนื่องจากยงัไมไ่ดร้บัชําระดอกเบีย้ 

4. บรษิทัไดร้บัเงนิปนัผลและส่วนแบ่งกําไรดงัน้ี 

4.1  เงนิปนัผลจากธนาคารทหารไทย (มหาชน) จาํกดั  จาํนวน 180,000 บาท 

4.2  เงนิส่วนแบ่งกําไรจากหา้งหุน้ส่วนจาํกดั เพิม่ผลพชืผล อกี  80,000 บาท 

4.3  เงนิปนัผลจากบรษิทัหน่ึงจาํกดั  เป็นบรษิทัไมจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

แต่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน 100,000 บาท 

      4.4  เงนิปนัผลจากบรษิทัเลอค่าจํากดั  เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศได้
เงนิมา 120,000 บาท  ทัง้นี้ระยะเวลาถอืหุน้และโอนหุน้ครบตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายกําหนด 

5. บรษิทัซือ้รถยนตบ์รรทุก 2 คนั  ราคาคนัละ 1,200,000 บาท  จา่ยภาษซีือ้จาํนวน  
168,000 บาท (ได้เครดิตภาษีซื้อไปแล้ว)  ระยะเวลาที่ได้รถบรรทุกมาจนถึงวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบญัชนีี้ 219 วนั  และบรษิทัไดห้กัค่าเสื่อมราคารถยนต์บรรทุกทัง้ 2 คนัตามวธิเีส้น 
ตรงในอตัรารอ้ยละ 20 ต่อปี  เป็นเงนิ 513,600 บาท 

6. บรษิทัไดส้รา้งอาคารสาํนกังานของบรษิทัมลูค่า 26,000,000 บาท  เฉพาะราคาที ่
เป็นมลูค่าตวัอาคาร 16,000,000 บาท  มลูค่าที่ดนิ 9,000,000 บาท  และดอกเบี้ยในระหว่าง
ก่อสรา้ง 1,000,000 บาท  สมุหบ์ญัชไีดห้กัค่าเสื่อมราคาแบบวธิเีสน้ตรงในอตัรารอ้ยละ 5 เป็น
เงนิ 1,300,000 บาท  และระยะเวลาทีใ่ชต้วัอาคารในรอบระยะเวลาบญัชนีี้ 146 วนั 

7. ภาษมีลูค่าเพิม่และภาษธีุรกจิเฉพาะทีบ่รษิทัชําระทุกเดอืนและเบีย้ปรบั  เงนิเพิม่   
เนื่องจากชําระภาษีมูลค่าเพิ่มเกินกําหนดเวลาและค่าปรบัอาญา  กรณีบรษิัทไม่ชําระภาษี
โรงเรอืน  บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึเป็นรายจา่ยของบรษิทัฯ ทัง้หมด 

8. บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน 100 ลา้นบาท  ไดร้บัชาํระไวแ้ลว้ 50 ลา้นบาท  และได ้

จ่ายเงินค่าเลี้ยงรบัรองลูกค้าเป็นเงิน 500,000 บาท  จ่ายภาษีซื้อ 35,000 บาท  บริษัทฯ 
ลงบญัชเีป็นรายจา่ยทัง้หมด 535,000 บาท 

9. ค่าเช่ารถยนตเ์พื่อใชป้ระกอบกจิการ  โดยจา่ยค่าเช่าเป็นรายเดอืนดงันี้ 
9.1  ค่าเช่าระยนตน์ัง่เดอืนละ 35,000 บาท  ภาษซีือ้ 2,450 บาท 

9.2  ค่าเช่ารถยนตบ์รรทุกเดอืนละ 40,000 บาท  ภาษซีือ้ 2,800 บาท 
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10.  ในรอบระยะเวลาบญัชก่ีอนบรษิทัฯ มผีลกําไรสุทธแิละขาดทุนสุทธติามประมวล
รษัฎากรดงันี้ 

รอบระยะเวลาบญัช ี กําไรสุทธ ิ ขาดทุนสุทธ ิ

2550 ( 8 ปีก่อน)  600,000 

2551 ( 7 ปีก่อน)  200,000 

2552 ( 6 ปีก่อน) 250,000  

2553 ( 5 ปีก่อน)  150,000 

2554 ( 4 ปีก่อน) 300,000  

2555 ( 3 ปีก่อน) 150,000  

2556 ( 2 ปีก่อน) 100,000  

2557 ( 1 ปีก่อน) 70,000  

 

11.  บริษัทบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีมูลค่าจํานวนเงิน 
500,000 บาท  และบรจิาคเงนิใหม้หาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานีจาํนวน  50,000 บาท 

 ให้คํานวณกําไรสุทธทิี่ต้องเสยีภาษีเงนิได้นิตบิุคคลสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชนีี้   ให้
ถูกตอ้งตามประมวลรษัฎากรและคาํนวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลทีบ่รษิทัฯ ต้องชําระพรอ้มอธบิาย
เหตุผลประกอบ (แสดงการคาํนวณดว้ย)  

 

 ค าอธิบาย 

 เนื่องจากรายการตามขอ้ 1–11 จาํนวนเงนิทีนํ่ามาบนัทกึบญัชเีพื่อคํานวณหากําไรสุทธิ
นัน้แนวปฎิบตัิไม่เป็นไปตามเงื่อนไขซึ่งบญัญตัิไว้ในประมวลรษัฎากร ดงันัน้ บรษิัทฯ ต้อง
ปรบัปรงุยอดกําไรสุทธดิงันี้ 

1. ภาษขีายทีร่วมอยูใ่นราคาขายสนิคา้ไดร้บัการยกเวน้ตามมาตรา 65 ทว ิขอ้ 14.  

ต้องนํามาหกัออกในการคํานวณกําไรสุทธ ิ =  6,420,000  X         =  420,000 บาท  ส่วน
การขายวตัถุดบิและเศษวสัดุจํานวน  200,000 บาท  ถือว่าเป็นรายได้แต่บรษิัทฯ ไม่ได้นํา
รายไดจ้าํนวนน้ีมารวมคาํนวณกําไรสุทธจิงึตอ้งนําไปบวกกลบั 

2. เมือ่พนกังานยกัยอกเงนิไปแต่ไล่เบีย้ผูค้ํ้าประกนัไดเ้งนิมา 300,000 บาท  กรณนีี้ 
ถอืเป็นผลเสยีหายอนัอาจไดก้ลบัคนืมาเนื่องจากการประกนั  กฎหมายหา้มหกัเป็นรายจ่ายตาม
มาตรา 65 ตร ีขอ้ 12.  จงึตอ้งนําเงนิ 300,000 บาทไปบวกกลบัคนื 

3. กรณกีารใหกู้ย้มืเงนิโดยคดิค่าตอบแทนตํ่ากว่าราคาตลาดโดยไมม่เีหตุอนัควร  ซึง่ 
เจ้าพนักงานสามารถประเมนิดอกเบี้ยตามราคาตลาดและต้องถอืเป็นรายได้ของกิจการดงันี้  

2,000,000  X  
       X  

      =  225,000 บาท  ตอ้งนําไปบวกกลบัเป็นรายไดข้องบรษิทัฯ 
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4. เนื่องจากบรษิทัอุตสาหกรรมไทยจาํกดัเป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนตามกฎหมายไทย 

แต่ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจงึตอ้งปรบัปรงุดงันี้ 
      4.1  เงนิปนัผลจากธนาคารทหารไทย (มหาชน) จํากดั  กฎหมายยกเว้นในการ
คาํนวณกําไรสุทธติามมาตรา 65 ทว ิขอ้ 10. กึ่งหนึ่ง  ดงันัน้ ต้องเอาไปหกัออกในการคํานวณ

กําไรสุทธ ิ =  
          =  90,000 บาท 

      4.2  เงนิส่วนแบ่งกําไรจากหา้งหุน้ส่วนจาํกดัเพิม่ผลพชืผล   กฎหมายไม่ยกเวน้ให้  
ดงันัน้ ไมต่อ้งปรบัปรงุใดๆ  
      4.3  เงนิปนัผลจากบรษิัทหน่ึงจํากัด  ซึ่งได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนได้รบัการ
ยกเว้นตามกฎหมายส่งเสรมิการลงทุน  ไม่ต้องนํามารวมคํานวณกําไรสุทธ ิ= 100,000 บาท 
จงึหกัออกทัง้หมด 

      4.4  เงนิปนัผลจากบรษิัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ  กฎหมายไม่ยกเว้นให ้ 
ดงันัน้ ไมต่อ้งปรบัปรงุ 
 ดงันัน้ รายการเงนิปนัผลที่ต้องนํามาหกัออกในการคํานวณกําไรสุทธทิัง้สิ้นเท่ากับ  
90,000 + 100,000  =  190,000 บาท 

5. การหกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาตามมาตรา 65 ทว ิขอ้ 2.  กรณรีถยนตบ์รรทุก       
2 คนั  หกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาจากมลูค่าเฉพาะส่วน 1,200,000 บาทโดยไม่รวมภาษซีือ้  
และเนื่องจากรถยนตไ์ดม้าระหว่างรอบระยะเวลาบญัชจีะตอ้งเฉลีย่ตามระยะเวลาทีไ่ดม้าเท่ากบั  

2,400,000  X  
       X  

        =  288,000 บาท  แต่บรษิทัคดิค่าเสื่อมราคา 513,600 บาท  
ซึง่คดิเกนิไป  =  513,600 – 288,000  =  225,600 บาท  จงึตอ้งนําไปบวกกลบัในการคํานวณ
กําไรสุทธ ิ        

6. การหกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาตามมาตรา 65 ทว ิ(5.2) ตอ้งคดิจากมลูค่าของ  
อาคารโดยไมร่วมมลูค่าของทีด่นิแต่มดีอกเบีย้เกดิขึน้ในระหว่างก่อสรา้งใหร้วมเป็นมลูค่าต้นทุน
ได้และเนื่องจากอาคารก่อสรา้งเสรจ็ในระหว่างรอบระยะเวลาบญัชจีะต้องเฉลี่ยตามระยะเวลา

ค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาทีห่กัได ้  =  (16,000,000  +  1,000,000)  X  
      X  

        =  

340,000 บาทแต่บรษิทัฯ คดิค่าเสื่อมราคา 1,300,000 บาทซึง่คดิเกนิไป ดงันัน้ ต้องนํามาบวก
กลบั =  1,300,000 – 340,000  =  960,000 บาท 

7. ภาษมีลูค่าเพิม่  เบีย้ปรบั  และเงนิเพิม่  หา้มหกัเป็นค่าใชจ้า่ยในการคํานวณกําไร 

สุทธติามมาตรา 65 ตร ีขอ้ 6. จะต้องนํามาบวกกลบัในการคํานวณกําไรสุทธ ิ500,000 บาท  
แต่ภาษีธุรกจิเฉพาะและค่าปรบัอาญากรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสยีภาษีโรงเรอืน  ไม่เป็น
รายจา่ยตอ้งหา้มจงึไมต่อ้งปรบัปรงุ 

8. ค่ารบัรองจาํนวนทีจ่ะนํามาหกัเป็นรายจา่ยไดต้ามมาตรา 65 ตร ีขอ้ 4. นัน้เท่ากบั  
จาํนวนเงนิทีต่อ้งจา่ยแต่รวมกนัตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 0.3 ของจาํนวนเงนิยอดรายไดห้รอืยอดขาย 
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ที่ต้องนํามารวมคํานวณกําไรสุทธก่ิอนหกัรายจ่ายใดในรอบระยะเวลาบญัชหีรอืของจํานวน
เงนิทุนทีไ่ดร้บัชาํระแลว้ถงึวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชแีลว้แต่อยา่งใดจะมากกว่า 

 รายไดข้องบรษิทัทัง้หมด 57,200,000 บาท  หกัรายไดภ้าษขีายจาํนวน 420,000 บาท  
หกัเงนิปนัผล 190,000 บาท  บวกรายได้จากการขายเศษวสัดุจํานวน 200,000 บาท  บวก
รายไดด้อกเบีย้กู้ยมืจาํนวน 225,000 บาท ดงันัน้ รายไดท้ีใ่ชค้ํานวณกําไรสุทธจิงึมยีอดเท่ากบั 
57,015,000 บาท  เนื่องจากทุนจดทะเบยีนที่รบัชําระแล้วมจีาํนวนเพยีง 50 ลา้นบาทซึง่น้อย
กว่ารายได ้ และจาํนวนค่ารบัรองทีจ่ะหกัเป็นค่าใชจ้่ายไดน้ัน้ต้องคํานวณในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
0.3 ของยอดรายได ้= 57,015,000 X 0.3% = 171,045 บาท  หากบรษิทัฯ ไดล้งบญัชเีป็นราย 
จ่ายจาํนวน 535,000 บาทไปแลว้นัน้ซึง่ไม่ถูกต้องจงึนําไปบวกกลบัคนืดว้ยผลต่างเป็นจาํนวน
เงนิ  535,000 – 171,045  =  363,955 บาท 

9. ค่าเช่ารถยนต ์ ตอ้งปรบัปรงุดงันี้ 
9.1 เนื่องจากค่าเช่ารถยนตน์ัง่เฉพาะส่วนทีเ่กนิราคาคนัละ 36,000 บาทต่อเดอืน   

(ซึ่งรวมภาษีมลูค่าเพิม่ด้วย) ถอืเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธไิม่ได้ตามมาตรา 65 ตร ี
ขอ้ 20. ส่วนทีห่กัเกนิไป = (35,000 + 2,450 – 36,000) X 12 = 17,400 บาทต้องนําไปบวก 
กลบัคนื 

9.2 ค่าเชา่รถยนตบ์รรทุกหกัเป็นรายจา่ยไดไ้มต่อ้งหา้มตามมาตรา 65 ตร ีขอ้ 20.   

แต่เนื่ องจากภาษีซื้อค่าเช่ารถยนต์บรรทุกถือเป็นรายจ่ายไม่ได้ ดังนัน้ ภาษีซื้อดังกล่าว          
=  2,800  X  12  =  33,600 บาท  ตอ้งนําไปบวกกลบั  
 10.  การนําผลขาดทุนสุทธไิปหกัเป็นรายจ่ายไดน้ัน้  ต้องเป็นผลขาดทุนสุทธยิกมาไม่
เกนิ 5 รอบระยะเวลาบญัชซีึง่มจีาํนวน  80,000 บาท 

 11.  การบรจิาคจะตอ้งนําเงนิมาบวกกลบัก่อนจาํนวน 550,000 บาทโดยการบรจิาคให้ 
โรงพยาบาลศูนยอุ์ดรธานีเป็นการบรจิาคเพื่อการกุศลสาธารณะเป็นจาํนวนเงนิ 500,000 บาท  
และบรจิาคใหม้หาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานีซึง่เป็นการบรจิาคเพื่อการศกึษา 50,000 บาท ต่าง

หกัไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 2 ของกําไรสุทธ ิ การคํานวณค่าบรจิาคทีห่กัได ้ =  6,378,055  X  
      

= 122,654.90 บาท  ดงันัน้ การบรจิาคใหม้หาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานีซึง่ถอืว่าเป็นการบรจิาค
เพื่อการศกึษาหกัไดจ้าํนวนเงนิ 50,000 บาท  เพราะเงนิบรจิาคทีจ่่ายจรงิตํ่ากว่ายอดทีค่ํานวณ
ได ้122,654.90 บาทจงึหกัไดท้ัง้หมด  แต่การบรจิาคใหโ้รงพยาบาลศูนยอุ์ดรธานีซึง่ถอืว่าเป็น

การบรจิาคเพื่อการกุศลสาธารณะจะหกัได ้= 6,328,055 X 
     = 124,079.51 บาทแต่บรจิาค

จรงิจํานวนเงนิ 500,000 บาท  ดงันัน้  การทีไ่ดท้ําการบรจิาคให้โรงพยาบาลศูนยอุ์ดรธานีหกั
เป็นรายจา่ยไดเ้พยีง 124,079.51 บาท   
 จากทีอ่ธบิายเหตุผลในการปรบัปรุงรายการตัง้แต่ขอ้ 1. ถงึ 11.  จงึคํานวณกําไรสุทธิ
ตามหลกัการบญัชเีป็นกําไรสุทธติามประมวลรษัฎากรไดด้งันี้ 
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การค านวณ 

กําไรสุทธติามหลกัการบญัช ี                                                                3,692,500 

บวก  รายการปรบัปรงุทีไ่มเ่ป็นไปตามเงือ่นไขประมวลรษัฎากร 

        รายไดจ้ากการขายวตัถุดบิและวสัดุ                             200,000 

        รายจา่ยเกดิจากส่วนทีเ่สยีหาย                                  300,000 

        ดอกเบีย้                                                             225,000 

        ค่าเสื่อมราคารถยนต ์                                             225,600 

        ค่าเสื่อมราคาอาคาร                                               960,000 

        ภาษมีลูค่าเพิม่  เบีย้ปรบัและเงนิเพิม่                           500,000 

        ค่ารบัรอง                                                           363,955 

        ค่าเช่ารถยนตน์ัง่                                                    17,400 

        ค่าเช่ารถยนตบ์รรทุก                                              33,600 

        เงนิบรจิาค                                                         550,000         3,375,555  
รวม                                                                                            7,068,555 

หกั   ภาษขีาย                                                            420,000 

       เงนิปนัผล                                                           190,000 

       ขาดทุนสุทธไิมเ่กนิ 5 รอบบญัช ี                                  80,000            690,000 

กําไรสุทธก่ิอนหกัเงนิบรจิาค                                                                 6,378,055 

หกั   บรจิาคเพื่อการศกึษา                                                                     50,000 

คงเหลอื                                                                                         6,328,055 

หกั   บรจิาคเพื่อการกุศลสาธารณะ                                                      124,079.51 

กําไรสุทธติามประมวลรษัฎากร                                                         6,203,975.49     
 

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลทีบ่รษิทัฯ ต้องชําระ  =  6,203,975.49  X  20%  =  1,240,795.10 บาท 
(เศษสตางคไ์ดร้บัการยกเวน้) 
 

3.  การย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษี 

     บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีเ่สยีภาษเีงนิไดจ้ากกําไรสุทธจิะต้องยื่นแบบแสดง
รายการและชาํระภาษภีายในกําหนดเวลาดงันี้ 
     3.1  การเสียภาษีเงนิได้ครึ่งรอบระยะเวลาบญัชี  จะต้องยื่นแบบแสดงรายการ
พรอ้มชาํระภาษ ี(ถา้ม)ี ตามแบบ ภ.ง.ด.51  ภายในกําหนดเวลา 2 เดอืนนับจากวนัสุดทา้ยของ
ทุก 6 เดอืนแรกของรอบระยะเวลาบญัช ี 
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     3.2  การเสยีภาษีเงนิได้จากกําไรสุทธเิมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีจะต้องยื่นแบบ
แสดงรายการพรอ้มชําระภาษี (ถ้าม)ี ตามแบบ ภ.ง.ด.50  ภายในกําหนดเวลา 150 วนันับแต่
วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัช ี

 

 

การเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลจากยอดรายรบัก่อนหกัรายจ่าย 

 

 กลุ่มนกัวชิาการภาษอีากร (2557 : 239) กล่าวถงึการเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจากยอด 
รายรบัก่อนหกัรายจา่ยว่าเป็นการจดัเกบ็ภาษโีดยไม่ไดค้ํานึงถงึต้นทุนหรอืรายจ่ายทีเ่กดิขึน้แต่
อย่างใด  ผู้ซึง่มหีน้าที่ในการเสยีภาษไีด้แก่  กจิการขนส่งระหว่างประเทศของบรษิทัหรอืห้าง
หุน้ส่วนนิตบิุคคลต่างประเทศ  และมลูนิธหิรอืสมาคมทีป่ระกอบกจิการแลว้มรีายได้ 
 ดงันัน้  นิตบิุคคลที่เขา้ข่ายการเสยีภาษใีนลกัษณะนี้ไม่ว่าจะมกีําไรหรอืขาดทุนก็ตาม
จะต้องเสยีภาษีเงนิได้นิตบิุคคลซึ่งจะแตกต่างจากการเสยีภาษีเงนิได้นิตบิุคคลจากฐานกําไร
สุทธติามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้  ซึง่การคาํนวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจากยอดรายรบัก่อนหกัรายจ่าย  
มรีายละเอยีดทีผู่ม้หีน้าทีเ่สยีภาษจีะตอ้งทาํความเขา้ใจดงันี้ 
 

 1.  ฐานภาษี   
    ฐานภาษสีาํหรบัการเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจากยอดรายรบัก่อนหกัรายจ่ายจาํแนก

ออกไดเ้ป็น 2 กรณดีงันี้ 
     1.1  กรณปีระกอบกจิการขนส่ง  การจดัเกบ็ภาษตีามกรณนีี้จะแยกออกเป็น 

  1.1.1  กรณีรบัขนคนโดยสาร  รายได้เกดิจากค่าโดยสาร  ค่าธรรมเนียมและ
ประโยชน์อื่นใดทีเ่รยีกเกบ็ในประเทศไทยก่อนหกัรายจา่ยใดๆ  โดยคํานวณภาษอีตัราภาษรีอ้ย
ละ 3  ซึง่ฐานภาษสีําหรบัการใหบ้รกิารรบัขนคนโดยสารใหค้ํานวณจากมลูค่าของค่าโดยสารที่
ไดร้บัหรอืพงึได้รบัสําหรบัระยะทางจากต้นทางถงึปลายทางตามที่ระบุในตัว๋โดยสารรวมถงึค่า
ธรรมและผลประโยชน์อื่นใดที่เรยีกเก็บจากคนโดยสารอนัเนื่องมาจากการใหบ้รกิารรบัขนคน
โดยสาร  ไม่ว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนัน้จะให้บริการรบัขนเองทัง้หมดหรือให้
ผูป้ระกอบการอื่นรบัขนช่วงให ้

  1.1.2  กรณรีบัขนของ  รายไดจ้ากค่าระวาง  ค่าธรรมเนียม  และประโยชน์อื่น
ใดที่เรยีกเก็บไม่ว่าในหรอืนอกประเทศก่อนหกัรายจ่ายใดๆ เนื่องในการรบัขนของออกจาก
ประเทศไทยนัน้ให้คํานวณภาษีอตัรารอ้ยละ 3  จากมูลค่าของค่าระวางที่ได้รบัหรอืพงึได้รบั
สําหรบัระยะทางจากต้นทางถึงปลายทางตามที่ระบุในแอร์เวย์บิล  ในกรณีรบัขนสนิค้าโดย
อากาศยานหรอืสําหรบัระยะทางจากต้นทางถงึปลายทางตามที่ระบุในบลิออฟเลดงิในกรณีรบั
ขนสนิค้าโดยเรอืทะเลรวมถงึค่าธรรมเนียมและประโยชน์อื่นใดที่เรยีกเก็บจากผู้รบับรกิารอนั
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เนื่องมาจากการให้บรกิารรบัขนสนิคา้ไม่ว่าสายการบนิหรือสายการเดนิเรอืนัน้จะให้บรกิารรบั
ขนเองทัง้หมดหรอืใหผู้ป้ระกอบการอื่นรบัขนส่งช่วงให้ 
 ตวัอย่างท่ี 6  บรษิทัเดนิเรอื MILKY จาํกดั  เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนทีป่ระเทศฮ่องกง  
ประกอบกจิการขนสนิค้าและคนโดยสารทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ  มรีายได้จากการ
ประกอบกจิการดงันี้ 

1. กจิการขนคนโดยสารในประเทศมรีายได ้                           20,000,000  บาท 

2. กจิการขนของในประเทศมรีายได ้                                   10,000,000  บาท 

3. กจิการขนคนโดยสารระหว่างประเทศโดยมรีายไดจ้าก 

3.1  การเรยีกเกบ็เงนิในประเทศ                                      6,000,000  บาท 

3.2  การเรยีกเกบ็เงนิในต่างประเทศ                               14,000,000  บาท 

4. กจิการขนของระหว่างประเทศโดยมรีายไดจ้าก 

4.1  ค่าระวางทีเ่รยีกเกบ็ในประเทศ   
       แต่ส่งของจากต่างประเทศเขา้มาในประเทศ                 12,000,000  บาท 

4.2  ค่าระวางทีเ่รยีกเกบ็ในต่างประเทศ 

       แต่ส่งของจากในประเทศไปต่างประเทศ                     16,000,000  บาท 

  

จากขอ้มลูขา้งตน้การคาํนวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลซึง่เกดิจากการประกอบกจิการขนส่ง
ของบรษิทั MILKY จาํกดั  คาํนวณไดด้งันี้ 
 การคาํนวณ 

การเสยีภาษจีากฐานรายรบัก่อนหกัรายจา่ย  มรีายไดท้ีต่อ้งนํามาเสยีภาษดีงันี้ 
1. กจิการขนคนโดยสารระหว่างประเทศจากรายไดท้ีเ่กบ็เงนิในประเทศมลูค่าจาํนวน    

6,000,000 บาท 

2. กจิการขนของระหว่างประเทศจากรายไดท้ีส่่งของจากในประเทศไปต่างประเทศ 

มลูค่าจาํนวน  16,000,000 บาท 

ดงันัน้  รวมรายไดท้ีต่อ้งนํามาเป็นฐานในการคํานวณภาษเีท่ากบั  22,000,000 บาท 

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลตอ้งเสยี   =   22,000,000  X  
     

                                     =   660,000 บาท  

 

     1.2  กรณีมลูนิธหิรอืสมาคม   ผูม้หีน้าที่เสยีภาษคีอืมลูนิธหิรอืสมาคมทีต่ ัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทยหรอืกฎหมายของต่างประเทศซึ่งประกอบกิจการมรีายได้  แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิ
หรอืสมาคมที่รฐัมนตรวี่ากระทรวงการคลงัประกาศกําหนดใหเ้ป็นองค์การสาธารณะกุศลหาก
มลูนิธหิรอืสมาคมใดที่มไิด้จดทะเบยีนการจดัตัง้ให้ถูกต้องตามกฎหมายก็จะมฐีานะเป็นเพยีง
คณะบุคคลซึ่งอาจจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  เช่น บริษัทจดัตัง้สโมสรสําหรบั
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พนกังานเพื่อดาํเนินกจิกรรมสนัทนาการ  หรอืนกัศกึษาจดัตัง้สโมสรหรอืชมรมต่างๆ โดยไม่ได้
ผกูพนักบันิตบิุคคลใดโดยเฉพาะย่อมมฐีานะเป็นหา้งหุน้ส่วนหรอืคณะบุคคลทีม่ใิช่นิตบิุคคลซึง่
จะต้องเสยีภาษีเงนิไดอ้ย่างบุคคลธรรมดา  แมว้่าจะไม่มวีตัถุประสงค์เพื่อการคา้หรอืเพื่อที่จะ
แบ่งปนักําไรกต็าม 

 สําหรบัรายได้ของมูลนิธหิรอืสมาคมที่ต้องเสยีภาษีเงนิได้นิติบุคคลรายได้จะรวมถึง
รายได้ทุกอย่างไม่ว่าจะไดม้าจากทางใดๆ เช่น รายได้จากการขายสนิคา้และบรกิาร  ดอกเบี้ย  
ค่าเช่า  เงนิปนัผล เป็นตน้  ส่วนรายไดข้องมลูนิธหิรอืสมาคมทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดต้าม
มาตรา 65 ทว ิขอ้ 13. ไดแ้ก่  ค่าลงทะเบยีนหรอืค่าบาํรงุทีไ่ดร้บัจากสมาชกิ  เงนิหรอืทรพัยส์นิ
ทีไ่ด้รบัจากการรบับรจิาคและเงนิหรอืทรพัย์สนิที่ได้รบัจากการให้โดยเสน่หา  นอกจากนี้ยงัมี
การยกเว้นภาษีเงนิได้ให้แก่มูลนิธหิรอืสมาคมเฉพาะเงนิได้จากกิจการโรงเรยีนเอกชนซึ่งได้
ตัง้ขึน้ตามกฎมายว่าด้วยโรงเรยีนเอกชนแต่ไม่รวมถงึเงนิได้จากการขายของ  การรบัจา้งทํา
ของ  หรอืการให้บรกิารอื่นใดที่โรงเรยีนเอกชนซึ่งเป็นโรงเรยีนประเภทอาชวีศกึษาได้รบัจาก  
ผูซ้ึง่มใิช่นกัเรยีน   
 ส่วนอตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของมลูนิธแิละสมาคมทีต่อ้งคาํนวณมดีงันี้ 
      1)  เงนิได้พงึประเมนิประเภทที่ 8  ได้แก่  เงนิได้ซึ่งเกิดจากการธุรกิจด้านการ
พาณชิย ์ การเกษตร  การอุตสาหกรรม  การขนส่ง  หรอืการอื่นๆ จะต้องเสยีภาษใีนอตัรารอ้ย
ละ 2 ของรายไดก่้อนหกัรายจา่ย 

      2)  เงนิไดพ้งึประเมนิประเภทอื่นๆ นอกจากรายการขอ้ 1. จะต้องเสยีภาษใีนอตัรา 
รอ้ยละ 10 ของรายไดก่้อนหกัรายจา่ย  และในการคาํนวณภาษเีงนิไดข้องมลูนิธหิรอืสมาคมนัน้
จะตอ้งคาํนวณตามรอบระยะเวลาบญัชดีว้ย 

 ตัวอย่างท่ี 7  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัมีรายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบญัชสีรปุรายละเอยีดมดีงันี้ 
รายได ้ :- 
 ค่าลงทะเบยีนสมาชกิ                                                              40,000  บาท 

 ค่าบาํรงุสมาคม                                                                     50,000  บาท 

 สมาชกิบรจิาคทีด่นิใหม้มีลูค่า                                                 1,600,000  บาท 

 ดอกเบีย้ออมทรพัย ์                                                                60,000  บาท 

 ดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ                                                          160,000  บาท 

 ขายหนงัสอื                                                                          50,000  บาท 

 ค่าบตัรงานคอนเสริต์                                                             140,000  บาท 

รายจา่ย  :-  
 เงนิเดอืนพนกังานงานประจาํ                                                   120,000  บาท 

 ค่าน้ํา  ค่าไฟฟ้า  ค่าอุปกรณ์                                                      20,000  บาท 
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 ค่าประชาสมัพนัธ ์                                                                  10,000  บาท 

 ค่าเช่า                                                                                 20,000  บาท      
 ค่าพมิพบ์ตัรคอนเสริต์                                                             30,000  บาท 

 ค่าหนงัสอืทีซ่ือ้มาขาย                                                             44,000  บาท 

  

เนื่องจากสมาคมฯ ยงัไมไ่ดร้บัการประกาศจากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัใหเ้ป็น
องค์การสถานสาธารณกุศล  จงึต้องเสยีภาษีเงนิได้นิตบิุคคลจากฐานรายรบัก่อนหกัรายจ่าย
โดยทัว่ไปทุกรายการที่เกดิขึน้ถอืเป็นฐานรายรบัซึ่งต้องนํามาคํานวณภาษีได้ทัง้หมด  ยกเว้น
รายไดค้่าลงทะเบยีน  ค่าบาํรงุทีไ่ดจ้ากสมาชกิและทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการบรจิาค 

 การคาํนวณ  
1. รายไดจ้ากดอกเบีย้ออมทรพัยแ์ละเงนิฝากประจาํ  ใหค้าํนวณภาษรีอ้ยละ 10 

 (60,000 + 160,000)     =   220,000  X 
            

                              =   22,000  บาท 

2. รายไดจ้ากการขายหนงัสอืและขายบตัรงานคอนเสริต์ ใหค้าํนวณภาษรีอ้ยละ 2 

 (50,000 + 140,000)    =   190,000  X 
           

                              =    3,800  บาท 

 ดงันัน้  สมาคมจะตอ้งเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลรวมทัง้สิน้   
                                            =  22,000 + 3,800   

                                            =  25,800 บาท 

 

2.  การย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษี   
    สาํหรบัการยืน่แบบแสดงรายการและชําระภาษนีัน้ใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกบับรษิทัหรอื

หา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลดงันี้ 
    2.1  กิจการขนส่งระหว่างประเทศของบรษิัทหรอืนิติบุคลต่างประเทศจะต้องยื่น

แบบแสดงรายการ   และชําระภาษีเงนิได้นิตบิุคคลภายใน150 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของรอบ     
ระยะเวลาบญัช ี กจิการขนส่งระหว่างประเทศนี้มติ้องยื่นเสยีภาษีครึง่รอบระยะเวลาบญัชแีต่
อยา่งใด  แบบแสดงรายการทีใ่ชย้ืน่คอื ภ.ง.ด.52 (ยืน่รอบระยะเวลาบญัชลีะ 1 ครัง้) 

    2.2  มลูนิธแิละสมาคมทีป่ระกอบกจิการมรีายไดต้อ้งยืน่แบบแสดงรายการและชําระ
ภาษีภายใน 150 วนันับแต่วนัสุดท้ายของรอบระยะเวลาบญัชแีบบแสดงรายการที่ใช้ยื่นคือ 
ภ.ง.ด.55 (ยืน่รอบระยะเวลาบญัชลีะ 1 ครัง้)  ในการยืน่แบบแสดงรายการนัน้มลูนิธแิละสมาคม
ต้องแสดงบญัชรีายได้ก่อนหกัรายจ่ายใดๆ ทีม่ผีูส้อบบญัชตีามมาตรา 3 สตัต  ตรวจสอบและ
รบัรองในรอบระยะเวลาบญัชดีงักล่าวดว้ยแต่ไมต่อ้งแนบงบแสดงฐานะการเงนิแต่อยา่งใด 
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การเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรบัเงินได้ท่ีจ่ายจากหรือในประเทศไทย 

  

 กลุ่มวชิาการภาษอีากร (2557 : 246)  กล่าวถงึการเสยีภาษเีงนิไดว้ธินีี้ว่าเป็นการจดั 
เก็บภาษีเงนิได้นิติบุคคลที่มุ่งจดัเก็บจากนิตบิุคคลที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศโดย
กําหนดค่าใชจ้า่ยไวอ้ยา่งแน่นอนซึง่รายละเอยีดมดีงันี้   
 

1. ผูม้ีหน้าท่ีเสียภาษี   
     ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษฐีานน้ี  ไดแ้ก่  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตาม 

กฎหมายของต่างประเทศที่มไิด้ประกอบกจิการในประเทศไทย  และได้รบัเงนิได้พงึประเมนิ
ประเภทที ่2, 3, 4, 5, หรอื  6  ทีจ่่ายจากหรอืในประเทศไทย  การเสยีภาษกีรณีนี้กฎหมายให้
เสยีโดยวธิหีกัภาษ ี กล่าวคอื  ผูจ้า่ยเงนิไดจ้ะตอ้งหกัภาษจีากเงนิไดพ้งึประเมนิทีจ่่ายตามอตัรา
ทีก่ฎหมายกําหนดไวท้ัง้นี้ไม่ว่าจะเป็นผูใ้ดจ่ายเงนิไดก้ต็าม  ภาษทีีห่กัไวใ้นกรณีนี้ถอืเป็นภาษี
ที่เสยีเด็ดขายจงึเสรจ็สิ้นเป็นรายครัง้ไป  แต่ถ้ากรณีที่จ่ายเงนิได้ให้ดงักล่าวให้กบับรษิทัหรอื
หา้งหุ้นส่วนนิตบิุคคลในต่างประเทศซึง่เป็นสาขาของบรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลที่ตัง้ขึน้
ตามกฎหมายไทย  ผู้จ่ายเงนิได้ไม่มหีน้าที่ต้องหกัภาษีตามฐานนี้เพราะผู้รบัเงนิได้ไม่ใช่ผู้มี
หน้าทีเ่สยีภาษจีากฐานนี้แต่อย่างใด 

 ดงันัน้  จากที่กล่าวมาข้างต้นจงึสรุปว่าผู้มหีน้าที่เสยีภาษีเงนิได้นิตบิุคคลตามฐานนี้
ตอ้งมอีงคป์ระกอบ 3 ประการคอื 

     1)  เป็นนิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ  และ 

     2)  ไมไ่ดเ้ขา้มาประกอบกจิการในประเทศไทย  และ 

     3)  มเีงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (2)  (3)  (4)  (5) และ (6) 

 

2. อตัราภาษีและการค านวณภาษี   
     วธิกีารคาํนวณหกัภาษฐีานน้ีมหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจาํแนกออกไดด้งันี้ 

      2.1  เงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (2)  (3)  (4)  (5) และ (6)  นอกจากเงนิได้
พงึประเมนิประเภท 4 (ข) นัน้ใหค้ํานวณหกัภาษใีนอตัรารอ้ยละ 15  เช่น  บรษิทั ฝนัด ีจาํกดั 
ตัง้ขึน้ตามกฎหมายของไทยไดส้่งเป็ดแช่แขง็ไปขายในฮ่องกงมลูค่าจาํนวน 100 ลา้นบาทโดยมี
บรษิทั ฝนัเด่น จาํกดั ซึ่งตัง้ขึน้ตามกฎหมายของฮ่องกงเป็นนายหน้า  บรษิทั ฝนัด ีจาํกดั  ได้
ส่งเงนิค่านายหน้าออกจากประเทศไทยไปใหบ้รษิทั ฝนัเด่น จาํกดั  จาํนวน 5 ลา้นบาท ดงันัน้ 
ภาษทีีบ่รษิทัฯ จะตอ้งหกัไว ้ (5,000,000  X  15%)  =  750,000 บาท    
      2.2  เงนิไดพ้งึประเมนิประเภท 4 (ข)  ใหผู้จ้่ายเงนิคํานวณหกัภาษใีนอตัรารอ้ยละ 
10  เช่น  บรษิทั KIDY จํากดั  ตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ และมไิด้ประกอบ
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กจิการในประเทศไทยไดร้บัเงนิปนัผลจากบรษิทักรุงไทยจาํกดั 1,000,000 บาท บรษิทัฯ จะถูก
หกัภาษจีากธนาคารกรงุไทยจาํกดั  (1,000,000  X  10%)  =  100,000 บาท 

 ดงันัน้  การคํานวณภาษีเงนิได้นิตบิุคคลสําหรบัฐานเงนิได้ที่จ่ายจากหรอืในประเทศ
ไทย  เขยีนเป็นสมการไดด้งันี้ 
        

3. การย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษี    
 

3.  การย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษี 

    สาํหรบัการหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ณ ทีจ่า่ยของบรษิทัต่างประเทศนัน้  ผูจ้า่ยเงนิ 

ไดจ้ะตอ้งหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายพรอ้มนําส่งภาษภีายใน 7 วนันับแต่วนัสิน้เดอืนของเดอืนทีจ่่ายเงนิ
ไดพ้งึประเมนิ  ซึง่แบบแสดงรายการทีต่อ้งยืน่ชาํระภาษไีดแ้ก่ ภ.ง.ด.54  
 

 

การเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรบัการจ าหน่ายก าไรไปต่างประเทศ  
 

 กลุ่มวชิาการภาษอีากร (2557 : 249)  ไดก้ล่าวว่าบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลใด
จําหน่ายกําไรหรอืเงนิประเภทอื่นใดที่กนัไว้จากกําไรถือว่าเป็นเงนิกําไรออกไปจากประเทศ
ไทยใหเ้สยีภาษเีงนิไดใ้นจาํนวนเงนิทีจ่าํหน่ายนัน้ตามอตัราภาษเีงนิได ้ ซึง่รายละเอยีดมดีงันี้ 
 

1. ผูม้ีหน้าท่ีเสียภาษี   
    ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษฐีานน้ี  ไดแ้ก่  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลซึง่จาํหน่ายเงนิ 

กําไรหรอืเงนิประเภทอื่นใดที่กนัไว้จากกําไรหรอืที่ถือได้ว่าเป็นกําไรออกไปจากประเทศไทย  
ใหเ้สยีภาษเีงนิไดโ้ดยหกัภาษจีากจาํนวนเงนิทีจ่าํหน่าย 

 สาํหรบัการจาํหน่ายเงนิกําไรนัน้ใหห้มายความรวมถงึ 
1) การจาํหน่ายเงนิกําไร  หรอืเงนิประเภทอื่นใดทีก่นัไวจ้ากกําไรหรอืทีถ่อืไดว้่า 

เป็นเงนิกําไรจากบญัชกีําไรขาดทุนหรอืบญัชอีื่นใด  ไปชําระหนี้  หรอืหกักลบลบหนี้  หรอืไป
ตัง้เป็นยอดเจา้หนี้ในบญัชขีองบุคคลใดๆ ในต่างประเทศ  หรอื 

2) ในกรณทีีม่ไิดป้รากฏขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวในขอ้ 1. แต่ไดม้กีารขออนุญาตซือ้และ 

โอนเงนิตราต่างประเทศซึง่เป็นเงนิกําไรหรอืเงนิประเภทอื่นใดทีก่นัไวจ้ากกําไรหรอืทีถ่อืไดว้่า
เป็นเงนิกําไรออกไปต่างประเทศ  หรอื 

3) การปฏบิตัอิยา่งอื่นอนัก่อใหเ้กดิผลตามขอ้ 1. หรอืขอ้ 2. 

 

 

  ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล    =   เงนิไดท้ีจ่า่ยจากหรอืในประเทศไทย  X  อตัราภาษทีีจ่ดัเกบ็ 
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2. อตัราภาษีและการค านวณภาษี    
     วธิกีารเสยีภาษจีากการจาํหน่ายเงนิกําไรไปต่างประเทศนี้  ใหเ้สยีภาษโีดยหกัจาก 

จํานวนเงนิที่จําหน่ายในอตัราร้อยละ 10 เช่น บรษิัท ฟ้าใส จํากดั เป็นสาขาของบรษิัท ฟ้า
คราม จาํกดั ทีต่ ัง้อยู่ในประเทศฟิลปิปินส์ไดเ้ขา้มาประกอบกจิการในประเทศไทยและต้องการ
จาํหน่ายเงนิกําไรส่งไปใหแ้ก่สํานักงานใหญ่ 600,000 บาท ดงันัน้ บรษิทัฯ จะต้องคํานวณภาษี
ทีต่้องหกัจากกําไรทีจ่าํหน่ายไปเพื่อนําส่งใหก้รมสรรพากร (600,000 X 10%) = 60,000 บาท  
และกําไรทีบ่รษิทัฯ สามารถส่งเงนิไปใหก้บัสํานักงานใหญ่ไดเ้พยีง (600,000 – 60,000)  =  

540,000 บาท  ดงันัน้  การคาํนวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลสําหรบัฐานเงนิไดน้ิตบิุคคลสําหรบัการ
จาํหน่ายกําไรไปต่างประเทศ  เขยีนเป็นสมการไดด้งันี้ 

 

  

 

3. การย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษี   
บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีจ่าํหน่ายกําไรไปยงัต่างประเทศจะตอ้งยืน่แบบ 

แสดงรายการและชาํระภาษภีายใน 7 วนันับแต่วนัสิน้เดอืนของเดอืนทีจ่าํหน่ายเงนิกําไร  แบบ
แสดงรายการทีใ่ชย้ื่นไดแ้ก่ ภ.ง.ด.54 (ยื่นทุกครัง้ทีม่กีารจาํหน่ายเงนิกําไรออกไปจากประเทศ
ไทย  ถา้เกบ็กําไรไวใ้นประเทศไทยไม่ต้องเสยีภาษจีากฐานนี้)  สําหรบัแบบแสดงรายการภาษี
เงนิได้บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลประเภทต่างๆ  สามารถเขา้ไปดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่
เวบ็ไซตข์องกรมสรรพากร www.rd.go.th. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล      =      เงนิกําไรทีจ่าํหน่าย  X  อตัราภาษทีีจ่ดัเกบ็ 
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สรปุ 

 

 ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเป็นภาษทีีมุ่ง่จดัเกบ็จากบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลเป็นหลกั  
โดยฐานภาษจีะมอียู่ 4 ฐานประกอบด้วย (1) ฐานกําไรสุทธ ิ (2) ฐานรายรบัก่อนหกัรายจ่าย  
(3) ฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย  และ (4) ฐานการจําหน่ายกําไรออกไปนอก
ประเทศ  ในการจดัเกบ็ภาษแีต่ละฐานนัน้อตัราภาษทีีก่ฎหมายกําหนดไว้มไีม่เท่ากนั  แต่ฐานที่
สาํคญัของรฐับาลกค็อืฐานกําไรสุทธเินื่องจากจดัเกบ็ไดใ้นสดัส่วนทีม่ากกว่าฐานอื่นๆ  
 การจดัเกบ็ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจาํเป็นอยา่งยิง่ตอ้งอาศยัหลกัวธิกีารบนัทกึทางบญัชมีา
ช่วยเนื่องจากกิจการจะต้องบนัทกึการรบัรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามรอบระยะเวลา
บญัชนีัน้เพื่อหาผลต่างของกําไรหรอืขาดทุนที่เกดิขึน้จากการประกอบกจิการ  แต่ในบางครัง้
การจดัทําบญัชขีองกจิการอาจแตกต่างไปจากความเป็นจรงิหรอืมเีจตนาอย่างอื่นใดทีจ่ะทําให้
กจิการไดเ้สยีภาษทีีน้่อยลงส่งผลกระทบใหร้ฐัเกบ็ภาษไีดไ้ม่เตม็เมด็เตม็หน่วย  ดงันัน้ ปจัจุบนั
รฐับาลตอ้งหาวธิกีารใหบ้รษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลกระทําการใหถู้กต้องตามความเป็นจรงิ
และให้หลกีเลี่ยงการเสยีภาษีได้น้อยที่สุด  โดยรฐับาลได้ประกาศปรบัลดอตัราภาษีเงนิได้ลง
เหลอืเพยีงอตัรารอ้ยละ 20  ทัง้นี้ เพื่อใหเ้พิม่ขดีความสามารถทางภาษขีองประเทศและกระตุ้น
เศรษฐกจิภายในประเทศใหด้ขีึน้  สาํหรบัวธิกีารเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของบรษิทัหรอืหา้งหุน้ 
ส่วนนิติบุคคลตามประมวลรษัฎากร   โดยทัว่ไปอาจจะใช้วธิยี ื่นรายการประเมนิด้วยตนเอง  
หรอืโดยถูกหกัไว ้ณ ทีจ่า่ย  หรอืโดยการตรวจสอบของเจา้พนักงานประเมนิของกรมสรรพากร
กไ็ด ้
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

ตอนท่ี  1   ค าถามอตันัย  :  ถาม – ตอบจากทฤษฎใีนเนื้อหาเพื่อทดสอบถงึความเขา้ใจของ 
ผูเ้รยีน 

 

ขอ้  1.  ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล  ประอบดว้ยกลุ่มใดบา้ง 

 

ขอ้  2.  ใหอ้ธบิายเกีย่วกบัฐานภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลแต่ละประเภทจดัเกบ็อย่างไร    
 

ขอ้  3.  ใหอ้ธบิายรายจา่ยตามมาตรา 65 ทว ิทีก่ฎหมายกําหนดไวม้แีนวปฏบิตัอิย่างไร 

 

ขอ้  4.  บรษิทั ชํานาญการก่อสรา้ง จาํกดั  ไดจ้่ายค่ารกัษาพยาบาลใหแ้ก่นายตําจอก  ซึง่เป็น
พนักงานระดับโฟร์แมนคุมการก่อสร้างของบริษัทฯ  โดยเงินจํานวนนี้จะถือเป็นรายจ่าย
เกีย่วกบัการประกอบกจิการ  สามารถนําไปหกัออกจากรายรบัของบรษิทัฯ ในการคํานวณภาษี
เงนิไดน้ิตบิุคคลไดห้รอืไม ่ เพราะเหตุใด 

 

ขอ้  5.  บรษิทั ม้าเรว็ จํากดั  เป็นบรษิทัทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา  ได้
เขา้มาดําเนินกจิการคา้ในประเทศไทยตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2558 ปรากฏว่า
สิน้ปีมกีําไรสุทธจิาํนวน  4,000,000 บาท  แต่เมื่อตรวจสอบรายการบญัชพีบว่ามบีางรายการที่
บรษิทัฯ จะตอ้งปรบัปรงุดงันี้ 
 5.1  จา่ยเงนิทุนสาํรองเลีย้งชพีใหแ้ก่พนกังาน                         100,000  บาท 

 5.2  จา่ยค่าจดังานเลีย้งวนัขึน้ปีใหมใ่หแ้ก่พนกังาน                    90,000  บาท 

 5.3  จา่ยเงนิยมืใหก้รรมการผูจ้ดัการ                                     50,000  บาท 

 5.4  หกัตน้ทุนสนิคา้คงเหลอืตามราคาทุน                               30,000  บาท 

                (แต่ราคาตลาด  32,000 บาท)    
 5.5  จา่ยค่าก่อสรา้งทีพ่กัคนงานชัว่คราว                               200,000  บาท 

 5.6  จา่ยเงนิบาํรงุค่าการกุศลสาธารณะประโยชน์                     250,000  บาท 

 5.7  จา่ยโบนสัค่าคนงานตามสญัญาจา้ง                                300,000  บาท 

 5.8  จา่ยเงนิค่าภาษเีพิม่ (เนื่องจากยืน่แบบแสดงรายการเสยีภาษชีา้) 2,000 บาท 

 5.9  รบัเงนิปนัผลจากบรษิทัอื่นทีถ่อืหุน้อยู ่                             80,000  บาท 

 5.10  รายไดจ้ากดอกเบีย้พนัธบตัรรฐับาลไทย                          45,000  บาท 

 5.11  ค่าสอบบญัช ี                                                          25,000  บาท 

 5.12  จา่ยชดเชยค่าผลขาดทุนของกจิการในปี 2557                   35,000  บาท 
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ค าสัง่  ใหท้าํการปรบัปรงุกําไรสุทธติามหลกัการบญัชใีหเ้ป็นกําไรสุทธติามหลกัเกณฑ์
ประมวลรษัฎากรใหถู้กตอ้ง  และคาํนวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของบรษิทัจะตอ้งชาํระเท่าใด 

 

ขอ้  6.  เงนิสาํรองต่างๆ และเงนิกองทุนทัว่ไป  ถอืเป็นรายจา่ยในการคํานวณกําไรขาดทุนทาง
ภาษไีดห้รอืไม ่ เพราะเหตุใด 

 

ข้อ  7.  บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประสงค์จะยื่นเสียภาษีเงนิได้นิติบุคคลครึ่งรอบ
ระยะเวลาบญัชจีะตอ้งปฏบิตัต่ิออธบิดกีรมสรรพากรอยา่งไร 
 

ขอ้  8.  ให้กล่าวถึงการเสยีภาษีเงนิได้นิตบิุคคลจากยอดรายรบัก่อนหกัรายจ่าย  แต่ละกรณี
ฐานภาษจีดัเกบ็อยา่งไร 
 

ขอ้  9.  หนี้สงสยัจะสูญ  และหนี้สูญของบรษิัทถอืเป็นรายจ่ายซึ่งจะนําไปหกัในการคํานวณ
กําไรทางบญัชแีละกําไรสุทธเิพื่อเสยีภาษไีดห้รอืไม ่ อยา่งไร  อธบิาย  
 

ขอ้  10. บรษิทั ใส่ใจ จํากดั มทีุนจดทะเบยีนและเรยีกชําระแล้ว 15 ล้านบาท  ยอดขายและ
รายไดอ้ื่นของรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม ปีที่ผ่านมาจาํนวน 30 ล้านบาท มกีําไร
ก่อนหกัภาษเีงนิได ้10 ลา้นบาท 

 ใหแ้สดงการคํานวณภาษเีงนิไดส้ําหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีีทีผ่่านมาโดยมขีอ้มลูทีไ่ด้
จากการตรวจสอบทีค่วรนํามาประกอบการพจิารณาดงันี้ 
 10.1  บรจิาคเพื่อการกุศลสาธารณะ  ประกอบดว้ย 

        10.1.1  บรจิาคสิง่ของใหม้ลูนิธสิ่งเสรมิศลิปะชพี  5 แสนบาท 

        10.1.2  บรจิาคเงนิใหม้ลูนิธบิุญจนัทร ์ 5 แสนบาท 

 10.2  บรจิาคเพื่อการศกึษาและการกฬีา  1 ลา้นบาท* 

 10.3  จา่ยค่ารบัรองทีบ่นัทกึในงวดบญัช ี มจีาํนวนทัง้สิน้  2 ลา้นบาท 

 10.4  ผลขาดทุนสะสมภายใน 5 งวดบญัช ีตามเงือ่นไขกฎหมาย  1 แสนบาท 

 * บรษิทัฯ ไดร้บัสทิธิจ์ากการกฬีาแห่งประเทศไทย  ใหต้ดิตัง้นาฬกิาทีบ่รษิทัเป็นผูแ้ทน
จาํหน่ายในสนามแขง่ขนักฬีาพรอ้มตดิตัง้ป้ายโฆษณานาฬกิาของบรษิทั 
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ตอนท่ี  2   แบบฝึกหดัปรนัย  :  คําสัง่ใหเ้ขยีนเครื่องหมายวงกลม       ลอ้มรอบตวัอกัษรที่
ถูกตอ้งทีสุ่ดเพยีงตวัเลอืกเดยีวสาํหรบัคาํถามในแต่ละขอ้ 

 

ขอ้  1.  ขอ้ใด มใิช่ ฐานภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 

ก. เงนิไดพ้งึประเมนิสุทธ ิ

ข. ยอดรายรบัก่อนหกัรายจา่ย 

ค. เงนิไดท้ีจ่า่ยจากหรอืในประเทศไทย 

ง. การจาํหน่ายเงนิกําไรออกไปจากประเทศไทย 

จ. กําไรสุทธ ิ

 

ขอ้  2.  รายจ่ายขอ้ใดที่ไม่สามารถนํามาถอืเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธเิพื่อเสยีภาษี
เงนิไดน้ิตบิุคคลได ้

ก. ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัย ์

ข. การจาํหน่ายหน้ีสญู 

ค. การตรีาคาสนิคา้คงเหลอื 

ง. เงนิสาํรองประกนัภยั 

จ. ค่ารบัรองหรอืค่าบรกิาร 
 

ขอ้  3.  การเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลครึง่รอบระยะเวลาบญัช ี จะตอ้งกระทาํเมือ่ใด 

ก. ภายในเดอืนมถุินายน 

ข. ภายในเดอืนกรกฎาคม 

ค. ภายในเดอืนสงิหาคม 

ง. ภายในเดอืนกนัยายน 

จ. ภายในเดอืนตุลาคม 

 

ขอ้  4.  ขอ้ใด มใิช่ ผูไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 

ก. บุคคลตามขอ้ผกูพนัตามสญัญาว่าดว้ยความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ 

ข. บุคคลตามสญัญาว่าดว้ยการเกบ็ภาษซีอ้นทีร่ฐับาลไทยไดท้าํไว้ 
ค. มลูนิธหิรอืสมาคมทีป่ระกาศกําหนดใหเ้ป็นองคก์ารหรอืสาธารณะกุศล 

ง. บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน 

จ. บุคคลทีป่ระกอบกจิการในราชอาณาจกัรไทยแต่มไิดจ้ดทะเบยีนนิตบิุคคล 
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ขอ้  5.  ขอ้ใดเป็นรายจา่ยทีม่ลีกัษณะลงทุนซึง่จะนํามาหกัเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิ 
ไมไ่ด ้

ก. รายจา่ยซือ้รถยนต ์

ข. รายจา่ยค่าก่อสรา้งอาคาร 
ค. รายจา่ยซือ้ทีด่นิ 

ง. รายจา่ยซือ้เครือ่งใชส้าํนกังาน 

จ. รายจา่ยค่าซ่อมแซม 

 

ข้อ  6.  รายการตามข้อใด มิใช่ รายจ่ายตามมาตรา 65 ทวิ  กล่าวไว้ซึ่งสามารถคํานวณ
รายการดงักล่าวเป็นรายจา่ยทีนํ่าไปเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 

ก. ค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคา 

ข. การตรีาคาทรพัยส์นิ 

ค. การสาํรองเงนิต่าง ๆ 

ง. การโอนทรพัยส์นิโดยไมม่คี่าตอบแทน 

จ. การจาํหน่ายหน้ีสญู 

 

ขอ้  7.  เกณฑใ์นการคาํนวณราคาทุนของสนิคา้คงเหลอื  ใหบ้รษิทัฯ ถอืปฏบิตัอิยา่งไร 

ก. คาํนวณตามราคาทุนหรอืราคาตลาดแลว้แต่อยา่งใดจะน้อยกว่า 

ข. ใหถ้อืตามราคาทีพ่งึซือ้ทรพัยส์นินัน้ไดต้ามปกต ิ

ค. ให้ตีราคามูลค่าของทรพัย์สนิที่เสื่อมสภาพส่วนที่ตัดเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบญัช ี

ง. ใหถ้อืตามราคาตลาดในวนัทีโ่อนใหบ้รกิารหรอืใหกู้ย้มืเงนิ 

จ. ใหค้ํานวณค่าหรอืราคาเงนิตราหรอืทรพัยส์นิเป็นเงนิตราไทยตามอตัราถวัเฉลีย่ที่
ธนาคารพาณชิยร์บัซือ้ 

 

ขอ้  8.  ขอ้ใดเป็นประเพณีทางธุรกจิทัว่ไปทีถ่อืว่าเป็นค่ารบัรองหรอืค่าบรกิารไดต้ามกฎหมาย
ภาษอีากร 

ก. เทศกาลปีใหม ่

ข. เทศกาลสงกรานต ์

ค. เทศกาลเขา้พรรษา 

ง. เทศกาลออกพรรษา 

จ. วนัเกดิของบุคคลสาํคญั 
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ขอ้  9.  ขอ้ใดกล่าวถงึเงือ่นไขรายจ่ายในการคาํนวณกําไรสุทธติามมาตรา 65 ตร ีไดถู้กตอ้ง 
ก. เงนิสาํรองจากเบีย้ประกนัเพื่อสมทบทุนประกนัภยัอื่นทีก่นัไวก่้อนคํานวณกําไรหกั

เฉพาะส่วนทีไ่มเ่กนิรอ้ยละ 65 ของจาํนวนเบีย้ประกนัทีร่บั 

ข. เงนิสํารองจากเบี้ยประกนัภยัเพื่อสมทบทุนประกนัชวีติที่กนัไว้ก่อนคํานวณกําไร 
หกัเฉพาะส่วนทีไ่มเ่กนิรอ้ยละ 40 ของจาํนวนเบีย้ประกนัทีร่บั 

ค. รายจ่ายการกุศลสาธารณะหรอืเพื่อการสาธารณะประโยชน์ตามทอีธบิดกีําหนด
โดยอนุมตัใิหห้กัไดใ้นส่วนทีเ่กนิไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของกําไรสุทธ ิ

ง. รายจ่ายเพื่อการศึกษาหรอืเฉพาะการกีฬาให้หกั ได้ในส่วนที่เกินร้อยละ 2 ของ
กําไรสุทธ ิ

จ. ถูกทุกขอ้ทีก่ล่าวมา 

 

ขอ้  10. บุคคลกลุ่มใดที ่ไมต่อ้ง เสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 

ก. กระทรวง  ทบวง  หรอืกรม 

ข. มหาวทิยาลยัในการกํากบัภาครฐั 

ค. องคก์รของรฐับาล 

ง. สหกรณ์ 

จ. ถูกทุกขอ้ทีก่ล่าวมา 
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บทท่ี  8 

ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย 

 

 การหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย  ถอืเป็นวธิกีารควบคุมการเสยีภาษอีกีรปูแบบหนึ่งของผูม้เีงนิได้
ไมว่่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคล  ซึง่แนวทางปฏบิตัติามประมวลรษัฎากรไดก้ําหนดให้
ผูจ้่ายเงนิไดบ้างประเภทมหีน้าทีห่กัภาษตีามอตัราของประเภทเงนิไดท้ีจ่่ายนัน้ๆ แลว้นําส่งให้
กรมสรรพากรภายในวนัที ่7 ของเดอืนถดัไป  สําหรบัเงนิไดท้ีห่กัและนําส่งใหก้รมสรรพากรไป
แลว้นัน้จะถอืเป็นเครดติในการเสยีภาษขีองผูร้บัเงนิ  เมื่อถอืกําหนดเวลายื่นรายการเสยีภาษกี็
จะนําหลกัฐานทีผู่จ้า่ยเงนิไดอ้อกเป็นหนงัสอืรบัรองการหกั ณ ทีจ่า่ยใหใ้ชแ้นบเป็นหลกัฐานเพื่อ
นํามาหกักบัยอดภาษทีีค่ํานวณตอนสิน้ปีของผูม้เีงนิไดน้ัน้ออกเพื่อหายอดคงเหลอืทีต่้องนําส่ง
ตอนสิน้ปีทีแ่ทจ้รงิ  ส่วนภาระหน้าทีข่องผูจ้า่ยเงนิไดห้รอืผู้ปฏบิตังิานดา้นการเงนิและบญัชตี้อง
ทําความเขา้ใจหลกัการที่ต้องหกัภาษไีว้โดยเริม่จากหน้าที่และความรบัผดิชอบของผู้มหีน้าที่
หกัภาษี  การหกัภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา  การหกัภาษีเงนิได้นิตบิุคคล  การหกัภาษี ณ ที่
จา่ยตามมาตรา 3 เตรส  การบนัทกึบญัชเีกี่ยวกบัรายการหกั ณ ทีจ่่าย  รวมทัง้การจดัทําบญัชี
พเิศษแสดงการหกัภาษตีามประมวลรษัฎากรและนําส่งภาษดีว้ยซึง่รายละเอยีดมดีงันี้ 
 

 

หน้าท่ีความรบัผิดของผูมี้หน้าท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  และของผูมี้เงินได้ 

 

 ยพุด ี ศริวิรรณ (2557 : 2-1) ไดก้ล่าวถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูจ้่ายเงนิทีม่หีน้าที่
หกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยและของผูร้บัเงนิทีม่หีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิไดซ้ึง่ถูกหกัภาษไีว ้ณ ทีจ่่ายโดยมรีาย 
ละเอยีดดงันี้ 
 

1. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูมี้หน้าท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย    

     ประมวลรษัฎากรไดก้ําหนดหน้าทีข่องผูม้หีน้าทีห่กัภาษ ีณ ทีจ่า่ย  ไดแ้ก่   
     1.1  ขอเลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษเีพื่อใชอ้า้งองิในการออกหนังสอืรบัรองการหกัภาษ ี

ณ ทีจ่า่ยและนําส่งภาษ ี

     1.2  คาํนวณภาษทีีต่อ้งหกั  เพื่อใหห้กัภาษไีดอ้ย่างถูกต้องผูม้หีน้าทีห่กัต้องศกึษา
และทําความเข้าใจหลกัเกณฑ์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโดยทัว่ไปให้ใช้เกณฑ์เงินสด
กล่าวคอื  จะหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยเมือ่มกีารจา่ยจรงิ 

     1.3  ออกหนงัสอืรบัรองการหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย  ผูห้กัภาษจีะต้องออกหนังสอืรบัรอง
การหกัภาษ ี2 ฉบบัโดยมขีอ้ความตรงกนัตามกําหนดเวลาตามแต่กรณดีงันี้ 
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   1.3.1  กรณีจ่ายเงนิได้เนื่องจากการจ้างแรงงานหรอืตําแหน่งงานที่ทําให ้
ออกหนังสอืรบัรองการหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายภายในวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ของปีถดัจากปีภาษทีี่จ่าย
เงนิเดอืนหรอืค่าจา้งหรอืภายใน 1 เดอืนนับแต่วนัทีผู่ถู้กหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายออกจากงานระหว่าง
ปีภาษ ี

   1.3.2  กรณีจ่ายเงนิไดต้ามมาตรา 40 (2) (3) หรอื (4)  หรอืจ่ายเงนิไดอ้ื่นๆ 
ทีต่อ้งหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยตามมาตรา 3 เตรส  ใหอ้อกภายในทนัททีุกครัง้ทีม่กีารหกัภาษี 

สําหรบัการออกหนังสอืรบัรองการหกัภาษี ณ ทีจ่่ายนัน้  ต้องมขีอ้ความดา้นบนแต่ละ
ฉบบัด้วย  โดยฉบบัที่ 1 ต้องมขีอ้ความว่า “สําหรบัผู้ถูกหกัภาษี ณ ที่จ่าย  ใช้แนบพรอ้มกบั
แบบแสดงรายการ”  และฉบบัที ่2 ตอ้งมขีอ้ความว่า “สาํหรบัผูถู้กหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย เกบ็ไวเ้ป็น  
หลกัฐาน” 

     1.4  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและนําส่งภายในกําหนด 
กล่าวคอื ภายในเวลา 7 วนันับแต่วนัที่จ่ายเงนิไม่ว่าจะได้หกัภาษีไว้หรอืไม่  เว้นแต่กรณีการ
ขายอสงัหารมิทรพัยเ์จา้พนกังานทีด่นิทีม่กีารทํานิตกิรรมนัน้จะเป็นผูด้ําเนินการส่งแทน  ต่อมา
ตามประกาศเมื่อวนัที่ 21 มกราคม พ.ศ.2535  ไดม้กีารขยายกําหนดเวลาการนําส่งภาษทีีห่กั
เป็นภายใน 7 วนันับแต่วนัสิน้เดอืนทีจ่่าย  ซึง่ถ้าวนัสุดทา้ยแห่งกําหนดเวลานําส่งภาษตีรงกบั
วนั หยุดราชการให้นับวันที่เริม่ทําการใหม่ต่อจากวนัที่หยุดทําการนัน้เป็นวันสุดท้ายของ
ระยะเวลา  แต่ไมร่วมถงึการจา่ยเงนิไดพ้งึประเมนิทีต่อ้งหกัภาษใีหก้บับุคคลและบรษิทัหรอืหา้ง
หุน้ส่วนนิตบิุคคลในต่างประเทศ 

     1.5  จดัทาํแบบแจง้ขอ้ความเกี่ยวกบัเงนิไดข้องคนต่างดา้ว  หากธุรกจิใดมกีารรบั
ลกูจา้งทีเ่ป็นคนต่างดา้ว  ตามกฎหมายจะต้องจดัทําแบบแจง้ขอ้ความและรายละเอยีดเกี่ยวกบั
เงนิไดข้องคนต่างดา้วดว้ยพรอ้มกบัการยืน่แบบ ภ.ง.ด.1  ภ.ง.ด.2 หรอื ภ.ง.ด.3  

     1.6  จดัทําบญัชพีเิศษแสดงการหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายและนําส่ง  โดยบนัทกึรายการที่
ได้หกัภาษีจากบุคคลธรรมดาหรอืบรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนําส่งภาษีเป็นประจําวนั  
การจดัเกบ็เอกสารใหแ้ยกตามใบเสรจ็รบัชําระภาษขีองกรมสรรพากรเป็นรายฉบบัเรยีงลําดบั
ก่อนหลงัตามวนัที่มกีารหกัภาษี ณ ที่จ่าย  ให้แล้วเสรจ็ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัถดัจาก
วนัทีร่ายการดงักล่าวเกดิขึน้   และใหเ้กบ็รกัษาบญัชพีเิศษไวไ้ม่น้อยกว่า 5 ปีพรอ้มทีจ่ะใหเ้จา้
พนกังานประเมนิตรวจสอบไดท้นัท ี

ส่วนความรบัผดิของผูม้หีน้าทีห่กั ณ ทีจ่า่ย  มอียู ่2 ประการคอื 

1)  ความรบัผดิทางแพ่ง  แบ่งออกเป็นกรณต่ีางๆ ดงันี้ 
    1.1)  กรณีผูจ้่ายเงนิไดไ้ม่ไดห้กัภาษ ีณ ทีจ่่าย  จะต้องรบัผดิร่วมกนัระหว่างผูจ้่าย 

และผูม้เีงนิไดต้ามจาํนวนภาษทีีม่ไิดห้กัและนําส่ง 

    1.2)  กรณีที่ผู้จ่ายเงนิได้หกัภาษี ณ ที่จ่ายไว้ไม่ครบถ้วน  ส่งผลให้จํานวนนําส่ง
น้อยกว่าความเป็นจรงิทีต่อ้งเสยี  จะตอ้งรบัผดิรว่มกนัระหว่างผูจ้า่ยและผูม้เีงนิได้ 
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    1.3)  กรณีที่ผู้จ่ายเงินหักภาษีไว้แล้ว  แต่มิได้นําส่งหรือนําส่งไม่ครบจํานวนที่
ถูกต้อง  ใหผู้้มหีน้าที่หกัภาษี ณ ทีจ่่ายรบัผดิชําระเงนิภาษจีาํนวนนัน้แต่เพยีงฝ่ายเดยีว  ทัง้น้ี 
ใหผู้ม้เีงนิไดพ้น้ความรบัผดิ 

    1.4)  กรณีทีผู่ห้กันําภาษทีีห่กั ณ ทีจ่่ายส่งไม่ครบ  หรอืขาดจาํนวน  หรอืไม่ส่งเลย  
หรอืล่วงเลยเวลาทีก่ําหนด  ผูม้หีน้าทีห่กัภาษ ีณ ทีจ่า่ยจะตอ้งรบัผดิเสยีเงนิเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 
1.5 ต่อเดอืน  ทัง้นี้ เงนิเพิม่ดงักล่าวทีจ่า่ยตอ้งไมเ่กนิจาํนวนภาษทีีจ่ะตอ้งนําส่ง 

    1.5)  กรณีที่ผู้จ่ายเงนิไม่ได้หกัและนําส่ง  เจา้พนักงานประเมนิมอีํานาจเรยีกเก็บ
เงนิ  โดยใหผู้จ้า่ยเงนิรบัผดิชาํระเงนิภาษจีาํนวนนัน้แต่เพยีงฝ่ายเดยีว 

2)  ความรบัผดิทางอาญา  แบ่งออกเป็นกรณต่ีางๆ ดงันี้ 
     2.1)  ต้องนําเงนิภาษีที่ตนมหีน้าที่หกัส่งภายในกําหนดเวลา  หากไม่ยื่นรายการ
นําส่งภาษีย่อมเป็นการฝ่าฝืนมคีวามผดิทางอาญาตามมาตรา 35 แห่งประมวลรษัฎากร ต้อง
ระวางโทษปรบัไม่เกนิ 2,000 บาท  เวน้แต่จะแสดงไดว้่ามเีหตุวสิยั  การปรบัใหเ้ป็นรายครัง้ที่
กระทาํผดิ 

     2.2)  ไม่จดัทําบญัชพีเิศษตามประกาศอธบิดกีรมสรรพากรมคีวามผดิทางอาญา
ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรษัฎากร ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ 2,000 บาท 

 

 2.  หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูมี้เงินได้ท่ีถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  มดีงันี้ 
      2.1  บุคคล  หา้งหุน้ส่วน  หรอืคณะบุคคล  ทีม่เีงนิไดต้อ้งถูกหกัภาษใีหแ้จง้เลขประ 
จําตวัประชาชนหรอืเลขประจําตวัผู้เสยีภาษีกบัผู้จ่ายเงนิได้ที่มหีน้าที่หกัภาษี  เพื่อใช้ในการ
ออกหนงัสอืรบัรองการหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 

     2.2  ผูม้เีงนิไดพ้งึประเมนิประเภทเงนิเดอืน  ค่าจา้ง   มหีน้าทีแ่จง้รายการเพื่อการ
หกัค่าลดหยอ่นตามแบบทีอ่ธบิดกีําหนด (ล.ย.01) ทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการลดหย่อน
ต่อผูจ้า่ย เงนิหรอืนายจา้งเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการคํานวณหกัภาษี 
     2.3  ผูม้เีงนิไดท้ี่มเีงนิไดถ้งึเกณฑท์ี่ต้องยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษ ี มสีทิธนํิา
ภาษีที่ถูกหกัไวม้าเครดติหกัออกจากภาษทีี่ต้องชําระตามปกตไิด้  โดยให้แนบหนังสอืรบัรอง
ประกอบแสดงหลกัฐานการเสยีภาษ ี

     2.4  หากมกีารถูกหกัภาษไีวม้ากเกนิกว่าจาํนวนภาษทีีต่้องชําระ   ผูม้เีงนิไดม้สีทิธิ
ขอคนืภาษไีดภ้ายในกําหนดเวลาของการเสยีภาษปีระจาํปีหรอืทําเรื่องของคนืภาษภีายใน 3 ปี
นบัแต่วนัสุดทา้ยของปีทีถู่กหกัภาษไีวเ้กนิ 

     2.5  กรณทีีผู่จ้า่ยเงนิหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยไวไ้มค่รบถว้นนําส่งขาดไป  ใหผู้จ้่ายเงนิและ
ผูม้เีงนิไดร้ว่มกนัรบัผดิดว้ยกนั 
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การหกัภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 50 

 

 กลุ่มนักวชิาการภาษอีากร (2557 : 71) กล่าวถงึการหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายตามมาตรา 50 
แห่งประมวลรษัฎากรกําหนดให้บุคคล  ห้างหุ้นส่วน  บรษิัท  สมาคม  หรอืคณะบุคคล  ผู้ที่
จ่ายเงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา 40 หกัภาษีเงนิได้ไว้ทุกคราวที่จ่ายเงนิได้พงึประเมนิให้แก่
บุคคลธรรมดา  เพื่อให้การปฏบิตัทิางด้านการเงนิโดยเฉพาะการจ่ายเงนิบางรายการเป็นไป
อย่างถูกต้อง  ผูจ้่ายเงนิควรเขา้ใจวธิกีารคํานวณภาษทีี่จะต้องหกั ณ ที่จ่ายสําหรบัเงนิได้ตาม
ประมวลรษัฎากรมาตรา 40 (1) ถงึ (8) ดงัต่อไปนี้  
 

1. การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้พึงประเมินท่ี 1 และ 2  ค่าจ้าง  เงินเดือน   
การรบัท างานให้   

     การหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยจากเงนิไดป้ระเภทที ่1 และ 2 ไมว่่าจะเป็นเงนิทรพัยส์นิหรอื  
ประโยชน์ใดๆ ที่อาจคํานวณได้เป็นเงนิ เช่น  เงนิเดอืน  ค่าจา้ง  โบนัส  บําเหน็จ  บํานาญ  
เงนิค่าเช่าบา้น  ค่าธรรมเนียม  ค่านายหน้า  เบีย้ประชุม  เงนิทีอ่อกใหเ้ป็นค่าภาษเีงนิได ้ การ
ใหอ้าหารรบัประทานโดยไมค่ดิมลูค่า  หรอืการไดอ้ยู่บา้นของนายจา้ง  หรอืผูจ้่ายเงนิไดโ้ดยไม่
เสยีค่าเช่า เป็นตน้ 

 การคํานวณหกัภาษเีงนิได้ ณ ทีจ่่าย  ให้ผูจ้่ายนําเงนิได้พงึประเมนิคูณจาํนวนคราวที่
ต้องจ่ายเพื่อใหไ้ดจ้ํานวนเงนิเสมอืนหนึ่งว่าได้จ่ายทัง้ปีแลว้หกัค่าใชจ้่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ 
ออกก่อน  เหลอืเงนิไดสุ้ทธเิท่าใดจงึนําไปคาํนวณภาษตีามบญัชอีตัราภาษ ี ไดเ้งนิภาษจีากเงนิ
ไดสุ้ทธทิัง้สิน้เท่าใดใหห้ารดว้ยจํานวนคราวที่จะต้องจ่าย  ได้ผลลพัธ์เป็นเงนิเท่าใดใหห้กัภาษี
ไวจ้าํนวนเท่านัน้  ถา้การหารดว้ยจาํนวนคราวทีจ่ะต้องจ่ายไม่ลงตวัเหลอืเศษเท่าใดใหเ้พิม่เงนิ
เท่าจํานวนที่เหลือเศษนัน้รวมเข้ากับเงินภาษีที่จะต้องหักไว้ครัง้สุดท้ายในปีนัน้เพื่อให้ได้
ยอดเงนิภาษทีีห่กัรวมทัง้ปีเท่ากบัจาํนวนภาษทีีจ่ะตอ้งเสยีทัง้ปี  ซึง่หลกัเกณฑท์ีนํ่ามาใชใ้นการ
คาํนวณระยะเวลาแบ่งเป็นกรณต่ีางๆ ดงันี้  1)  กรณจีา่ยค่าจา้งเป็นรายเดอืน  ใหค้ณูดว้ย 12 

2)  กรณีจ่ายค่างจา้งเดอืนละ 2 ครัง้ใหคู้ณดว้ย 24  และ 3) กรณีจ่ายค่าจา้งเป็นรายสปัดาห์ให ้
คณูดว้ย  52 

 นอกจากนี้ในกรณเีงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (2) ซึง่มใิช่เป็นเงนิไดท้ีน่ายจา้งจ่าย 
ให้ครัง้เดยีวเพราะเหตุออกจากงานที่จ่ายใหแ้ก่ผู้รบัซึง่มไิดอ้ยู่ในประเทศไทยใหค้ํานวณหกัไว้
ในอตัราร้อยละ 15 ของเงนิได้ อนึ่ง บุคคลต่างด้าวที่ทํางานประจําของสํานักงานปฏบิตัิการ
ภูมภิาคซึง่ไดร้บัเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40(1) เมื่อคํานวณภาษตีามหลกัเกณฑด์งักล่าว 
หากมยีอดภาษหีกั ณ ทีจ่่ายสูงกว่ารอ้ยละ 15 ใหจ้ดัเกบ็ภาษ ีณ ทีจ่่ายในอตัรารอ้ยละ 15 ของ
เงนิไดเ้ท่านัน้  ดงันัน้  การคาํนวณหาเงนิไดสุ้ทธทิีต่อ้งนําไปคํานวณหาภาษหีกั ณ ทีจ่่ายแต่ละ
เดอืนแนวปฏบิตัมิดีงันี้ 
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เงนิไดพ้งึประเมนิทัง้ปี XXX 

หกั  ค่าใชจ้า่ยเหมารอ้ยละ 40  แต่ไมเ่กนิ 60,000 บาท XXX 

เงนิคงเหลอืหลงัหกัค่าใชจ้า่ย XXX 

หกั  ค่าลดหยอ่นต่างๆ XXX 

เงนิไดสุ้ทธ ิ XXX 

 

คาํนวณภาษเีงนิไดสุ้ทธ ิ

 เงนิไดสุ้ทธใินแต่ละขัน้ทีก่ําหนด  X  อตัราภาษรีอ้ยละ      =    ภาษสีิน้ปี 

ภาษเีงนิไดท้ีต่อ้งหกั ณ ทีจ่า่ยต่อเดอืน                        =  
ภาษสีิน้ปี

คราวทีต่อ้งจา่ย
 

 

 ตวัอย่างท่ี 1   การหกัภาษสีาํหรบัการจา่ยเงนิค่าจา้งเป็นปกต ิ

นายเด็ดเดี่ยวไปสมคัรทํางานที่บรษิัทเป็นหนึ่งจํากัด  ทางบริษัทฯ ได้เรยีกตัวเข้า
ทํางานงานเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2558  โดยบริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินเดือนให้เดือนละ 
45,000 บาท  ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้ดัหาทีพ่กัใหอ้ยูฟ่รคีดิมลูค่าเป็นเงนิสําหรบัค่าเช่าบา้นอกีเดอืนละ 
5,000 บาท  นายเดด็เดีย่วไดแ้จง้ขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธลิดหยอ่นไวก้บัทางบรษิทั 4 รายการดงันี้ 

     1)  ภรยิาไมม่เีงนิได ้

     2)  มบีุตร 1 คน  อาย ุ3 ขวบ ยงัไมไ่ดเ้ขา้โรงเรยีน 

     3)  ทาํประกนัชวีติกบับรษิทัประกนัชวีติทีป่ระกอบกจิการในประเทศไทย  สญัญา   
ประกนัใหค้วามคุม้ครอง 15 ปี  จา่ยเบีย้ประกนัปีละ 25,000 บาท 

     4)  บดิาของตนมชีวีติอยูอ่าย ุ63 ปี  ไมม่เีงนิไดโ้ดยนายเดด็เดีย่วรบัเป็นผูด้แูลเอง 

         ดงันัน้  ฝา่ยการเงนิของทางบรษิทัฯ ตอ้งหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยไวเ้ดอืนละเท่าไหร่ 
         การค านวณ 

เงนิไดเ้สมอืนว่าไดจ้า่ยทัง้ปี (50,000 X 7)  350,000 บาท    
หกั  ค่าใชจ้า่ยรอ้ยละ 40 ไมเ่กนิ 60,000 บาท    60,000  บาท 

คงเหลอื  290,000  บาท 

หกั  ค่าลดหยอ่น   

      ผูม้เีงนิได ้ 30,000  

      คู่สมรส 30,000  

      บุตร 15,000  

      บดิาตนเอง 30,000  

      ค่าเบีย้ประกนัชวีติ 25,000 130,000  บาท 

เงนิไดสุ้ทธ ิ  160,000  บาท 
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 คาํนวณภาษเีงนิไดสุ้ทธติามบญัชอีตัราภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

 0 – 150,000 บาทแรก                      ไดร้บัการยกเวน้                 0  บาท 

 ส่วนเกนิ 150,001 – 160,000 บาท                5%                      500  บาท 

                                                    รวมภาษเีงนิไดส้ิน้ปี                  500  บาท 

 

 ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยต่อเดอืน           =    
          =   71.4285  บาท 

 

ตารางที ่ 8.1  บญัชอีตัราภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาปี พ.ศ. 2558   

เงนิไดสุ้ทธติัง้แต่ ช่วงเงนิได้
สุทธแิต่ละขัน้ 

อตัราภาษี
รอ้ยละ 

ภาษแีต่ละขัน้
ของเงนิไดสุ้ทธ ิ

ภาษสีะสมสงูสุด
ของขัน้ 

         1 – 150,000 150,000 5 ยกเวน้ 0 

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 ขึน้ไป  35   

   

สรปุ  บรษิทัฯ จะหกัภาษีเงนิได้ ณ ที่จ่ายของนายเดด็เดี่ยวตัง้แต่เดอืนมถุินายน ถึง 
เดอืนธนัวาคมดงันี้ 

1.  เดอืนมถุินายนถงึเดอืนพฤศจกิายนหกัไวเ้ดอืนละ      =  71.42  บาท 

2.  เดอืนธนัวาคมหกัไวส้าํหรบัส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 

 (71.42 X 6   =  428.52 บาท)  (500 – 428.52)      =  71.48  บาท  

 

 ตวัอย่างท่ี 2   กรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงจาํนวนเงนิทีจ่่ายในระหว่างปีภาษ ี

 ถา้มกีารเปลีย่นแปลงจาํนวนเงนิค่าจา้งในระหว่างปีภาษ ี ใหเ้ริม่คํานวณเงนิไดใ้หม่โดย
นําเงินเดือนหรือค่าจ้างใหม่มาคํานวณเงินได้เสมือนจ่ายทัง้ปีแล้วจึงหักค่าใช้จ่ายและค่า
ลดหย่อน  เพื่อคํานวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายใหม่ที่ต้องหักตัง้แต่เดือนที่เปลี่ยนแปลง
เงนิเดอืนจนถงึสิน้ปีภาษ ี
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 จากตวัอย่างเดมิ  สมมตวิ่าในเดอืนตุลาคมปีภาษเีดยีวกนั  บรษิทัฯ ไดข้ึน้เงนิเดอืนให ้
เดอืนละ 50,000 บาทเนื่องจากนายเดด็เดีย่วไดผ้่านการประเมนิการทดลองงานเป็นระยะเวลา 
3 เดอืน  ผลการปฏบิตังิานเป็นทีน่่าพอใจของฝ่ายบรหิาร  ดงันัน้  ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายทีม่ ี
การเปลีย่นแปลงจากเงนิเดอืนใหม ่ บรษิทัฯ จะคาํนวณหกัไวด้งันี้ 
           การค านวณ 

1.  คาํนวณภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  สาํหรบัเดอืนมถุินายนถงึเดอืนกนัยายนใหใ้ชแ้นวปฏบิตัิ
เช่นเดยีวกบัการคาํนวณตามตวัอยา่งที ่1 

2.  ส่วนการคาํนวณภาษหีกั ณ ทีจ่่ายเดอืนตุลาคมถงึเดอืนพฤศจกิายนทีม่กีารเปลีย่น
การขึน้เงนิเดอืนในภายหลงั  การคาํนวณกระทาํไดด้งันี้ 

เงนิไดเ้สมอืนว่าไดจ้า่ยทัง้ปี (55,000 X 7)  385,000 บาท    
หกั  ค่าใชจ้า่ยรอ้ยละ 40 ไมเ่กนิ 60,000 บาท    60,000  บาท 

คงเหลอื  325,000  บาท 

หกั  ค่าลดหยอ่น   

      ผูม้เีงนิได ้ 30,000  

      คู่สมรส 30,000  

      บุตร 15,000  

      บดิาตนเอง 30,000  

      ค่าเบีย้ประกนัชวีติ 25,000 130,000  บาท 

เงนิไดสุ้ทธ ิ  195,000  บาท 

 

คาํนวณภาษเีงนิไดสุ้ทธติามบญัชอีตัราภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

 0 – 150,000 บาทแรก                      ไดร้บัการยกเวน้                    0  บาท 

 ส่วนเกนิ 150.001 – 195,000 บาท                5%                      2,250  บาท 

                                                    รวมภาษเีงนิไดส้ิน้ปี                  2,250  บาท 

 

 ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยต่อเดอืน           =    
            =   321.4285  บาท 
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3.  สาํหรบัเดอืนธนัวาคม  ใหป้รบัปรงุการหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยดงันี้ 
เงนิไดต้ามทีจ่า่ยจรงิ 
(50,000 X 4) + (55,000 X 3) 

  

365,000 บาท    
หกั  ค่าใชจ้า่ยรอ้ยละ 40 ไมเ่กนิ 60,000 บาท    60,000  บาท 

คงเหลอื  305,000  บาท 

หกั  ค่าลดหยอ่น   

      ผูม้เีงนิได ้ 30,000  

      คู่สมรส 30,000  

      บุตร 15,000  

      บดิาตนเอง 30,000  

      ค่าเบีย้ประกนัชวีติ 25,000 130,000  บาท 

เงนิไดสุ้ทธ ิ  175,000  บาท 

 

คาํนวณภาษเีงนิไดสุ้ทธติามบญัชอีตัราภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

 0 – 150,000 บาทแรก                      ไดร้บัการยกเวน้                    0  บาท 

 ส่วนเกนิ 150.001 – 175,000 บาท                5%                      1,250  บาท 

                                                    รวมภาษเีงนิไดส้ิน้ปี                  1,250  บาท 

 

สรปุ  บรษิทัฯ จะหกัภาษีเงนิได้ ณ ที่จ่ายของนายเดด็เดี่ยวตัง้แต่เดอืนมถุินายน ถึง 
เดอืนธนัวาคมดงันี้ 

1.  เดอืนมถุินายนถงึเดอืนกนัยายนหกัไวเ้ดอืนละ           =   71.42  บาท 

2.  เดอืนตุลาคมถงึเดอืนพฤศจกิายนหกัไวเ้ดอืนละ         =  321.42  บาท 

3.  เดอืนธนัวาคมหกัไวส้าํหรบัส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 

 (71.42 X 4) + (321.42 X 2) – 1,250)                   =  321.48  บาท  

 

 2.  การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้พึงประเมินท่ี 3  ค่าแห่งกูด๊วิลล ์ ลิขสิทธ์ิ  หรือ
สิทธิอย่างอ่ืน    

    สาํหรบัผูม้เีงนิไดท้ีเ่ป็นบุคคลธรรมดาอาศยัอยู่ในประเทศไทย  ใหผู้จ้่ายเงนิคํานวณ
ภาษหีกั ณ ทีจ่่ายตามอตัราภาษเีงนิไดโ้ดยไม่ต้องหกัค่าใชจ้่ายและค่าลดหย่อนใดๆ  กรณีการ
จา่ยเงนิไดด้งักล่าวใหผู้ร้บัรายเดยีวกนัเป็นจาํนวนหลายครัง้ในปีภาษเีดยีวกนัใหนํ้าเงนิทีจ่่ายใน
ครัง้ก่อนๆ มารวมคํานวณภาษีเงนิไดท้ัง้หมดแล้วจงึนําภาษีที่หกัไว้สําหรบัการจ่ายครัง้ก่อนๆ 
มาลบออกเหลอืเท่าใดคอืภาษทีีต่้องหกัสําหรบัการจ่ายครัง้ล่าสุด  แต่ถ้าหากผูร้บัมไิดอ้าศยัอยู่
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ในประเทศไทยหากไดร้บัเงนิได้พึงประเมนิใหผู้จ้่ายหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายในอตัรารอ้ยละ 15 ของ
เงนิไดน้ัน้ 

 ตวัอย่างท่ี 3   สํานักพมิพด์อกหญ้าจ่ายค่าลขิสทิธิใ์หน้างสาวพราวเสน่หใ์นปีนี้ 3 ครัง้
ไดแ้ก่ 

 ครัง้ที ่1  เดอืนมนีาคม           เป็นเงนิ      50,000  บาท 

 ครัง้ที ่2  เดอืนมถุินายน          เป็นเงนิ     160,000  บาท 

 ครัง้ที ่3  เดอืนพฤศจกิายน      เป็นเงนิ     100,000  บาท 

สาํหรบัการคาํนวณภาษหีกั ณ ทีจ่า่ยสาํหรบัการจา่ยเงนิแต่ละครัง้มหีลกัการคดิคํานวณดงันี้ 
 การค านวณ 

 ครัง้ที ่1  ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ยของเดอืนมนีาคม      
                                            =    50,000  X  5% 

                                            =     2,500  บาท 

 

 ครัง้ที ่2  ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ยของเดอืนมถุินายน  (รวมค่าลขิสทิธิท์ีจ่า่ยครัง้ที ่1 และ 2) 

                                            =    (50,000  +  160,000)  X  5% 

                                            =    10,500  บาท 

 หกั  ภาษทีีห่กัไวแ้ลว้ในครัง้ที ่1     =     2,500  บาท  
 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ยสาํหรบัครัง้ที ่2    =     8,000  บาท 

 

 ครัง้ที ่3  ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ยของเดอืนพฤศจกิายน  (รวมค่าลขิสทิธิท์ีจ่า่ย 3 ครัง้) 
                                            =    (50,000  +  160,000  +  100,000)   

                                            =    310,000  บาท 

                                            =    (300,000  X  5%)  +  (10,000  X  10%) 

                                            =    16,000  บาท 

 หกั  ภาษทีีห่กัไวแ้ลว้ 2 ครัง้         =    10,500  บาท  
 ภาษหีกั ณ ทีจ่่ายสําหรบัครัง้ที ่3    =     5,500  บาท 

 

3.  การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้พึงประเมินท่ี 4  ดอกเบี้ยพนัธบตัร  ดอกเบี้ย
เงินฝาก  ดอกเบีย้หุ้นกู้  ดอกเบีย้เงินกู้ยืม  เงินปันผล  เงินส่วนแบ่งของก าไร    

    หากผูร้บัมไิดอ้าศยัอยูใ่นประเทศไทยใหผู้จ้า่ยเงนิคํานวณภาษหีกั ณ ทีจ่่ายในอตัรา
รอ้ยละ 15 ของเงนิไดน้ัน้  ยกเวน้เงนิปนัผลใหค้าํนวณหกั ณ ทีจ่า่ยรอ้ยละ 10 ของเงนิได ้ ทัง้นี้  
หากผูร้บัเป็นผูอ้ยู่ในประเทศไทยเงนิไดพ้งึประเมนิประเภทที ่4 ผูม้เีงนิได้มสีทิธเิลอืกเสยีภาษี
ตามทีถู่กหกั ณ ทีจ่า่ยในอตัราดงักล่าวโดยไมต่อ้งนําไปรวมคํานวณกบัเงนิไดอ้ื่นกไ็ด้ 



 450 ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย 

 

 

 

หรอื   
  

 

 

4.  การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้พึงประเมินท่ี 5  เงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนท่ี
ได้เน่ืองจากการให้เช่าทรพัยสิ์น   

    หากผูร้บัมไิดอ้าศยัอยูใ่นประเทศไทยใหผู้จ้า่ยเงนิคํานวณภาษหีกั ณ ทีจ่่ายในอตัรา
รอ้ยละ 15 ของเงนิไดน้ัน้  เช่น  บรษิทัมขีวญัจาํกดั   ไดจ้า้งเงนิค่าเขยีนแบบแปลนสรา้งอาคาร
คอนโดมเินียมใหแ้ก่นายอายโินะโมะโต๊ะซึง่มไิดเ้ป็นผูอ้ยู่ในประเทศไทยเป็นจาํนวนเงนิสําหรบั
ค่าจ้างครัง้นี้ 700,000 บาท  ดงันัน้  บรษิัทฯ จะต้องหกัภาษีเงนิได้ ณ ที่จ่ายไว้จํานวน 
105,000 บาท (700,000 X 15%) 

 

 

 

5.  การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้พึงประเมินท่ี 6   เงินได้จากวิชาชีพอิสระ   
    เงนิไดจ้ากการประกอบวชิาชพีอสิระ  ไดแ้ก่  วชิากฎหมาย  การประกอบโรคศลิป์  

วศิวกรรม  สถาปตัยกรรม  การบญัช ี ประณีตศลิปกรรม  หรอืวชิาชพีอื่นซึ่งจะได้มพีระราช
กฤษฎกีากําหนดชนิดไว ้ หากผูร้บัมไิดอ้าศยัอยู่ในประเทศไทยใหผู้จ้่ายเงนิคํานวณภาษหีกั ณ 
ทีจ่า่ยในอตัรารอ้ยละ 15 ของเงนิไดน้ัน้ 

 

 

 

 6.  การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้พึงประเมินท่ี  5, 6, 7, และ 8   

    เงนิได้พงึประเมนิประเภทค่าเช่า  การประกอบวชิาชพีอิสระ  รบัเหมา  และอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึการจ่ายซื้อพชืผลทางการเกษตรและนอกจากกรณีตามขอ้ 7. ที่ผูจ้่ายเป็นรฐับาล  
องค์การของรฐับาล  เทศบาล  สุขาภบิาล  หรอืองค์การบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  ซึ่ง
จา่ยเงนิไดใ้หแ้ก่ผูร้บัรายหนึ่งๆ ซึง่มจีาํนวนเงนิรวมตัง้แต่ 10,000 บาทขึน้ไป  จะจ่ายครัง้เดยีว
ครบตามจํานวนหรอืแมว้่าจะมกีารแบ่งจ่ายแต่ละครัง้ไม่ถงึ 10,000 บาทกต็าม  ให้คํานวณหกั
ภาษ ีณ ทีจ่า่ยหกัไวใ้นอตัรารอ้ยละ 1 ของยอดเงนิไดพ้งึประเมนิ  ยกเวน้เงนิไดใ้นการประกวด
หรอืแขง่ขนัใหค้าํนวณหกัตามอตัราภาษเีงนิได้ 

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย     =  เงนิไดพ้งึประเมนิทีจ่่าย  X  อตัราภาษรีอ้ยละ  15 

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย     =  เงนิไดพ้งึประเมนิทีจ่่าย  X  อตัราภาษรีอ้ยละ  10 

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย     =  เงนิไดพ้งึประเมนิทีจ่่าย  X  อตัราภาษรีอ้ยละ  15 

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย     =  เงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บั  X  อตัราภาษรีอ้ยละ  15 
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 7.  การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้พึงประเมินท่ี 8   

    เฉพาะที่จ่ายให้แก่ผู้ร ับซึ่งขายอสังหาริมทรัพย์หรือโอนกรรมสิทธิห์รือสิทธิ
ครอบครองในอสงัหารมิทรพัยโ์ดยไม่มคี่าตอบแทน  ใหค้ํานวณหกัภาษแีละนําส่งต่อพนักงาน
เจา้หน้าทีผู่ร้บัจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมในขณะทีม่กีารจดทะเบยีน  หรอืกรณีทีไ่ม่มกีารจด
ทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมใหนํ้าส่ง ณ ทีว่่าการอําเภอภายใน 7 วนันับแต่วนัทีจ่่ายเงนิไม่ว่าตน
จะไดห้กัภาษไีวแ้ลว้หรอืไม่ 
 กรณเีงนิไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หค้าํนวณหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยดงันี้ 
 1.  เงนิไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยอ์นัเป็นมรดก  หรอือสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดร้บัจาก
การใหโ้ดยเสน่หห์า  ใหห้กัค่าใชจ้่ายรอ้ยละ 50 ของเงนิได ้ เหลอืเท่าใดถอืเป็นเงนิไดสุ้ทธแิลว้
หารดว้ยจาํนวนปีทีถ่อืครอง (กําหนดไว ้10 ปี  ถ้าเกนิ 10 ปีใหน้ับเพยีง 10 ปี) ไดผ้ลลพัธเ์ป็น
เงนิเท่าใดใหค้ํานวณภาษตีามอตัราภาษเีงนิได้ (ตามพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่470 พ.ศ. 2551 

เงนิไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยไ์ม่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงนิไดสุ้ทธ ิ150,000 บาทแรก) ได้
ภาษเีงนิได้เท่าใดให้คูณดว้ยจํานวนปีทีถ่ือครอง  ผลลพัธท์ี่ได้เป็นเงนิภาษีทีต่้องหกัและนําส่ง
แต่ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของราคาขาย หากเกนิกใ็หนํ้าส่งเพยีงรอ้ยละ 20 เท่านัน้ 

 สําหรบัภาษีที่จะต้องเสียมอียู่ด้วยกนั 3 ประเภท  ได้แก่  ภาษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่าย  
อากรแสตมป์ (อตัรารอ้ยละ 0.50 ของราคาขาย)  และค่าธรรมเนียมการโอน (รอ้ยละ 2 ของทุน
ทรพัยต์ามกฎกระทรวงมหาดไทย) 
 อนึ่ง  ในทางปฏบิตัิกรณีการยกเว้นถ้าอสงัหารมิทรพัย์ที่ขายตัง้อยู่นอกเขตองค์การ
ปกครองทอ้งถิน่  เช่น  เทศบาล  สุขาภบิาล  เมอืงพทัยา  กรุงเทพมหานคร  หรอืการปกครอง
ทอ้งถิน่อื่นทีม่กีฎหมายจดัตัง้ขึน้โดยเฉพาะไดร้บัการยกเวน้จาํนวนเงนิ 200,000 บาท 

  2.  เงนิได้จากการขายอสงัหารมิทรพัยท์ี่ได้มาโดยทางอื่นนอกจากที่กล่าวมาขา้งต้น
ให้หกัค่าใช้จ่ายตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  เหลอืเท่าใดถือเป็นเงนิได้สุทธแิล้วหาร
ดว้ยจาํนวนปีทีถ่อืครอง (กําหนดไว ้10 ปี  ถ้าเกนิ 10 ปีใหน้ับเพยีง 10 ปี) ไดผ้ลลพัธเ์ป็นเงนิ
เท่าใดใหค้ํานวณภาษตีามอตัราภาษเีงนิได้ (ตามพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่470 พ.ศ.2551 เงนิ
ได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ไม่ได้รบัการยกเว้นภาษีเงนิได้สุทธ ิ150,000 บาทแรก)  ได้
ภาษเีงนิได้เท่าใดให้คูณดว้ยจํานวนปีทีถ่อืครอง  ผลลพัธท์ี่ได้เป็นเงนิภาษีทีต่้องหกัและนําส่ง  

แต่ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของราคาขาย  หากเกนิกใ็หนํ้าส่งเพยีงรอ้ยละ 20 เท่านัน้   

 สําหรบัภาษีที่จะต้องเสียมอียู่ด้วยกนั 4 ประเภท  ได้แก่  ภาษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่าย  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (อตัราร้อยละ 3 ของราคาขาย)  ภาษีบํารุงท้องถิ่น (อตัราร้อยละ 10 ของ
ราคาขาย)  และค่าธรรมเนียมการโอน (รอ้ยละ 2 ของราคาขายตามกฎกระทรวงมหาดไทย) 

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย     =   เงนิไดพ้งึประเมนิทีจ่า่ย  X  อตัราภาษรีอ้ยละ  1 
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 ค่าใช้จ่ายเหมาตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาขึ้นอยู่กับจํานวนปีที่ถือครอง
อสงัหารมิทรพัย ์ คอื 

จาํนวนปีทีถ่อืครอง 1 2 3 4 5 6 7 8 ปีขึน้ไป 

หกัค่าใชจ้่ายรอ้ยละ 92 84 77 71 65 60 55 50 

  

“จํานวนปีที่ถือครอง”  หมายความว่า  จํานวนปีนับตัง้แต่ปีที่ได้กรรมสทิธิห์รอืสทิธิ
ครอบครองในอสงัหารมิทรพัยถ์งึปี  ทีโ่อนกรรมสทิธิ ์ หรอืสทิธคิรอบครองในอสงัหารมิทรพัย์
นัน้  ถา้เกนิ 10 ปีใหน้บัเพยีง 10 ปี  และเศษของปีใหน้บัเป็นหน่ึงปี   สาํหรบัการนับจาํนวนปีที่
ถอืครองนัน้ให้นับตามปีปฏทินิ  เช่น นายขาวได้ซื้อที่ดนิมาเมื่อวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2557  

และไดข้ายไปเมื่อวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2559  ดงันัน้ จาํนวนปีทีถ่อืครองทีด่นิของนายขาว
นบัไดเ้ป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นตน้ 

 วธิกีารนบัวนัเริม่ตน้และจาํนวนปีทีถ่อืครอง  มแีนวทางปฏบิตัดิงันี้ 
1)  กรณไีดม้าโดยการซือ้  ใหเ้ริม่นบัจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์
2)  กรณไีดม้าโดยการรบัมรดก  ใหน้บัแต่วนัทีเ่จา้มรดกถงึแก่ความตาย 

3)  กรณไีดก้รรมสทิธิม์าโดยการครอบครองปรปกัษ์  ใหน้บัแต่วนัไดก้รรมสทิธิค์อื 

วนัทีค่รบ 10 ปี 

4)  กรณสีิง่ปลกูสรา้งทีไ่ดม้าไมพ่รอ้มกบัทีด่นิ  ใหน้บัจากวนัทีพ่นกังานเจา้หน้าทีอ่อก 

เลขหมายประจาํบา้นให ้ 
 ตามประมวลรษัฎากร มาตรา 39 ไดก้ําหนดคาํว่า “ขาย”  หมายความรวมถงึ  ขายฝาก  
แลกเปลีย่น  ให ้ โอนกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองในอสงัหารมิทรพัยไ์ม่ว่าดว้ยวธิใีด  และไม่
ว่าจะมคี่าตอบแทนหรอืไม ่ แต่ไมร่วมถงึ 

1.  ขาย  แลกเปลีย่น  ให ้ หรอืโอนกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองในอสงัหารมิทรพัย ์

ให้แก่ส่วนราชการหรือรฐัวิสาหกิจที่มิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามหลักเกณฑ ์ 
เงือ่นไข  และราคาหรอืมลูค่าตามทีก่ําหนดไวโ้ดยพระราชกฤษฎกีา 

2.  การโอนโดยทางมรดกใหแ้ก่ทายาทซึง่กรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองใน 

อสงัหารมิทรพัย ์

3.  กรณยีกอสงัหารมิทรพัยใ์หผู้อ้ื่น  ผูย้กใหต้อ้งหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยโดยคาํนวณตาม 

ราคากลางแล้วนําส่งกรมสรรพากร (โดยปกติแล้วกรมที่ดนิจะจดัการเก็บภาษีไว้ขณะทํานิติ
กรรมการโอนกรรมสทิธิใ์ห)้ 

4.  การไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยโ์ดยมุง่ในทางการคา้หรอืหากําไร  ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 

อาจจะเกนิกว่ารอ้ยละ 20 ของราคาขายได ้ และผูข้ายจะต้องนําเงนิไดไ้ปรวมคํานวณภาษสีิน้ปี
ตามหลกัทัว่ไปดว้ย 
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 ตวัอย่างท่ี 4   การคาํนวณภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยจากการขายอสงัหารมิทรพัย ์     
 นายมัง่ม ี ศรสีุขสรรค์  ได้ขายที่ดนิพรอ้มทัง้บา้นซึ่งได้รบัมรดกมาจากบดิาทีเ่สยีชวีติ
ไปเมื่อ 5 ปีที่แล้ว  คดิมูลค่าเป็นจํานวนเงนิ  5,000,000 บาท  ซึ่งที่ดนิดงักล่าวตัง้อยู่ในเขต
เทศบาลเมอืงอุดรธานี ดงันัน้ การหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยของนายมัง่มคีาํนวณไดด้งันี้ 
 การค านวณ                       

เงนิไดจ้ากการขายทีด่นิ 5,000,000  บาท 

หกั  ยกเวน้ทีด่นิอยูน่อกเขต      200,000  บาท 

คงเหลอื 4,800,000  บาท  

หกั  ค่าใชจ้า่ยรอ้ยละ 50 ของเงนิได ้ 2,500,000  บาท 

คงเหลอื 2,400,000  บาท 

หาร  จาํนวนปีทีถ่อืครองทีด่นิ 5 ปี  480,000  บาท 

นําเงนิ 480,000 บาทไปคาํนวณตามอตัราภาษเีงนิได ้  

(300,000 X 5%) + (180,000 X 10%)     33,000  บาท   
คณู  จาํนวนปีทีถ่อืครองทีด่นิ 5 ปี   165,000  บาท 

 

 

การหกัภาษีเงินได้นิติบคุล ณ ท่ีจ่าย 

 

สุเมธ  ศริคิุณโชตแิละคณะ (2558 : 265) กล่าวถงึการหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ณ ที่
จ่าย คอื การที่ประมวลรษัฎากรบญัญตัใิห้ผู้จ่ายเงนิได้หกัภาษีจากเงนิที่จ่ายและนําส่งรฐับาล
ก่อนทีจ่ะจ่ายเงนิใหแ้ก่บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลนัน้  ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลที่ถูกหกัไว ้ณ 
ทีจ่่ายนี้ใหถ้อืเป็นเครดติในการคํานวณภาษีเงนิได้นิตบิุคคลไดเ้มื่อถงึกําหนดเวลายื่นแบบและ
เสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลครึง่รอบระยะเวลาบญัชหีรอืสิน้รอบระยะเวลาบญัชแีลว้แต่กรณี  ดงันัน้  
ในการคาํนวณหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ณ ทีจ่า่ยตามมาตรา 69 ทว ิและ 69 ตร ี ปฏบิตัดิงันี้ 

 

1.  การหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลตามมาตรา 69 ทวิ   
    กรณเีป็นหน่วยงานรฐับาล  องคก์ารของรฐับาล  เทศบาล  สุขาภบิาล  หรอืองคก์าร

บรหิารส่วนทอ้งถิน่อื่น  หากมกีารจ่ายเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40  ไม่ว่าประเภทใดใหแ้ก่
ผูร้บัเงนิทีเ่ป็นบรษิทั  หา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล  ครัง้หนึ่งๆ ตํ่ากว่า 500 บาทลงมาไม่ต้องหกัภาษ ี
ณ ทีจ่่าย  แต่ถ้าการจ่ายเงนิซึง่มจีาํนวนตัง้แต่ 500 บาทขึน้ไป  ใหค้ํานวณหกัภาษไีวร้อ้ยละ 1 
โดยปฏบิตัดิงันี้ 
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    1.1  กรณีที่ตัง้ฎกีาเบกิให้เจ้าพนักงานผู้เบกิเงนิคํานวณภาษีหกั ณ ที่จ่ายในฎกีา
เบกิเงนิ  และให้ถือว่าผู้จ่ายเงนิตามฎีกาเบกิเงนิ ได้แก่ กรมบญัชกีลาง  คลงัจงัหวดั  คลงั
อําเภอ  หกัภาษจีาํนวนนัน้ไวแ้ละไดนํ้าส่งแลว้ 

    1.2  กรณทีีไ่มม่กีารตัง้ฎกีาเบกิเงนิ  ใหเ้จา้พนกังานผูจ้า่ยเงนินําเงนิภาษทีีห่กัไวน้ัน้
ส่งอําเภอทอ้งที่  ซึ่งเป็นที่ตัง้ของสํานักงานของผู้จ่ายเงนิตัง้อยู่ภายในวนัที ่7 ของเดอืนถดัไป
โดยแบบแสดงรายการทีใ่ชย้ืน่รายการไดแ้ก่ ภ.ง.ด.53 

 

2.  การหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลตามมาตรา 69 ตรี   
    แนวทางปฏบิตัิของผู้จ่ายเงนิได้แก่  บุคคล  ห้างหุ้นส่วน  บรษิัท  สมาคม  คณะ

บุคคล  ซึ่งได้จ่ายเงนิค่าซื้ออสงัหารมิทรพัยใ์ห้แก่บรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลและได้โอน
กรรมสทิธิ ์ แลว้ใหห้กัภาษไีวร้อ้ยละ 1 ของราคาขายหรอืราคาประเมนิทุนทรพัยท์ีท่างราชการ
กําหนดแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า  และให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้ขณะที่จดทะเบยีน
สทิธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสงัหารมิทรพัย์  พร้อมชําระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รบัจด
ทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมนัน้  แต่ถ้าในกรณีทีบ่รษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลไดท้ําสญัญาซือ้
ขายและลงบญัชเีป็นรายการขายแลว้  หากยงัไม่ไดม้กีารโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ผูซ้ือ้กย็งัไม่ต้องมี
การหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยแต่อยา่งใด 

 

 

การหกัภาษีเงินได้ตามมาตรา 3 เตรส  แห่งประมวลรษัฎากร 

 

สมคดิ  บางโม (2558 : 233)  กล่าวว่าปจัจุบนักรมสรรพากรไดก้ําหนดใหบ้รษิทัหรอื
หา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีจ่า่ยเงนิไดพ้งึประเมนิบางประเภทใหแ้ก่บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล
ดว้ยกนัต้องหกัภาษี ณ ที่จ่ายไว้ด้วยในส่วนที่เป็นการจ่ายเงนิจากการซื้อบรกิารเท่านัน้แต่ไม่
รวมถงึจากการซือ้สนิคา้  ทัง้นี้ ตามคาํสัง่กรมสรรพากรที ่ท.ป.101/2544  ลงวนัที ่27 มถุินายน 
พ.ศ. 2544 เรื่องสัง่ใหผู้จ้่ายเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 แห่งประมวลรษัฎากรมหีน้าทีห่กั
ภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ย  โดยมวีตัถุประสงคใ์นการปรบัปรุงภาษสีําหรบัเงนิไดบ้างประเภทเพื่อให้
เกดิความเป็นธรรมและมกีารจดัเกบ็ทีม่ปีระสทิธภิาพสูงสุด กล่าวคอื ใหผู้จ้่ายเงนิไดพ้งึประเมนิ
บางประเภทหกัภาษ ีณ ที่จ่ายจากการจ่ายเงนิได้ตามสญัญารายหนึ่งๆ ตัง้แต่ 1,000 บาทขึน้
ไป  แมว้่าการจา่ยเงนินัน้จะแบ่งจา่ยครัง้หนึ่งไมถ่งึ 1,000 บาทกต็าม 

สําหรบัในการหกัภาษีเงนิได้ ณ ทีจ่่ายตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรษัฎากร นัน้ 
จะนํามาใช้ในกรณีจาํเป็นเพื่อประโยชน์ในการจดัเก็บภาษี  โดยนํามาใช้กบัเฉพาะภาษีเงนิได้
บุคคลธรรมดาและภาษีเงนิได้นิติบุคคลเท่านัน้มใิช่กับภาษีอากรประเภทอื่น  เนื่องจากตาม
มาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรษัฎากร   กําหนดใหห้กัภาษเีงนิได้สําหรบัพงึประเมนิตามมาตรา 
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40 แห่งประมวลรษัฎากร  ส่วนบทบญัญตัเิกี่ยวกบัภาษหีกั ณ ทีจ่่ายนี้เป็นบทบญัญตัเิสรมิการ
หกัภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาและภาษเีงนิได้นิตบิุคคลเท่านัน้ ทัง้นี้ ตามกฎหมายได้ให้อํานาจ
แก่อธบิดกีรมสรรพากรเป็นผู้ออกคําสัง่ที่จะกําหนดใหผู้้จ่ายเงนิได้ที่ไม่มหีน้าที่หกัภาษีเงนิได้
บุคคลธรรมดา ณ ทีจ่่าย ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรษัฎากร  หรอืผู้จ่ายเงนิได้ทีไ่ม่มหีน้าที่
หกัภาษีเงนิได้นิติบุคคลหกั ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 69 ทว ิ หรอืมาตรา 69 ตร ีแห่งประมวล
รษัฎากร  เป็นผูม้หีน้าที่หกัภาษ ีณ ทีจ่่ายตามหลกัเกณฑ ์ เงื่อนไข  และอตัราทีก่ําหนดนี้ตาม
คําสัง่กรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 นัน้กําหนดให้ผูจ้่ายเงนิได้พงึประเมนิบางประเภทคํานวณ
หกัภาษไีวทุ้กครัง้ทีจ่า่ยเงนิไดพ้งึประเมนิตามอตัรารอ้ยละของเงนิไดพ้งึประเมนิปฏบิตัดิงันี้ 

 

1.  การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรษัฎากร   
    การจ่ายเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรษัฎากร  ซึง่ไดแ้ก่  เงนิ

ได้เนื่องจากหน้าทีห่รอืตําแหน่งงานที่ทํา  หรอืจากการรบัทํางานใหไ้ม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม  
ค่านายหน้า  ค่าส่วนลดเงนิอุดหนุนในงานทีท่ํา  เบีย้ประชุม  บําเหน็จ  โบนัส  เงนิค่าเช่าบา้น  
เงนิทีค่ํานวณไดจ้ากมลูค่าของการไดอ้ยู่บา้นทีผู่จ้่ายเงนิไดใ้หอ้ยู่โดยไม่เสยีค่าเช่า  เงนิทีผู่จ้่าย
ไดจ้า่ยชาํระหนี้ใดๆ ซึง่ผูม้เีงนิไดม้หีน้าทีต่้องชําระ  เงนิ  ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์ใดๆ บรรดาที่
ได้เนื่องจากหน้าที่หรือตําแหน่งงานที่ทําจะเป็นการประจําหรือชัว่คราวให้ผู้จ่ายเงนิได้พึง
ประเมนิหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยตามหลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข  และอตัราดงันี้ 

    1.1  ผูจ้า่ย  ไดแ้ก่  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล  หรอืนิตบิุคคลอื่น 

    1.2  ผูร้บั  ไดแ้ก่  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีป่ระกอบกจิการในประเทศไทย  
ใหห้กัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยในอตัรารอ้ยละ 3 

    1.3  ผู้รบั  ได้แก่  มูลนิธิหรอืสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมรีายได้แต่ไม่รวมถึง
มลูนิธหิรอืสมาคมที่รฐัมนตรปีระกาศกําหนด (องค์การสาธารณกุศล)  ให้หกัภาษีเงนิได้ ณ ที่
จา่ยในอตัรารอ้ยละ 10 

ตวัอย่างท่ี 5  เงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรษัฎากร 
1.  ค่าตอบแทนจากการเป็นนายหน้าหรอืตวัแทน  เช่น  ค่าตอบแทนจากการเป็น 

นายหน้าหรอืตัวแทนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต  หรอืตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกนัวนิาศภยั  ค่านายหน้าในการจดัหาผูเ้ช่าพื้นทีใ่นศูนยก์ารคา้  ค่านายหน้าในการนําเรอื
เขา้ท่าเรอื  ค่านายหน้าในการหาผูเ้ช่าเรอื  ค่านายหน้าในการตดิต่อซือ้ขายสนิคา้  ค่านายหน้า
ในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ค่านายหน้าหรอืตวัแทนจากการเป็นนายหน้าตวัแทนใหบ้รษิทัขนส่ง
ระหว่างประเทศ 

2.  ค่าบาํเหน็จทีจ่า่ยใหแ้ก่ชปิป้ิง (Shipping) ในการเป็นตวัแทนกระทําพธิกีารศุลกากร
แทนเจา้ของสนิคา้ 
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3.  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกู ้(Management Fee)  ค่าธรรมเนียมในการดแูล 

เงนิกู ้(Agency Fee) 

4.  ค่าจา้งหรอืค่าปว่ยการในการดําเนินการตดิต่อขอรบับตัรชดเชยค่าภาษอีากรจาก 

กรมศุลกากรแทนผูส้่งออก 

 

2.  การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (3) แห่งประมวลรษัฎากร  
    การจา่ยเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (3) แห่งประมวลรษัฎากร  ไดแ้ก่  ค่าแห่ง 

กู๊ดวลิล ์ ค่าแห่งลขิสทิธิ ์ หรอืสทิธอิยา่งอื่น  เงนิปี  หรอืเงนิไดม้ลีกัษณะเป็นรายปีอนัไดม้าจาก
พนิัยกรรมหรอืคําพพิากษาของศาล  ให้ผู้จ่ายเงนิได้พงึประเมนิหกัภาษีเงนิได้ ณ ที่จ่ายตาม
หลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข  และอตัราดงันี้ 

    2.1  ผูจ้า่ย  ไดแ้ก่  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล  หรอืนิตบิุคคลอื่น 

    2.2  ผูร้บั  ไดแ้ก่  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีป่ระกอบกจิการในประเทศไทย  
ใหห้กัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยในอตัรารอ้ยละ 3 

    2.3  ผู้รบั  ได้แก่  มูลนิธิหรอืสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมรีายได้แต่ไม่รวมถึง
มลูนิธหิรอืสมาคมที่รฐัมนตรปีระกาศกําหนด (องค์การสาธารณกุศล)  ให้หกัภาษีเงนิได้ ณ ที่
จา่ยในอตัรารอ้ยละ 10 

ตวัอย่างท่ี 6  เงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (3) แห่งประมวลรษัฎากร  เช่น 

1.  ค่าตอบแทนเพื่อการใช้  หรอืสทิธใินการใช้ลขิสทิธิใ์นงานวรรณกรรม  ศลิปะหรอื
วทิยาศาสตร ์ รวมทัง้ฟิล์มภาพยนตร ์ หรอืฟิลม์หรอืเทปทีใ่ชส้ําหรบัการกระจายเสยีทางวทิยุ
หรอืโทรทศัน์  สทิธบิตัร  เครื่องหมายการค้า  แบบหรอืหุ่นจําลอง  สูตรลบัหรอืกรรมวธิลีบั  
หรือเพื่อข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  หรือทาง
วทิยาศาสตร ์

2.  ค่าตอบแทนจากการถ่ายทอดความรูค้วามชํานาญดา้นเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 
3.  ค่าตอบแทนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ค่าตอบแทนการใช้โปรแกรม

คอมพวิเตอร ์ เช่น  บรษิทั มัง่ม ีจาํกดั ซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร ์(Software) จากบรษิทั ศรสีุข 
จาํกดั  โดยไดจ้า่ยค่าโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ ค่าบาํรงุรกัษาเมือ่พน้กําหนดประกนั  ค่าโทรศพัท์
หรอืโทรสารกรณีให้คําแนะนํา  กรณีมปีญัหาเร่งด่วน  ค่าฝึกอบรมการใช้โปรแกรม  ค่าที่
ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญที่เขา้มาฝึกอบรม  ค่าเดนิทาง  ค่าทีพ่กัให้แก่บรษิทั ศรสีุข จาํกดั  เงนิได้ที่
บรษิทั ศรสีุข จาํกดัไดร้บัทัง้หมดดงักล่าวเป็นเงนิไดต้ามมาตรา 40 (3) 

4.  ค่าตอบแทนจากการใชส้ทิธบิตัร (Know-How)  และความรูท้างเทคนิคในการผลติ
สนิคา้  การใชเ้ครือ่งหมายการคา้ 
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5.  ค่าออกแบบสนามกอลฟ์โดยบรษิทัผูอ้อกแบบตกลงทีจ่ะทําแผนผงัรายละเอยีดและ
งานเขยีนแบบ (Plan Document) สําหรบัใชใ้นการก่อสรา้งสนามกอลฟ์  โดยบรษิทัผูอ้อกแบบ
ยงัคงเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นงานเขยีนแบบก่อสรา้ง 

6.  ค่าตอบแทนการใชส้ทิธติามสญัญาการคา้และบรกิารพรอ้มสทิธกิารใชช้ื่อ  รปูแบบ  
เครือ่งหมายการคา้  ค่าตอบแทนจากการใหบุ้คคลอื่นใชล้ขิสทิธิใ์นงานเกีย่วกบัสิง่พมิพ ์

7.  กรณกีารจา่ยค่าตอบแทนการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์(Software) ค่าตอบแทน
การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ หรอืค่าตอบแทนการซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีข่ายโดยทัว่ไป 
ทัง้นี้ ไมว่่าจะม ีLicense หรอืไม ่ ถอืเป็นการจา่ยค่าแห่งลขิสทิธิ ์

 

3.  การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรษัฎากร  
    การจา่ยเงนิไดพ้งึประเมนิมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรษัฎากร ไดแ้ก่  ดอกเบีย้ 

พนัธบตัร  ดอกเบี้ยเงนิฝาก  ดอกเบี้ยเงนิกู้  ดอกเบี้ยตัว๋เงนิ  ดอกเบี้ยเงนิกู้ยมื  ไม่ว่าจะมี
หลกัประกนัหรอืไม่  ดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืในบงัคบัต้องถูกหกัภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วย
ภาษีเงนิได้ปิโตรเลยีมเฉพาะส่วนที่เหลอืจากถูกหกัภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดงักล่าว  
หรอืผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกบัราคาจาํหน่ายตัว๋เงนิหรอืตราสารแสดงสทิธใินหนี้ที่บรษิทั
หรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  หรอืนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจําหน่ายครัง้แรกในราคาตํ่ากว่า
ราคาไถ่ถอน  รวมทัง้เงินได้ที่มีล ักษณะทํานองเดียวกันกับดอกเบี้ย  ผลประโยชน์  หรือ
ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ได้จากการให้กู้ยืมหรือจากสิทธิเรียกร้องในหนี้ทุกช นิดไม่ว่าจะมี
หลกัประกนัหรอืไม่กต็าม  ใหผู้้จ่ายเงนิได้พงึประเมนิหกัภาษีเงนิได ้ณ ที่จ่ายตามหลกัเกณฑ ์ 
เงือ่นไข  และอตัราดงันี้ 

      3.1  เงนิไดท้ีจ่า่ย ไดแ้ก่  เงนิไดพ้งึตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรษัฎากร 
            3.1.1  ผูจ้่าย  ไดแ้ก่  ธนาคารตามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย์และ 

บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย์  และธุรกิจ
เครดติฟองซเิอร ์

             3.1.2  ผู้รบั  ได้แก่  บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลที่ประกอบกจิการใน
ประเทศไทยแต่ไม่รวมถงึธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย ์ และบรษิทัตาม
กฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกจิเงนิทุน  ธุรกจิหลกัทรพัย ์ และธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์ ใหห้กั
ภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยในอตัรารอ้ยละ 1 

             3.1.3  ผู้รบั  ได้แก่  มูลนิธหิรอืสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมรีายได้แต่ไม่
รวมถงึมลูนิธหิรอืสมาคมที่รฐัมนตรปีระกาศกําหนด (องคก์ารสาธารณกุศล)  ใหห้กัภาษเีงนิได ้
ณ ทีจ่า่ยในอตัรารอ้ยละ 10 
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ตวัอย่างท่ี 7  การจ่ายเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรษัฎากร  
ทีธ่นาคาร  ธุรกจิเงนิทุน  ธุรกจิหลกัทรพัย ์ และธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์เป็นผูจ้่ายเงนิไดต้้องหกั
ภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ย  คอื 

1.  ดอกเบีย้พนัธบตัร  ดอกเบีย้เงนิฝาก  ดอกเบีย้หุน้กู ้ ดอกเบีย้ตัว๋เงนิ  ดอกเบีย้ 

เงนิกูย้มื 

2.  ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกบัราคาจาํหน่ายตัว๋เงนิหรอืตราสารแสดงสทิธใินหนี้ที่ 
จาํหน่ายครัง้แรกในราคาตํ่ากว่าราคาไถ่ถอน  เช่น ธนาคารออกตัว๋สญัญาใช้เงนิหรอืบตัรเงนิ
ฝากราคา 200,000 บาท  แต่ใหล้กูคา้ชาํระเงนิ 180,000 บาท  ทําใหลู้กคา้ไดร้บัส่วนลดไปเป็น
จาํนวนเงนิ 20,000 บาท  ซึง่ส่วนลดนี้เป็นเงนิไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก)  ธนาคารผูอ้อกตัว๋เงนิ
หรอืบตัรเงนิฝากตอ้งหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยจากส่วนลดนัน้ 

3.  เงนิไดท้ีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกนักบัดอกเบีย้  เช่น ดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัจากการชาํระ  
ราคาค่าสนิคา้เกนิกําหนดเวลา  หรอืขายสนิคา้ซึง่ผูข้ายผ่อนปรนการชําระราคาตามระยะเวลา
ทีก่ําหนดโดยคดิดอกเบีย้เป็นค่าตอบแทน 

    3.2  เงนิไดท้ีจ่่าย ไดแ้ก่  เงนิไดพ้งึตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรษัฎากร  
เฉพาะทีเ่ป็นดอกเบีย้พนัธบตัร  ดอกเบีย้หุน้กู้ 

          3.2.1  ผูจ้่าย  ไดแ้ก่  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล  หรอืนิตบิุคคลอื่น  แต่
ไม่รวมถงึธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย ์ และบรษิทัตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกจิเงนิทุน  ธุรกจิหลกัทรพัย ์ และธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์

          3.2.2  ผู้รบั  ได้แก่  ธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย ์ และ
บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย์  และธุรกิจ
เครดติฟองซเิอร ์ ใหห้กัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยในอตัรารอ้ยละ 1 

ตวัอย่างท่ี 8   การจา่ยเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรษัฎากร  
ประเภทดอกเบีย้พนัธบตัรและดอกเบีย้หุน้กูท้ีผู่จ้่ายเงนิไดต้อ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ย  คอื 

1.  รฐับาลหรอืงคก์ารของรฐัจา่ยดอกเบีย้พนัธบตัรใหแ้ก่ธนาคาร  ธุรกจิเงนิทุน   
ธุรกจิหลกัทรพัย ์ และธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์

2.  บรษิทัมหาชนจาํกดั  จา่ยดอกเบีย้หุน้กูใ้หแ้ก่ธนาคาร  ธุรกจิเงนิทุน  ธุรกจิ 

หลกัทรพัย ์ และธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์  
    3.3  เงนิไดท้ีจ่่าย ไดแ้ก่  เงนิไดพ้งึตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรษัฎากร 

เฉพาะที่เป็นดอกเบี้ยพนัธบตัร  ดอกเบี้ยหุ้นกู้  ดอกเบี้ยตัว๋เงนิ  ดอกเบี้ยเงนิกู้ยมื  ดอกเบี้ย
เงนิกู้ยมืที่อยู่ในบงัคบัต้องถูกหกัภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษเีงนิได้ปิโตรเลยีม
เฉพาะส่วนทีเ่หลอืจากถูกหกัภาษไีว้ ณ ทีจ่่ายตามกฎหมายดงักล่าว  ผลต่างระหว่างราคาไถ่
ถอนกบัราคาจําหน่ายตัว๋เงนิหรอืตราสารแสดงสทิธใินหนี้ที่บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคล  
หรอืนิตบิุคคลอื่นเป็นผูอ้อกเฉพาะจาํหน่ายครัง้แรกในราคาตํ่ากว่าราคาไถ่ถอน 
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            3.3.1  ผูจ้่าย  ไดแ้ก่  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล  หรอืนิตบิุคคลอื่นแต่ 
ไม่รวมถงึธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย ์ และบรษิทัตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกจิเงนิทุน  ธุรกจิหลกัทรพัย ์ และธุรกจิเครดติฟองซเิอร์ 

           3.3.2  ผู้รบั  ได้แก่  บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการใน
ประเทศไทยแต่ไม่รวมถงึธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย ์ และบรษิทัตาม
กฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกจิเงนิทุน  ธุรกจิหลกัทรพัย ์ และธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์ ใหห้กั
ภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยในอตัรารอ้ยละ 1 

            3.3.3  ผูร้บั  ไดแ้ก่  มลูนิธหิรอืสมาคมทีป่ระกอบกจิการซึง่มรีายไดแ้ต่ไม่รวม 
ถงึมูลนิธหิรอืสมาคมที่รฐัมนตรปีระกาศกําหนด (องคก์ารสาธารณกุศล)  ใหห้กัภาษีเงนิได ้ณ 
ทีจ่า่ยในอตัรารอ้ยละ 10 

 ตวัอย่างท่ี 9   การจา่ยเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรษัฎากร  
เฉพาะการจา่ยเงนิไดต้ามขอ้ 3.3  ผูจ้า่ยตอ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ย  เช่น 

1.  รฐับาลหรอืองคก์ารของรฐัจา่ยดอกเบีย้พนัธบตัรใหแ้ก่บรษิทัเป็นหนึ่งจาํกดั 

2.  บรษิทัมหาชนจาํกดั  จา่ยดอกเบีย้หุน้กูใ้หแ้ก่บรษิทัเหมอืนฝนัจาํกดั 

3.  ดอกเบีย้ตัว๋เงนิหรอืดอกเบีย้เงนิกูย้มืทีจ่า่ยใหแ้ก่บรษิทัรํ่ารวยจาํกดั 

4.  บรษิทัยิม้หวานจาํกดั  ประกอบกจิการตามกฎหมายว่าดว้ยภาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีม 

จ่ายดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืส่วนที่เหลือจากถูกหกัภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงนิได้
ปิโตรเลยีมใหแ้ก่บรษิทัแสงสว่างจาํกดั 

5.  ส่วนลดทีผู่จ้า่ยเงนิไดร้บัจากการจา่ยเงนิเพื่อตัว๋เงนิหรอืตราสารแสดงสทิธใินหนี้ 
โดยได้จ่ายเงนิน้อยกว่าราคาที่ปรากฎในตัว๋เงนิหรอืตราสารแสดงสทิธใินหนี้ ทัง้นี้ เฉพาะการ
จาํหน่ายครัง้แรกในราคาตํ่ากว่าราคาไถ่ถอน  ผูอ้อกตัว๋เงนิหรอืตราสารแสดงสทิธใินหนี้ต้องหกั
ภาษ ีณ ทีจ่า่ยจากส่วนลดนัน้ 

 

 4.  การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ข) แห่งประมวลรษัฎากร  
    การจา่ยเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (4) (ข) แห่งประมวลรษัฎากร ไดแ้ก่  เงนิ

ปนัผล  เงนิส่วนแบ่งของกําไร  หรอืประโยชน์อื่นใด  ใหผู้จ้่ายเงนิไดพ้งึประเมนิหกัภาษเีงนิได ้
ณ ทีจ่า่ยตามหลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข  และอตัราดงันี้ 

    4.1  ผูจ้า่ย ไดแ้ก่  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย  กอง 
ทุนรวม  สถาบนัการเงนิที่มกีฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจดัตัง้ขึน้สําหรบัให้กู้ยมืเงนิ
เพื่อส่งเสรมิเกษตรกรรม  พาณชิยกรรม  หรอือุตสาหกรรม  แต่ไมร่วมถงึกจิการรว่มคา้ 

    4.2  ผู้รบั  ได้แก่  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศประกอบกจิการในประเทศไทย  หรอืบรษิัทหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทยแต่ไม่รวมถงึบรษิัทจดทะเบยีน และบรษิทัจํากดัอื่นๆ  ซึ่งถอืหุ้นในบรษิทัจํากดั   



 460 ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย 

ผู้จ่ายเงินปนัผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจํากัด          
ผูจ้่ายเงนิปนัผล  และบรษิทัจาํกดัผู้จ่ายเงนิปนัผลไม่ไดถ้อืหุน้ในบรษิทัจาํกดัผูร้บัเงนิปนัผลไม่
ว่าโดยทางตรงหรอืโดยทางออ้ม   ใหห้กัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยในอตัรารอ้ยละ 10 

 

 5.  การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (ก) แห่งประมวลรษัฎากร  
    การจ่ายเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (5) (ก) แห่งประมวลรษัฎากร ไดแ้ก่  ค่า

เช่าหรือประโยชน์อื่นที่ได้เนื่องจากการให้เช่าทรพัย์สิน  แต่ไม่รวมถึงค่าแห่งอาคารหรือ
โรงเรอืนทีไ่ดร้บักรรมสทิธิ ์ และค่าเช่าตามสญัญาใหเ้ช่าทรพัยส์นิแบบลสิซิง่  ใหผู้จ้่ายเงนิไดพ้งึ
ประเมนิหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยตามหลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข  และอตัราดงันี้ 

    5.1  ผูจ้า่ย  ไดแ้ก่  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล  หรอืนิตบิุคคลอื่น 

    5.2  ผูร้บั  ไดแ้ก่  ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา  หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  โดย
คาํนวณหกัไวใ้นอตัรารอ้ยละ 5 

    5.3.  ผูร้บั  ไดแ้ก่ บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีป่ระกอบกจิการในประเทศไทย 
หกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย  โดยคาํนวณหกัไวใ้นอตัรารอ้ยละ 5 

    5.4  ผูร้บั ไดแ้ก่ มลูนิธหิรอืสมาคมทีป่ระกอบกจิการซึง่มรีายไดแ้ต่ไม่รวมถงึมลูนิธิ
หรอืสมาคมที่รฐัมนตรปีระกาศกําหนด (องคก์ารสาธารณกุศล)  ใหห้กัภาษเีงนิได้ ณ ที่จ่ายใน
อตัรารอ้ยละ 10 

คาํว่า  “การใหเ้ช่าทรพัยส์นิแบบลสีซิง่”  หมายความว่า  สญัญาใหเ้ช่าทรพัยส์นิซึง่ผูใ้ห้
เช่าเป็นเจา้ของทรพัยส์นิและนําไปใหเ้ช่าโดยใหค้าํมัน่ว่า  เมือ่สิน้สุดสญัญาเช่าผูเ้ช่ามสีทิธเิลอืก
ทีจ่ะซือ้ทรพัยส์นิทีเ่ช่าหรอืส่งคนืทรพัยส์นินัน้แก่ผูใ้หเ้ช่ากไ็ด ้

 

6.  การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวลรษัฎากร  
    การจ่ายเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวลรษัฎากร ไดแ้ก่  วชิาชพี

อิสระ คือ วชิาชพีกฎหมาย  การประกอบโรคศิลปะ  วศิวกรรม  สถาปตัยกรรม  การบญัช ี 
ประณตีศลิปกรรมหรอืวชิาชพีอสิระอื่นซึง่จะไดม้พีระราชกฤษฎกีารกําหนดชนิดไว้ใหผู้จ้่ายเงนิ
ไดพ้งึประเมนิหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยตามหลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข  และอตัราดงันี้ 

    6.1  ผูจ้า่ย  ไดแ้ก่  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล  หรอืนิตบิุคคลอื่น 

    6.2  ผูร้บั  ไดแ้ก่  ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาหรอืภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล  
เฉพาะที่เป็นผูม้ภีูมลิําเนาในประเทศไทย  หรอือยู่ในประเทศ  หรอืประกอบกจิการในประเทศ
ไทยแลว้แต่กรณ ี หกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย  โดยคาํนวณหกัไวใ้นอตัรารอ้ยละ 3 

    6.3  ผูร้บั ไดแ้ก่  มลูนิธหิรอืสมาคมทีป่ระกอบกจิการซึง่มรีายไดแ้ต่ไม่รวมถงึมลูนิธิ 
หรอืสมาคมที่รฐัมนตรปีระกาศกําหนด (องคก์ารสาธารณกุศล)  ใหห้กัภาษเีงนิได้ ณ ที่จ่ายใน
อตัรารอ้ยละ 10 
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7.  การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (7)  แห่งประมวลรษัฎากร   
    การจา่ยเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (7)  แห่งประมวลรษัฎากร  ซึง่เป็นเงนิได้

ที่มลีกัษณะมุ่งเน้นถึงผลสําเรจ็ของงานนัน้  การรบัเหมาผู้รบัเหมาต้องลงทุนด้วยการจดัหา
สมัภาระมาเอง  และการรบัจา้งทําของ (บางครัง้อาจเรยีกอกีอย่างว่าเป็นค่าจา้งทําของ) ให้ผู้
จา่ยเงนิไดพ้งึประเมนิหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยตามหลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข  และอตัราดงันี้ 

    7.1  ผูจ้า่ย  ไดแ้ก่  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล  หรอืนิตบิุคคลอื่น 

    7.2  ผูร้บั  ไดแ้ก่  ผู้มหีน้าที่เสยีภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา  เฉพาะค่าจา้งทําของที่
เขา้ลกัษณะเป็นเงนิไดพ้งึประเมนิที ่7 หรอื 8 จะตอ้งคาํนวณหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่่ายไวใ้นอตัรา 
รอ้ยละ 3 

    7.3  ผูร้บั ไดแ้ก่ บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประ 
เทศซึง่ประกอบกจิการในประเทศไทยโดยมสีํานักงานสาขาตัง้อยู่เป็นการถาวรในประเทศไทย  
หกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยไวใ้นอตัรารอ้ยละ 3 

    7.4  ผูร้บั  ไดแ้ก่  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีป่ระกอบกจิการในประเทศไทย  
แต่ไมร่วมถงึมลูนิธหิรอืสมาคม  หกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยไวใ้นอตัรารอ้ยละ 3 

 

8.  การจ่ายเงินได้พึงประเมินท่ีเป็นค่าจ้างท าของ   
    การจ่ายเงนิได้พงึประเมนิที่เป็นค่าจา้งทําของ  ให้ผู้จ่ายเงนิได้พงึประเมนิหกัภาษี

เงนิได ้ณ ทีจ่า่ยตามหลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข  และอตัราดงันี้ 
    8.1  ผูจ้า่ย  ไดแ้ก่ บุคคล  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล  หรอืนิตบิุคคลอื่น  หา้ง 

หุน้ส่วนสามญั  คณะบุคคลทีม่ใิช่นิตบิุคคล 

    8.2  ผู้รบั  ได้แก่  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ  ประกอบกจิการในประเทศไทยโดยมไิด้มสีํานักงานสาขาตัง้อยู่เป็นการถาวรใน
ประเทศไทย  หกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยไวใ้นอตัรารอ้ยละ 5 

 

9.  การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรษัฎากร   
    การจา่ยเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรษัฎากรเฉพาะเงนิรางวลั 

ในการประกวด  การแข่งขนั  การชิงโชค  หรอืการอื่นใดอันมลีกัษณะทํานองเดียวกนัให้ผู้
จา่ยเงนิไดพ้งึประเมนิหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยตามหลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข  และอตัราดงันี้ 

    9.1  ผูจ้า่ย  ไดแ้ก่ บุคคล  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล  หรอืนิตบิุคคลอื่น  หา้ง 
หุน้ส่วนสามญั  คณะบุคคลทีม่ใิช่นิตบิุคคล 

    9.2  ผูร้บั  ไดแ้ก่  ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา หกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่่าย
ไวใ้นอตัรารอ้ยละ 5 
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    9.3  ผูร้บั  ไดแ้ก่  ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล  หกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่่ายไวใ้น
อตัรารอ้ยละ 5 

 

10.  การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรษัฎากร  เฉพาะ
นกัแสดงสาธารณะ   

      10.1  กรณีนักแสดงมภีูมลิําเนาอยู่ในต่างประเทศ  การหกัภาษีเงนิได้ ณ ที่จ่าย
โดยคํานวณหกัไว้ตามอตัราที่กําหนดในบญัชอีตัราภาษีเงนิได้สําหรบับุคคลธรรมดา  เว้นแต่
นักแสดงสาธารณะที่เป็นนักแสดงภาพยนตร์หรอืโทรทศัน์ซึ่งมภีูมลิําเนาอยู่ในต่างประเทศ
เฉพาะกรณีที่มกีารดําเนินการถ่ายทําภาพยนตรห์รอืโทรทศัน์ในประเทศไทยโดยบรษิัทหรอื
ห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ  และได้รบัอนุญาตให้ถ่ายทําใน
ประเทศไทยจากคณะอนุกรรมการพจิารณาคําขออนุญาตถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศใน
ประเทศไทยตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยว่าด้วยการขอ
อนุญาตถ่ายทําภาพยนตรต่์างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2544  หกัภาษ ีณ ทีจ่่ายโดยต้อง
คาํนวณหกัไวใ้นอตัรารอ้ยละ 10 

      10.2  กรณีนักแสดงมภีูมลิําเนาอยู่ในประเทศไทย  การจ่ายค่าจา้งให้คํานวณหกั
ภาษ ีณ ทีจ่า่ยไวร้อ้ยละ 5  

  

11.  การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรษัฎากร   
     การจ่ายเงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรษัฎากร  ที่เป็นค่า

โฆษณา  ให้ผู้จ่ายเงนิได้พงึประเมนิหกัภาษีเงนิได้ ณ ที่จ่ายตามหลกัเกณฑ ์ เงื่อนไข  และ
อตัราดงันี้ 

     11.1  ผูจ้า่ย  ไดแ้ก่  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล  หรอืนิตบิุคคลอื่น 

     11.2  ผูร้บั  ไดแ้ก่  ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาหรอืผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษี
เงนิไดน้ิตบิุคคล  ใหห้กัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยไวใ้นอตัรารอ้ยละ 2 

 

12.  การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรษัฎากร   
     การจ่ายเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรษัฎากร  ทีเ่ป็นค่าขน 

ส่งแต่ไม่รวมถงึค่าโดยสารสําหรบัการขนส่งสาธารณะ  ให้ผูจ้่ายเงนิไดพ้งึประเมนิหกัภาษเีงนิ
ได ้ณ ทีจ่า่ยตามหลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข  และอตัราดงันี้ 

      12.1  ผูจ้า่ย  ไดแ้ก่  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล  หรอืนิตบิุคคลอื่น 

      12.2  ผูร้บั  ได้แก่  ผู้มหีน้าทีเ่สยีภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา ให้หกัภาษีเงนิได้ ณ 
ทีจ่า่ยไวใ้นอตัรารอ้ยละ 1 
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      12.3  ผูร้บั  ได้แก่  บรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีป่ระกอบกจิการในประเทศ
ไทย  แต่ไมร่วมถงึมลูนิธหิรอืสมาคม  ใหห้กัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยไวใ้นอตัรารอ้ยละ 1 

คําว่า  “การขนส่งสาธารณะ”  หมายความว่า  การรบัส่งผู้โดยสารเป็นการทัว่ไปเป็น
ปกตธิุระ 

 

13.  การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรษัฎากร   
     การจ่ายเงนิไดพ้งึประเมนิมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรษัฎากร  ทีเ่ป็นค่าวนิาศภยั  

ใหผู้จ้า่ยเงนิไดพ้งึประเมนิหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยตามหลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข  และอตัราดงันี้ 
      13.1  ผูจ้า่ย  ไดแ้ก่  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล  หรอืนิตบิุคคลอื่น 

      13.2  ผูร้บั  ไดแ้ก่  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลซึง่ประกอบกจิการรบัประกนั
วนิาศภยัตามกฎหมายว่าดว้ยการประกนัวนิาศภยัในประเทศไทย เช่น  ค่าเบีย้ประกนัอคัคภียั  
ค่าเบี้ยประกนัรถยนต์  ค่าเบี้ยประกนัภยัในการขนส่งสนิค้า  ค่าเบี้ยประกนัสุขภาพ  เป็นต้น  
แต่ไมร่วมถงึมลูนิธหิรอืสมาคม  ใหค้าํนวณหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยไวใ้นอตัรารอ้ยละ 1   

 

14.  การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรษัฎากร   
     การจ่ายเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรษัฎากร  ทีเ่ป็นรางวลั  

ส่วนลด  หรอืประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสรมิการขาย ให้ผูจ้่ายเงนิได้พงึประเมนิหกัภาษี
เงนิได ้ณ ทีจ่า่ยตามหลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข  และอตัราดงันี้ 

      14.1  ผูจ้า่ย  ไดแ้ก่  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล  หรอืนิตบิุคคลอื่น 

      14.2  ผู้รบั  ได้แก่  ผู้มหีน้าที่เสยีภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา  ให้คํานวณหกัภาษี
เงนิได ้ณ ทีจ่า่ยไวใ้นอตัรารอ้ยละ 3 

      14.3  ผูร้บั  ได้แก่  บรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีป่ระกอบกจิการในประเทศ
ไทยแต่ไมร่วมถงึมลูนิธหิรอืสมาคม  โดยใหค้าํนวณหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยไวใ้นอตัรารอ้ยละ 3 

ในกรณีที่ผู้รบัเงนิได้พงึประเมนิที่เป็นรางวลั  ส่วนลด  หรอืประโยชน์ใดๆ เนื่องจาก
การส่งเสริมการขายเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รบับริการซึ่งเป็นผู้บริโภคโดยตรง  โดยมิได้มี
วตัถุประสงค์ทีจ่ะนําไปขายต่อไป  ผูจ้่ายเงนิไดพ้งึประเมนิดงักล่าวไม่ต้องหกัภาษีเงนิได้ ณ ที่
จา่ยแต่อยา่งใด 

ตวัอย่างท่ี 10   การจ่ายเงนิได้พงึประเมนิทีเ่ป็นรางวลั  ส่วนลด  หรอืประโยชน์ใดๆ 
เนื่องจากการส่งเสรมิการขายทีอ่ยูใ่นขา่ยตอ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ย  เช่น 

1.  เงนิส่วนลด  หรอืรางวลัที่เจา้ของสนิค้ากําหนดจ่ายเมื่อตวัแทนจําหน่ายสนิค้าซื้อ
สนิค้าจากเจา้ของสนิค้าได้ตามเป้า  เช่น  บรษิทั ก จํากดั  ขายสนิค้าโดยขายส่งผ่านตวัแทน
จาํหน่าย  ตัง้เป้าหมายในการขายสนิคา้ว่าเมื่อตวัแทนจาํหน่ายสัง่ซือ้สนิคา้ครบตามจาํนวนเงนิ
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ทีก่ําหนด  บรษิทัจะจ่ายรางวลัหรอืค่าส่งเสรมิการขาย  หรอืส่วนลดภายหลงัเป็นอตัรารอ้ยละ
ของยอดซือ้หรอืตามจาํนวนเงนิทีก่ําหนด 

2.  รางวลัหรอืประโยชน์ใดๆ  เนื่องจากการส่งเสรมิการขาย  เช่น  บรษิทั ข จาํกดัได ้ 
จดัโปรโมชัน่เพื่อช่วยตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ของตนเองระบายสนิคา้รุ่นเก่าออกจากสตอ็ก  โดย
กําหนดว่าเมื่อตัวแทนจําหน่ายขายสินค้ารุ่ นนั ้นได้  บริษัทจะจ่ายเป็นเงินค่าอุดหนุน 
(Subsidize) มลูค่า 500 บาท ต่อสนิคา้ 1 เครื่อง  ถอืเป็นรางวลัหรอืประโยชน์ใดๆ เนื่องจาก
การส่งเสรมิการขาย 

 

15.  การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรษัฎากร   
     การจ่ายเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรษัฎากรที่เป็นการให ้

บรกิารอื่นๆ ได้แก่  เงนิได้จากการธุรกิจ  การพาณิชย์  การเกษตร  การอุตสาหกรรม  การ
ขนส่ง  ใหผู้้จ่ายเงนิได้พงึประเมนิหกัภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่่ายตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และอตัรา
ดงันี้ 

      15.1  ผูจ้า่ย  ไดแ้ก่  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล  หรอืนิตบิุคคลอื่น 

      15.2  ผู้รบั  ได้แก่  ผู้มหีน้าที่เสยีภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา  ให้คํานวณหกัภาษี
เงนิได ้ณ ทีจ่า่ยไวใ้นอตัรารอ้ยละ 3 

      15.3  ผูร้บั  ได้แก่  บรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีป่ระกอบกจิการในประเทศ
ไทย  ใหค้าํนวณหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยไวใ้นอตัรารอ้ยละ 3  แต่ถา้หากผูร้บัเงนิเป็นมลูนิธหิรอื
สมาคมผู้จ่ายไม่ต้องหกัภาษีเงนิได้แต่อย่างใด  สําหรบัธุรกจิการขนส่งสนิคา้ให้หกัไว้ในอตัรา
รอ้ยละ 1 

 

16.  การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรษัฎากร  
      การจา่ยเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรษัฎากร   ทีเ่ป็นค่าซือ้

พชืผลทางการเกษตร  ไดแ้ก่  ยาง  มนัสาํปะหลงั  ปอ  ขา้วโพด  อ้อย  เมลด็กาแฟ  ผลปาลม์
น้ํามนั  และขา้ว  เฉพาะผูซ้ือ้เป็นผูส้่งออกหรอืผูผ้ลติ  ใหผู้จ้่ายเงนิไดพ้งึประเมนิหกัภาษเีงนิได ้
ณ ทีจ่า่ยตามหลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข  และอตัราดงันี้ 

     16.1  ผูจ้า่ย  ไดแ้ก่  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล  หรอืนิตบิุคคลอื่น 

     16.2  ผูร้บั  ไดแ้ก่  ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ใหค้าํนวณหกัภาษเีงนิได ้ณ 
ทีจ่า่ยไวใ้นอตัรารอ้ยละ 0.75 
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ตารางที ่ 8.2   สรปุรายละเอยีดการหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยตามคาํสัง่กรมสรรพากร 

                    ที ่ท.ป. 4/2528  และตามมาตรา 3 เตรส 

 

ประเภทเงนิไดพ้งึประเมนิ
ทีต่อ้งจา่ย 

ผูจ้า่ยทีม่หีน้าทีห่กัภาษี ผูร้บัทีต่อ้งถูกหกัภาษ ี อตัราภาษี
รอ้ยละ 

1. เงนิไดพ้งึประเมนิตาม
มาตรา 40 (2) เช่น ค่าจา้ง 
จากการรบัทํางานให ้   
ค่านายหน้า  เป็นตน้ 

1) บรษิทัหรอืหา้งหุน้    
  ส่วนนิตบิุคคล  หรอื 

2) นิตบิุคคลอื่น 

       
       

 

1) บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่น 
นิตบิุคคลทีป่ระกอบกจิการ
ในประเทศไทย 

2) มลูนิธหิรอืสมาคมที่
ประกอบกจิการซึง่มรีายได้
แต่ไมร่วมถงึมลูนิธหิรอื
สมาคมทีร่ฐัมนตรปีระกาศ
กําหนด (องคก์ารสาธารณ
กุศล) 

3 

 

 

10 

2. เงนิไดพ้งึประเมนิตาม
มาตรา 40 (3)  เช่น     
ค่าแห่งกู๊ดวลิล ์ ค่าแห่ง
ลขิสทิธิ ์ หรอืสทิธอิยา่งอื่น  
เป็นตน้ 

1) บรษิทัหรอืหา้งหุน้    
  ส่วนนิตบิุคคล  หรอื 

2) นิตบิุคคลอื่น 

       
       

 

1) บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วน 
นิตบิุคคลทีป่ระกอบกจิการ
ในประเทศไทย 

2) มลูนิธหิรอืสมาคมที่
ประกอบกจิการซึง่มรีายได้
แต่ไมร่วมถงึมลูนิธหิรอื 

สมาคมทีร่ฐัมนตรปีระกาศ
กําหนด (องคก์ารสาธารณ
กุศล) 

3 

 

 

10 

3. เงนิไดพ้งึประเมนิตาม
มาตรา 40 (4) (ก) เช่น     
ดอกเบีย้พนัธบตัร  
ดอกเบีย้เงนิฝาก  
ดอกเบีย้เงนิกู ้  
ดอกเบีย้ตัว๋เงนิ   
ดอกเบีย้เงนิกูย้มื  เป็นตน้ 

1) ธนาคารพาณิชย ์

2) บรษิทัตามกฎหมาย  
  ว่าดว้ยการประกอบ 

  ธุรกจิเงนิทุน  ธุรกจิ 

  หลกัทรพัย ์ และ 
  ธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์

1) บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วน 
นิตบิุคคลทีป่ระกอบกจิการ
ในประเทศไทยแต่ไมร่วม 
ถงึธนาคารตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการธนาคาร
พาณชิย ์ และบรษิทัตาม
กฎหมายว่าดว้ยการ
ประกอบธุรกจิเงนิทุน  
ธุรกจิหลกัทรพัย ์ และ
ธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์

1 
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ประเภทเงนิไดพ้งึประเมนิ
ทีต่อ้งจา่ย 

ผูจ้า่ยทีม่หีน้าทีห่กัภาษี ผูร้บัทีต่อ้งถูกหกัภาษ ี อตัราภาษี
รอ้ยละ 

  2) มลูนิธหิรอืสมาคมที่
ประกอบกจิการซึง่มรีายได้
แต่ไมร่วมถงึมลูนิธหิรอื
สมาคมทีร่ฐัมนตรปีระกาศ
กําหนด (องคก์ารสาธารณ
กุศล)   

10 

4. เงนิไดพ้งึประเมนิตาม
มาตรา 40 (4) (ข) เช่น  
เงินปนัผล  เงินส่วนแบ่ง
ของกําไร  หรอืประโยชน์
อื่นใด   

               

1) บรษิทัหรอืหา้งหุน้   
  ส่วนนิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ 

  ตามกฎหมายไทย   
2) กองทุนรวม   
3) สถาบนัการเงนิทีม่ ี

  กฎหมายโดยเฉพาะ 

  ของประเทศไทย 

  จดัตัง้ขึน้สาํหรบัให้ 
  กูย้มืเงนิเพื่อส่งเสรมิ 

  เกษตรกรรม   
  พาณชิยกรรม  หรอื  
  อุตสาหกรรม  แต่ไม ่ 
 รวมถงึกจิการรว่มคา้ 

1) บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วน
นิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎ 
หมายของต่างประเทศประ 
กอบกจิการในประเทศไทย 

2) บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วน
นิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎ 
หมายไทยแต่ไมร่วมถงึ
บรษิทัจดทะเบยีน และ
บรษิทัจาํกดัอื่นๆ  ซึง่ถอื
หุน้ในบรษิทัจาํกดัผูจ้า่ย 
เงนิปนัผลไมน้่อยกว่ารอ้ย
ละ 25 ของหุน้ทัง้หมดทีม่ ี
สทิธอิอกเสยีงในบรษิทั
จาํกดัผูจ้า่ยเงนิปนัผล  
และบรษิทัจาํกดัผูจ้า่ยเงนิ
ปนัผลไมไ่ดถ้อืหุน้ใน
บรษิทัจาํกดัผูร้บัเงนิปนัผล
ไมว่่าโดยทางตรงหรอืโดย
ทางออ้ม 

10 

 

 

 

10 

5. เงนิไดพ้งึประเมนิตาม
มาตรา 40 (5) (ก) เช่น  
ค่าเช่าหรอืประโยชน์อื่นที่
ไดเ้นื่องจากการใหเ้ช่า
ทรพัยส์นิ  แต่ไมร่วมถงึค่า
แห่งอาคารหรอืโรงเรอืนที่    

1) บรษิทัหรอืหา้งหุน้  
  ส่วนนิตบิุคคล  หรอื 

2) นิตบิุคคลอื่น 

1) ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิ
ไดบุ้คคลธรรมดา   
2) บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วน
นิตบิุคคลทีป่ระกอบกจิการ
ในประเทศไทย     
 

5 

 

5 
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ประเภทเงนิไดพ้งึประเมนิ
ทีต่อ้งจา่ย 

ผูจ้า่ยทีม่หีน้าทีห่กัภาษี ผูร้บัทีต่อ้งถูกหกัภาษ ี อตัราภาษี
รอ้ยละ 

ไดร้บักรรมสทิธิ ์ และค่า
เช่าตามสญัญาใหเ้ช่า
ทรพัยส์นิแบบลสิซิง่   

 3) มลูนิธหิรอืสมาคมที ่
ประกอบกจิการซึง่มรีายได้
แต่ไมร่วมถงึมลูนิธหิรอื
สมาคมทีร่ฐัมนตรปีระกาศ
กําหนด (องคก์ารสาธารณ
กุศล)   

10 

6. เงนิไดพ้งึประเมนิตาม
มาตรา 40 (6) จากการ
ประกอบวชิาชพีอสิระ เช่น 

วชิาชพีกฎหมาย  การ
ประกอบโรคศลิปะ  
วศิวกรรม  สถาปตัยกรรม  
การบญัช ี ประณตี
ศลิปกรรม  หรอืวชิาชพี
อสิระอื่นซึง่จะไดม้พีระราช
กฤษฎกีารกําหนดชนิดไว ้  

  
  
 

1) บรษิทัหรอืหา้งหุน้  
  ส่วนนิตบิุคคล  หรอื 

2) นิตบิุคคลอื่น 

1) ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิ
ไดบุ้คคลธรรมดา 

2) บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วน
นิตบิุคคลเฉพาะทีเ่ป็นผูม้ ี
ภมูลิาํเนาในประเทศไทย  
หรอือยูใ่นประเทศ  หรอื
ประกอบกจิการในประเทศ
ไทยแลว้แต่กรณี 
3) มลูนิธหิรอืสมาคมที่
ประกอบกจิการซึง่มรีายได้
แต่ไมร่วมถงึมลูนิธหิรอื
สมาคมทีร่ฐัมนตรปีระกาศ
กําหนด   

3 

 

3 

 

 

 

 

 

10 

7. เงนิไดพ้งึประเมนิตาม
มาตรา 40 (7) ไดแ้ก่ การ
รบัเหมาผูร้บัเหมาตอ้ง
ลงทุนดว้ยการจดัหา
สมัภาระมาเอง   

         

1) บรษิทัหรอืหา้งหุน้  
  ส่วนนิตบิุคคล  หรอื 

2) นิตบิุคคลอื่น 

1) ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิ
ไดบุ้คคลธรรมดา   
2) บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วน
นิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎ 
หมายของต่างประเทศ  
ประกอบกจิการในประเทศ
ไทยโดยมสีาํนกังานสาขา
ตัง้อยูเ่ป็นการถาวรใน
ประเทศไทย  
 

  
 

3 

 

3 
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ประเภทเงนิไดพ้งึประเมนิ
ทีต่อ้งจา่ย 

ผูจ้า่ยทีม่หีน้าทีห่กัภาษี ผูร้บัทีต่อ้งถูกหกัภาษ ี อตัราภาษี
รอ้ยละ 

  3) บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วน
นิตบิุคคลทีป่ระกอบกจิการ
ในประเทศไทย  แต่ไมร่วม 

ถงึมลูนิธหิรอืสมาคม 

3 

 

8. เงนิไดพ้งึประเมนิทีเ่ป็น
ค่าจา้งทําของ   

      
   
 

1) บุคคลธรรมดา 

2) บรษิทัหรอืหา้งหุน้  
  ส่วนนิตบิุคคล  หรอื 

3) นิตบิุคคลอื่น  หรอื 

4) หา้งหุน้ส่วนสามญั  
5) คณะบุคคลทีม่ใิช่นิต ิ

  บุคคล 

1) บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วน
นิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎ 
หมายของต่างประเทศ  
ประกอบกจิการในประเทศ
ไทยโดยมไิดม้สีาํนกังาน
สาขาตัง้อยูเ่ป็นการถาวร
ในประเทศไทย 

5 

9. เงนิไดพ้งึประเมนิตาม
มาตรา 40 (8)  เฉพาะ  
เงนิรางวลัในการประกวด  
การแขง่ขนั  การชงิโชค  
หรอืการอื่นใดอนัมี
ลกัษณะทาํนองเดยีวกนั  

 

1) บุคคลธรรมดา 

2) บรษิทัหรอืหา้งหุน้  
  ส่วนนิตบิุคคล  หรอื 

3) นิตบิุคคลอื่น  หรอื 

4) หา้งหุน้ส่วนสามญั  
5) คณะบุคคลทีม่ใิช่นิต ิ

  บุคคล 

1) ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิ
ไดบุ้คคลธรรมดา  
2) บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วน
นิตบิุคคล 

 

5 

 

 5 

10. เงนิไดพ้งึประเมนิตาม
มาตรา 40 (8)  เฉพาะ
นกัแสดงสาธารณะ         

       

1) บุคคลธรรมดา 

2) บรษิทัหรอืหา้งหุน้  
  ส่วนนิตบิุคคล  หรอื 

3) นิตบิุคคลอื่น  หรอื 

4) หา้งหุน้ส่วนสามญั  
5) คณะบุคคลทีม่ใิช่นิต ิ

  บุคคล 

1) กรณนีกัแสดงมภีมู ิ
ลาํเนาอยูใ่นต่างประเทศ 

 

 

2) กรณนีกัแสดงมภีมู ิ
ลาํเนาอยูใ่นประเทศไทย 

อตัราภาษี
เงนิได้
บุคคล

ธรรมดา 

5 

11. เงนิไดพ้งึประเมนิตาม
มาตรา 40 (8)  เฉพาะค่า
โฆษณา 

1) บรษิทัหรอืหา้งหุน้  
  ส่วนนิตบิุคคล  หรอื 

2) นิตบิุคคลอื่น   
 

1) ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิ
ไดบุ้คคลธรรมดา 

2) ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิ
ไดน้ิตบิุคคล 

 

 

2 

 

2 
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ประเภทเงนิไดพ้งึประเมนิ
ทีต่อ้งจา่ย 

ผูจ้า่ยทีม่หีน้าทีห่กัภาษี ผูร้บัทีต่อ้งถูกหกัภาษ ี อตัราภาษี
รอ้ยละ 

12. เงนิไดพ้งึประเมนิตาม
มาตรา 40 (8)  เฉพาะค่า
ขนส่ง 

1) บรษิทัหรอืหา้งหุน้  
  ส่วนนิตบิุคคล  หรอื 

2) นิตบิุคคลอื่น   
 

1) ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิ
ไดบุ้คคลธรรมดา  
2) บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วน
นิตบิุคคลทีป่ระกอบกจิการ
ในประเทศไทย  แต่ไม่
รวมถงึมลูนิธหิรอืสมาคม   

1 

 

1 

13. เงนิไดพ้งึประเมนิตาม
มาตรา 40 (8)  เฉพาะค่า 
วนิาศภยั 

1) บรษิทัหรอืหา้งหุน้  
  ส่วนนิตบิุคคล  หรอื 

2) นิตบิุคคลอื่น   
 

1) บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วน
นิตบิุคคลซึง่ประกอบ
กจิการรบัประกนัวนิาศภยั
ตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ประกนัวนิาศภยัใน
ประเทศไทย  

1 

14. เงนิไดพ้งึประเมนิตาม
มาตรา 40 (8)  เฉพาะ 
รางวลั  ส่วนลด  หรอื
ประโยชน์ใดๆ เนื่องจาก
การส่งเสรมิการขาย       
 

1) บรษิทัหรอืหา้งหุน้  
  ส่วนนิตบิุคคล  หรอื 

2) นิตบิุคคลอื่น   
 

1) ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิ
ไดบุ้คคลธรรมดา   
2) บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วน
นิตบิุคคลทีป่ระกอบกจิการ
ในประเทศไทยแต่ไม่
รวมถงึมลูนิธหิรอืสมาคม  

3 

 

3 

15. เงนิไดพ้งึประเมนิตาม
มาตรา 40 (8)  เฉพาะ 
การใหบ้รกิารอื่นๆ      
 

1) บรษิทัหรอืหา้งหุน้  
  ส่วนนิตบิุคคล  หรอื 

2) นิตบิุคคลอื่น   
 

1) ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิ
ไดบุ้คคลธรรมดา   
2) บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วน
นิตบิุคคลทีป่ระกอบกจิการ
ในประเทศไทย   
3) ธุรกจิการขนส่งสนิคา้ 

3 

 

3 

 

 

1 

16. เงนิไดพ้งึประเมนิตาม
มาตรา 40 (8) ทีเ่ป็นค่า
ซือ้พชืผลทางการเกษตร  
ไดแ้ก่  ยาง  มนัสาํปะหลงั  
ปอ  ขา้วโพด  ออ้ย  เมลด็
กาแฟ  ผลปาลม์น้ํามนั  
และขา้ว   

1) บรษิทัหรอืหา้งหุน้  
  ส่วนนิตบิุคคล  หรอื 

2) นิตบิุคคลอื่น 

1) ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิ
ไดน้ิตบิุคคล  (เฉพาะผูซ้ือ้
เป็นผูส้่งออกหรอืผูผ้ลติ) 
 

0.75 
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ภาษีเงินได้นิติบคุคลหกั ณ ท่ีจ่าย  ตามมาตรา 70 

 

 สมเดช  โรจน์คุรเีสถยีรและคณะ (2556 : 754)  ไดก้ล่าวว่าบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิต ิ  
บุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศทีม่ไิดป้ระกอบกจิการในประเทศไทยแต่มแีหล่งเงนิ
ไดท้ีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย  ยอ่มมหีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในประเทศตามหลกัแหล่งเงนิ
ไดแ้ละเพื่อใหก้ารจดัเกบ็ภาษเีงนิไดเ้ป็นไปไดด้ว้ยดจีงึมกีารกําหนดใหผู้จ้่ายเงนิไดม้หีน้าทีต่้อง
หกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยและนําส่ง  โดยผูม้เีงนิไดม้ติอ้งมหีน้าทีป่ฏบิตักิารอื่นใดอกี  การจดัเกบ็
ภาษดีงักล่าวเป็นไปตามบทบญัญตัมิาตรา 70 แห่งประมวลรษัฎากร  ซึง่กําหนดว่า 

 “บรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศมไิดป้ระกอบ
กจิการในประเทศไทย  แต่ไดร้บัเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) หรอื (6) ที่
จ่ายจากหรอืในประเทศไทยให้บรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลนัน้เสยีภาษี  โดยให้ผู้จ่ายหกั
ภาษจีากเงนิไดพ้งึประเมนิที่จ่ายตามอตัราภาษีเงนิไดส้ําหรบับรษิทัหรอืหา้งหุ้นส่วนนิตบิุคคล  
แล้วนําส่งอําเภอท้องที่พร้อมกบัยื่นรายการตามแบบที่อธบิดกีําหนดภายใน 7 วนันับแต่สิ้น
เดอืนของเดอืนทีจ่า่ยเงนิไดพ้งึประเมนินัน้”  

สาํหรบับทบญัญตัมิาตรา 70 นี้ มขีอ้ยกเวน้มใิหนํ้ามาบงัคบัใชใ้นกรณีทีบ่รษิทัหรอืหา้ง
หุน้ส่วนนิตบิุคคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศไดร้บัเงนิได้พงึประเมนิทีเ่ป็นดอกเบี้ย
จากรฐับาลหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจดัตัง้ขึน้สําหรบัใหกู้้ยมื
เพื่อส่งเสรมิการเกษตรกรรม  พาณชิยกรรม  หรอือุตสาหกรรม 

ส่วนผู้จ่ายเงินได้ที่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวล
รษัฎากร  มไิดม้กีารกําหนดหรอืจาํกดัว่าเป็นบุคคลใด  ดงันัน้  ผูจ้่ายเงนิได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
ใดๆ เช่น  บุคคลธรรมดารวมทัง้กองมรดก  หา้งหุ้นส่วนสามญัหรอืคณะบุคคลทีม่ใิช่นิตบิุคคล  
สมาคม  รฐับาล  องคก์ารของรฐับาล เป็นต้น  ทีจ่่ายเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (2) (3) 

(4) (5) หรอื (6) แห่งประมวลรษัฎากร  ใหแ้ก่บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึ้นตาม
กฎหมายของต่างประเทศมไิด้ประกอบกิจการในประเทศไทยล้วนถือได้ว่าเป็นผู้มหีน้าที่หกั
ภาษ ีณ ทีจ่า่ยทัง้นัน้  ซึง่ตอ้งหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายไวร้อ้ยละ 15  ยกเวน้การจ่ายเงนิไดพ้งึประเมนิ
ตามมาตรา 40 (4) (ข) ทีเ่ป็นเงนิปนัผล  ใหห้กัภาษ ีณ ทีจ่่ายไวร้อ้ยละ 10  ดงันัน้ การกําหนด
วธิกีารคาํนวณภาษหีกั ณ ทีจ่า่ยเพื่อใหเ้กดิความงา่ย  ป้องกนัการสบัสนและการหลบเลีย่งภาษ ี
(Tax Avoidance)  จงึสรปุไดว้่าการคาํนวณภาษหีกั ณ ทีจ่า่ยจากเงนิไดพ้งึประเมนิกฎหมายไม่
ยอมใหห้กัค่าใชจ้า่ยใดๆ จงึตอ้งนําเงนิไดพ้งึประเมนิทีจ่่ายมาคณูดว้ยอตัราภาษเีงนิไดด้งันี้ 

1.  กรณทีีจ่า่ยเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) หรอื (6) แห่งประมวล 

รษัฎากร 
 

 
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย    =   เงนิไดพ้งึประเมนิทีจ่า่ย  X  อตัราภาษรีอ้ยละ 15 
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2.  กรณจีา่ยเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (4) (ข) ทีเ่ป็นเงนิปนัผล 

 

 

 

ตวัอย่างท่ี 11  การคํานวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลหกั ณ ทีจ่่ายตามมาตรา 70  สําหรบั
การจา่ยเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (2) 

บรษิทั ขา้มฟาก จํากดั  ตัง้อยู่ที่ประเทศสวเีดนมไิด้เขา้มาประกอบกจิการในประเทศ
ไทยแต่ได้รบัเงนิค่านายหน้าจากการส่งสนิค้าออกไปขายนอกราชอาณาจกัรจากประเทศไทย
มูลค่าจํานวนเงินทัง้สิ้น 50,000,000 บาท  ซึ่งตามเงื่อนไขข้อตกลงบริษัทฯ จะต้องจ่าย
ค่าตอบแทนใหใ้นอตัรารอ้ยละ 10 ของยอดขาย   โดยบรษิทั ทําด ีจาํกดัทีม่ภีูมลิําเนาอาศยัอยู่
ในประเทศไทยจะตอ้งคาํนวณภาษทีีต่อ้งหกั ณ ทีจ่า่ยไวด้งันี้ 

การค านวณ 

เงนิไดพ้งึประเมนิ (10%) 5,000,000  บาท 

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย 15% ของ 5,000,000 บาท 750,000  บาท 

  

ตวัอย่างท่ี 12  การคํานวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลหกั ณ ทีจ่่ายตามมาตรา 70  สําหรบั
การจา่ยเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (4) (ข) 

บรษิทั เซมากุเตะ จํากดั  ตัง้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมไิดเ้ขา้มาประกอบกจิการในประเทศ
ไทยแต่ไดร้บัเงนิปนัผลจากบรษิทั แสนสุข จาํกดั  ทีม่ภีูมลิําเนาอาศยัอยู่ในประเทศไทย  มลูค่า
จาํนวนเงนิทัง้สิน้ 850,000 บาท  บรษิทัฯ จะตอ้งคาํนวณภาษทีีต่อ้งหกั ณ ทีจ่า่ยไวด้งันี้ 

การค านวณ 

เงนิไดพ้งึประเมนิ  1,000,000  บาท 

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย 10% ของ 850,000 บาท 85,000  บาท 

 

อนึ่ง  เพื่อเป็นการส่งเสรมิกิจการพาณิชยนาวีของประเทศไทยให้มกีารพฒันาและ
ขยายกองเรอืเพิม่มากขึ้น  จงึกําหนดให้ลดอตัราภาษีเงนิได้ที่นํามาคํานวณภาษีเงนิได้ตาม
มาตรา 70 แห่งประมวลรษัฎากรและคงจดัเก็บในอตัรารอ้ยละ 1 สําหรบัเงนิได้พงึประเมนิที่
เป็นค่าเช่าเรอืเดนิทะเลทีใ่ชใ้นการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ  ซึง่การเช่าเรอืนัน้ไดร้บัอนุญาต
ตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิการพาณิชยน์าว ี

 

 

 

 

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย    =   เงนิไดพ้งึประเมนิทีจ่า่ย  X  อตัราภาษรีอ้ยละ 10 
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การจ าหน่ายเงินก าไรตามมาตรา 70 ทวิ 

    

 สาํหรบับรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลใดจาํหน่ายเงนิกําไรหรอืเงนิประเภทอื่นทีก่นัไว้
จากกําไรหรอืที่ถอืได้ว่าเป็นเงนิกําไรออกไปจากประเทศไทย  ให้เสยีภาษีเงนิได้โดยหกัภาษี
จากจาํนวนเงนิทีจ่าํหน่ายนัน้ตามอตัราภาษเีงนิได้  แลว้นําส่งอําเภอทอ้งทีพ่รอ้มกบัยื่นรายการ
ตามแบบทีอ่ธบิดกีําหนดภายใน 7 วนันบัแต่วนัจาํหน่าย 

ตวัอย่างท่ี 13  การคาํนวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลหกั ณ ทีจ่า่ยตามมาตรา 70 ทว ิ

บรษิทั ดพีอกนั จาํกดั  จดทะเบยีนอยู่ทีป่ระเทศมาเลเซยีมสีถานประกอบการตัง้อยู่ใน
ประเทศไทย  สิน้ปีปรากฏว่าผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ มกีําไรเกดิขึน้  220,000,000 บาท  
บรษิัทฯ ต้องการจําหน่ายกําไรไปยงัสํานักงานใหญ่ที่ประเทศมาเลเซยีเพยีงบางส่วนจํานวน  
110,000,000 บาทเท่านัน้  ดงันัน้  การคาํนวณภาษทีีต่อ้งหกั ณ ทีจ่า่ยไวก้ระทาํไดด้งันี้ 

การค านวณ 

เงนิกําไรทีจ่าํหน่ายออก    110,000,000  บาท 

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย 10% ของ 110,000,000 บาท   11,000,000  บาท 

 

 จากตวัอยา่งเดมิ  หากสมมตวิ่าบรษิทัฯ เปลีย่นใจตอ้งการจาํหน่ายกําไรออกไปทัง้หมด 
220,000,000 บาท  การคาํนวณภาษหีกั ณ ทีจ่า่ยกระทาํไดด้งันี้ 

การค านวณ 

เงนิกําไรทีจ่าํหน่ายออก    220,000,000  บาท 

คาํนวณภาษ ี           20,000,000  บาท 

เหลอืเงนิกําไรทีจ่าํหน่ายออกไปจรงิ 200,000,000  บาท 

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย 10% ของ 200,000,000 บาท 20,000,000  บาท 

 

 

การบนัทึกบญัชีและการจดัท าบญัชีพิเศษ 

 

 การบนัทกึรายการเกี่ยวกบัภาษหีกั ณ ทีจ่่าย  การจดัทําบญัชพีเิศษแสดงการหกัภาษ ี
ณ ที่จ่าย  และการนําส่งภาษีของธุรกิจนําเข้าและส่งออกให้ใช้แนวปฏบิตัิเช่นเดยีวกบัธุรกิจ
ทัว่ไปโดยตอ้งปฏบิตัติามประกาศอธบิดกีรมสรรพากรทีก่ําหนดไว ้

 ตวัอย่างท่ี 14  บรษิทั สายใยรกั จาํกดั  มรีายการเกี่ยวกบัการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  และ
รายการทีถู่กหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่่ายตลอดเดอืนตุลาคม 2558 และการนําส่งภาษหีกั ณ ทีจ่่าย
มดีงัต่อไปนี้ 
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 วนัที ่3 ตุลาคม 2558  เขยีนเชค็สัง่จ่ายใหน้ายยอดชาย  จาํนวน  292,500 บาท  เป็น
ค่านายหน้าสําหรบัการขายสนิค้าให้บรษิัทฯ  โดยบรษิัทฯ ได้มกีารหกัภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว
ตามมาตรา 50 พรอ้มไดอ้อกหนังสอืรบัรองการหกัภาษใีห้ 7,500 บาท  ลงรายการบนัทกึบญัชี
โดย 

เดบติ.  ค่านายหน้า    300,000  

 เครดติ.  เงนิฝากธนาคาร  292,500 

            ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  7,500 

 

 วนัที่ 5 ตุลาคม 2558  เขยีนเชค็สัง่จ่ายให้นางยิม้หวาน 197,500 บาท เป็นการชําระ
ดอกเบีย้เงนิกู้ยมืจาํนวน 200,000 บาท  พรอ้มทัง้ออกหนังสอืรบัรองการหกัภาษเีงนิได้ ณ ที่
จา่ยเป็นเงนิ 2,500 บาท  จะลงรายการบนัทกึบญัชโีดย 

เดบติ.  ดอกเบีย้จา่ย    200,000  

 เครดติ.  เงนิฝากธนาคาร  197,500 

            ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  2,500 

 

 วนัที่ 9 ตุลาคม 2558  เขยีนเชค็สัง่จ่ายให้นายชํานาญซึ่งเป็นผู้รบัวางระบบบญัชใีห้
บรษิทัฯ เป็นเงนิ 77,600 บาท  ซึง่ไดห้กัภาษตีามมาตรา 3 เตรส  พรอ้มกบัออกหนังสอืรบัรอง
การหกัภาษเีป็นเงนิ 2,400 บาท  จะลงรายการบนัทกึบญัชโีดย 

เดบติ.  ค่าวางระบบบญัช ี   80,000  

 เครดติ.  เงนิฝากธนาคาร  77,600 

            ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  2,400 

  
 วนัที ่15 ตุลาคม 2558  เขยีนเชค็สัง่จ่ายให้บรษิทั โชคช่วย จาํกดั  ซึง่เป็นการจ่ายค่า 
เงนิปนัผลตามทีป่ระกาศไปเมื่อเดอืนกนัยายนจาํนวน 54,000 บาท  ซึง่ไดห้กัภาษตีามมาตรา 
3 เตรส  พร้อมกบัออกหนังสอืรบัรองการหกัภาษีเป็นเงนิ 6,000 บาท  จะลงรายการบนัทกึ
บญัชโีดย 

เดบติ.  เงนิปนัผลคา้งจา่ย    60,000  

 เครดติ.  เงนิฝากธนาคาร  54,000 

            ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  6,000 
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วนัที่ 18 ตุลาคม 2558  โอนเงนิให้บรษิทั เอเยนซี่ จํากดั  ซึ่งอยู่ที่ประเทศสงิคโปร์
จาํนวน 127,500 บาท  เป็นค่านายหน้าสําหรบัการขายสนิค้าให้ตามสญัญาตวัแทน  บรษิทัฯ 
ไดม้กีารหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยไวแ้ลว้ตามมาตรา 70  เป็นเงนิ 22,500 บาท  และจ่ายค่าธรรมเนียม
ในการโอนใหธ้นาคารอกี 750 บาท  จะลงรายการบนัทกึบญัชโีดย 

เดบติ.  ค่านายหน้า    150,000  

         ค่าธรรมเนียมธนาคาร 750  

 เครดติ.  เงนิฝากธนาคาร (127,500  + 750) 128,250 

            ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  22,500 

 

 วนัที ่22 ตุลาคม 2558  เขยีนเชค็สัง่จ่ายใหบ้รษิทั มา้เรว็ จาํกดั  ซึง่เป็นการจ่ายค่าซือ้
วตัถุดบิ (เมลด็กาแฟ) จาํนวน 1,985,000 บาท  ซึง่ไดห้กัภาษตีามมาตรา 3 เตรส  พรอ้มกบั
ออกหนงัสอืรบัรองการหกัภาษเีป็นเงนิ 15,000 บาท  จะลงรายการบนัทกึบญัชโีดย 

เดบติ.  วตัถุดบิ    2,000,000  

 เครดติ.  เงนิฝากธนาคาร  1,985,000 

            ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  15,000 

 

 วันที่ 29 ตุลาคม 2558  ได้ร ับเช็คจํานวน 49,500 บาท  จากฝ่ายการเงินของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  เป็นเงนิค่าวจิยัพนัธุข์า้วทีบ่รษิทัส่งใหส้ถาบนัคน้ควา้และพฒันา
ผลติภณัฑอ์าหาร  ซึง่กองคลงัไดห้กัภาษตีามมาตรา 69 ทว ิพรอ้มไดร้บัหนังสอืรบัรองการหกั
ภาษเีป็นเงนิ 500 บาท  จะลงรายการบนัทกึบญัชโีดย 

เดบติ.  เงนิสด    49,500  

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ยล่วงหน้า 500  

 เครดติ.  ลกูหนี้ – ม.ราชภฏัอุดรธานี  50,000 

    

 วนัที่ 7 พฤศจกิายน 2558 ไดท้ําการนําส่งภาษโีดยเขยีนเชค็สัง่จ่ายให้กรมสรรพากร
พรอ้มแบบยืน่รายการภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยรวม 5 ฉบบั  ซึง่รายละเอยีดมดีงันี้  

เดบติ.  ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย    55,900  

 เครดติ.  เงนิสด  55,900 
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บญัชีพิเศษแสดงการหกัภาษีและน าส่งภาษี 

วนัที ่ รายการ 

รวมจาํนวนเงนิภาษหีกั ณ ทีจ่า่ยประจาํวนั การนําส่งภาษ ี หมายเหตุ 

หกัจากบุคคลธรรมดา หกัจากบรษิทั 

หรอื 

หา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล 

แบบที ่
ใชย้ืน่

รายการ 

เลขที่
ใบเสรจ็
รบัชําระ
ภาษ ี

จาํนวนเงนิ  

ตามมาตรา 

 3 เตรส 

มาตรา 50 ตามมาตรา  
3 เตรส 

มาตราอื่น  
(ม.69, ม.70) 

     

ต.ค.  3 จา่ยค่านายหน้า   7,500 -          

ต.ค.  5 จา่ยค่าดอกเบีย้   2,500 -          

ต.ค.  9 จา่ยค่าวางระบบบญัช ี 2,400 -            

ต.ค. 15 จา่ยเงนิปนัผล     6,000 -        

ต.ค. 18 จา่ยค่านายหน้า (บ. ตปท.)       22,500 -      

ต.ค. 22 ค่าซือ้เมลด็กาแฟ     15.000 -        

พ.ย.  7          ภ.ง.ด.1 0001 7,500 -  

          ภ.ง.ด.2 0002 2,500 -  

          ภ.ง.ด.3 0003 2.400 -  

          ภ.ง.ด.53 0004 21,000 -  

          ภ.ง.ด.54 0005 22,500 -  

รวมภาษทีีนํ่าส่ง (บาท) 2,400 - 10,000 - 21,000 - 22,500 -   55,900 -  
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แนวปฏิบติัการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  ส าหรบัค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

 

 สมเดช  โรจน์คุรเีสถยีรและคณะ (2556 : 769)  ไดก้ล่าวถงึแนวปฏบิตัิในการหกัภาษี
เงนิได้ ณ ที่จ่าย  กรณีการจ่ายเงนิค่าขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบกจิการที่ได ้ 
ให้บรกิารขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศโดยเรอืเดินทะเล  และผู้ประกอบกิจการให้บรกิารรบั
จดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศโดยเรอืเดนิทะเลว่ากรมสรรพากรมคีําสัง่เพื่อนํามาใช้เป็น
แนวปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
 1.  เวน้แต่ขอ้ความจะแสดงใหเ้หน็เป็นอยา่งอื่น 

     1.1  คําว่า “ค่าขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ”  หมายความว่า  ค่าระวาง (Freight)  
ค่าธรรมเนียม  และประโยชน์อื่นใดทีเ่กีย่วกบัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศตามทีร่ะบุไวใ้นใบ
ตราส่งสนิคา้ (Bill of Landing)  เนื่องจากการรบัขนของออกนอกประเทศไทยหรอืเนื่องจากการ
รบัขนของเขา้มาในประเทศไทย  ทัง้นี้ ไมว่่าจะเรยีกเกบ็ในหรอืนอกประเทศไทย 

     1.2  คาํว่า “ผูใ้ชบ้รกิาร”  หมายความว่า  ผูส้่งของออกนอกประเทศไทยซึง่ในคําสัง่
นี้เรยีกว่า Shipper หรอืผูร้บัของทีอ่ยู่ในประเทศไทยซึง่ในคําสัง่นี้เรยีกว่า Consignee  หรอืผู้
ประกอบกจิการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศไทยเรอืเดนิทะเล  ซึง่ในคําสัง่นี้
เรยีกว่า  Forwarder 

     1.3  คาํว่า “บรษิทัสายการเดนิเรอืไทย”  หมายความว่า  บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยซึ่งประกอบกจิการให้บรกิารขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศโดย
เรอืเดนิทะเล 

     1.4  คําว่า “บรษิทัสายการเดนิเรอืต่างประเทศ”  หมายความว่า  บรษิัทหรอืห้าง
หุน้ส่วนนิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายจองต่างประเทศซึง่ประกอบกจิการใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้
ระหว่างประเทศโดยเรอืเดนิทะเล 

 2.  กรณบีรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล  หรอืนิตบิุคคลอื่น  ซึง่เป็นผูใ้ชบ้รกิารจ่ายเงนิ
ไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรษัฎากร  ทีเ่ป็นค่าขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ
เนื่องจากการรบัขนของออกนอกประเทศไทยให้แก่ผู้ประกอบกิจการให้บรกิารขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศโดยเรอืทะเล  ผูใ้ชบ้รกิารซึง่เป็นผูจ้่ายเงนิมหีน้าทีต่้องหกัภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่่าย
ดงันี้ 
     2.1  กรณีจ่ายเงนิค่าขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศเนื่องจากการรบัขนของออกนอก
ประเทศไทยให้แก่บรษิัทสายการเดนิเรอืไทย  โดยบรษิัทสายการเดนิเรอืไทยออกใบตราส่ง
สนิคา้และใบเสรจ็รบัเงนิใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร  ผูใ้ชบ้รกิารซึง่เป็นผูจ้่ายเงนิมหีน้าทีต่้องหกัภาษเีงนิ
ได ้ณ ทีจ่่ายจากบรษิทัสายการเดนิเรอืไทย  โดยคํานวณหกัไวใ้นอตัรารอ้ยละ 1.0 ของค่าขน 
ส่งสินค้าระหว่างประเทศตามที่ระบุไว้ในใบตราส่งสินค้า  และผู้ใช้บรกิารมหีน้าที่ต้องออก
หนังสอืรบัรองการหกัภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่บรษิัทสายการเดนิเรอืไทย  เว้นแต่บรษิทัสายการ
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เดนิเรอืไทยเป็นบรษิทัสายการเดนิเรอืที่เขา้ลกัษณะตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎกีาออก
ตามความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่314) พ.ศ. 2540  ผูใ้ชบ้รกิาร
ซึง่เป็นผูจ้า่ยเงนิไมม่หีน้าทีต่อ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ย 

     2.2  กรณีการจ่ายเงนิค่าขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศเนื่องจากการรบัขนของออก
นอกประเทศไทยให้แก่บรษิทัสายการเดนิเรอืต่างประเทศ  ทัง้นี้ ไม่ว่าบรษิทัสายการเดนิเรอื
ต่างประเทศนัน้จะมถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศทีม่อีนุสญัญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษซี้อนกบัประเทศ
ไทยหรอืไม่กต็ามโดยบรษิทัสายการเดนิเรอืต่างประเทศออกใบตราส่งสนิคา้และใบเสรจ็รบัเงนิ
ใหแ้ก่ผู้ใชบ้รกิาร  ผูใ้ชบ้รกิารซึง่เป็นผูจ้่ายเงนิมหีน้าทีต่้องหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่่าย จากบรษิทั
สายการเดนิเรอืต่างประเทศ  โดยคํานวณหกัไวใ้นอตัรารอ้ยละ 1.0 ของค่าขนส่งสนิคา้ระหว่าง
ประเทศตามทีร่ะบุไว้ในใบตราส่ง  และผู้ใช้บรกิารมหีน้าที่ต้องออกหนังสอืรบัรองการหกัภาษ ี
ณ ทีจ่า่ยใหแ้ก่บรษิทัสายการเดนิเรอืต่างประเทศ 

3.  กรณบีรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล  หรอืนิตบิุคคลอื่น  ซึง่เป็นผูใ้ชบ้รกิารจ่ายเงนิ
ไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรษัฎากร  ทีเ่ป็นค่าขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ
เนื่องจากการรบัขนของออกนอกประเทศไทยใหแ้ก่ผูป้ระกอบกจิการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่ง
สนิค้าระหว่างประเทศโดยเรอืเดนิทะเลซึ่งเรยีกว่า Forwarder ผู้ใช้บรกิารซึ่งเป็นผู้จ่ายเงนิมี
หน้าทีต่อ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่่ายดงันี้ 
     3.1  กรณี Forwarder  ได้ออกใบตราส่งและออกใบเสรจ็รบัเงนิให้แก่ผู้ใช้บรกิาร 
Shipper หรอื Forwarder รายอื่น  ผูใ้ชบ้รกิารซึง่เป็นผูจ้่ายเงนิไดม้หีน้าทีต่้องหกัภาษเีงนิได ้ณ 
ที่จ่ายจาก Forwarder โดยคํานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 1.0 ของค่าขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศตามทีร่ะบุไวใ้นใบตราส่งสนิคา้  และผูใ้ชบ้รกิารมหีน้าทีต่้องออกหนังสอืรบัรองการหกั
ภาษ ีณ ทีจ่า่ยใหแ้ก่  Forwarder 

     3.2  กรณีบรษิัทสายการเดนิเรอืได้ออกใบตราส่งสนิค้าให้แก่ Forwarder ในนาม
ของผูใ้ชบ้รกิาร(Shipper) แต่ออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามของ Forwarder จงึถอืไดว้่า Forwarder 
จ่ายค่าขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศเนื่องจากการรบัขนของออกนอกประเทศไทยให้แก่บรษิทั
สายการเดนิเรอื Forwarder จงึมหีน้าทีต่้องหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่่ายจากบรษิทัสายการเดนิเรอื
ตามหลกัเกณฑโ์ดยคาํนวณหกัไวใ้นอตัรารอ้ยละ 1.0 ของค่าขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศตามที่
ระบุไว้ในใบตราส่งสนิค้า  และ Forwarder มหีน้าที่ต้องออกหนังสอืรบัรองการหกัภาษี ณ ที่
จ่ายใหแ้ก่บรษิทัสายการเดนิเรอืในนามของตนเอง  แต่ถ้าเป็นกรณีที่ Forwarder เรยีกเกบ็ค่า
ขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศเนื่องจากการรบัขนของออกนอกประเทศไทยจากผูใ้ชบ้รกิารโดยใช้
ใบตราส่งสนิค้าของบรษิัทสายการเดนิเรอืและ Forwarder ได้ออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามของ
ผูใ้ชบ้รกิาร  ถอืไดว้่าผูใ้ช้จ่ายค่าขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศเนื่องจากการรบัขนของออกนอก
ประเทศไทยใหแ้ก่ Forwarder  ดงันัน้  ผู้ใชบ้รกิารจงึมหีน้าที่ต้องหกัภาษเีงนิได้ ณ ทีจ่่ายจาก 
Forwarder โดยคาํนวณหกัไวใ้นอตัรารอ้ยละ 1.0 ของค่าขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศตามทีร่ะบุ
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ไวใ้นใบตราส่งสนิคา้และผูใ้ชบ้รกิารมหีน้าทีต่้องออกหนังสอืรบัรองการหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายใหแ้ก่ 
Forwarder 

    3.3  กรณี Forwarder  จ่ายค่าขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศเนื่องจากการรบัขนของ
ออกนอกประเทศไทยให้แก่บรษิทัสายการเดนิเรอื  โดยบรษิัทสายการเดนิเรอืออกใบตราส่ง
สนิคา้ใหแ้ก่ Forwarder ในนามของผูใ้ชบ้รกิารและบรษิทัสายการเดนิเรอืไดอ้อกใบเสรจ็ในนาม
ของผู้ใช้บรกิารด้วย  ถือว่า Forwarder กระทําการเป็นตวัแทนของผู้ใช้บรกิาร  ดงันัน้  เมื่อ 
Forwarder ไดจ้า่ยค่าขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศเนื่องจากการรบัขนของออกนอกประเทศไทย
ใหแ้ก่บรษิทัสายการเดนิเรอืในนามของผูใ้ชบ้รกิาร Forwarder จงึมหีน้าทีต่้องหกัภาษเีงนิได ้ณ 
ทีจ่่ายจากบรษิทัสายการเดนิเรอืตามหลกัเกณฑโ์ดยคํานวณหกัไว้ในอตัรารอ้ยละ 1.0 ของค่า
ขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศตามทีร่ะบุไวใ้นใบตราส่งสนิคา้  และ Forwarder มหีน้าทีต่้องออก
หนังสอืรบัรองการหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายใหแ้ก่บรษิทัสายการเดนิเรอื  โดยออกหนังสอืรบัรองการ
หักภาษี ณ ที่จ่ายของตนเองและระบุชื่อ  ที่อยู่  และเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของ
ผูใ้ชบ้รกิารดว้ย  ต่อมาเมือ่ผูใ้ชบ้รกิารจา่ยเงนิค่าขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศจาํนวนดงักล่าวคนื
ใหแ้ก่ Forwarder ในภายหลงัผูใ้ชบ้รกิารไมม่หีน้าทีต่อ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ย 

จากทีก่ล่าวมาจะเหน็ได้ว่า Forwarder ดงักล่าวมหีน้าที่ต้องยื่นรายการภาษีเงนิไดห้กั 
ณ ทีจ่่ายตามแบบ ภ.ง.ด.53  เป็นรายฉบบัแต่ละรายของผูใ้ชบ้รกิาร  โดยจะต้องระบุชื่อ  ทีอ่ยู ่ 
และเลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากรของผูใ้ชบ้รกิารในช่อง “ผูม้หีน้าทีห่กัภาษ ีณ ทีจ่่าย”  และระบุ
ชื่อ Forwarder ในช่อง “ผู้จ่ายเงิน”  ซึ่งกรมสรรพากรจะออกใบเสร็จรับเงินในนามของ
ผู้ใช้บริการและ Forwarder มีหน้าที่ต้องส่งสําเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  
ใบเสรจ็รบัเงนิจากการยืน่แบบ ภ.ง.ด.53  และสาํเนาแบบ ภ.ง.ด.53 ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารดว้ย 

4.  กรณีบรษิัทสายการเดนิเรอืตามขอ้ 2. และ Forwarder ตามขอ้ 3. ออกเอกสาร
เรยีกเก็บค่าขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศเนื่องจากการรบัขนของออกนอกประเทศไทยให้แก่
ผู้ใช้บรกิาร  โดยไม่สามารถระบุค่าธรรมเนียมและประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวกบัการขนส่งสนิค้า
ระหว่างประเทศเนื่องจากการรบัขนของออกนอกประเทศไทยในใบตราส่งสนิค้า  บรษิทัสาย
การเดนิเรอืและ Forwarder สามารถออกเอกสารโดยระบุเฉพาะค่าระวาง (Freight) ไว้ในใบ
ตราส่งสนิค้าและระบุว่าค่าธรรมเนียมหรอืประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวกบัการขนส่งสนิค้าระหว่าง
ประเทศเนื่องจากการรบัขนของออกนอกประเทศไทยไว้ในเอกสารใบเรยีกเก็บเงนิ ( Invoice) 
หรอืเอกสารอื่นที่มลีกัษณะทํานองเดยีวกนั  ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมและประโยชน์อื่นใดดงักล่าว
ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยระบบคอนเทนเนอร์
เท่านัน้  เมื่อผู้ใช้บรกิารซึ่งเป็นผู้จ่ายเงนิตามใบตราส่งสนิค้าและเอกสารใบเรยีกเก็บเงนิหรือ
เอกสารอื่นที่มลี ักษณะทํานองเดียวกันดังกล่าวถือเป็นการจ่ายเงนิค่าขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ  จงึมหีน้าที่ต้องหกัภาษีเงนิได้ ณ ที่จ่ายจากบรษิัทสายการเดนิเรอืหรอื Forwarder 
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แลว้แต่กรณโีดยคาํนวณหกัไวใ้นอตัรารอ้ยละ 1.0 ของค่าขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศตามทีร่ะบุ
ไวใ้นใบตราส่งสนิคา้หรอืเอกสารใบเรยีกเกบ็เงนิหรอืเอกสารอื่นทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกนันัน้ 

สําหรบัค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศโดยระบบคอนเทน
เนอรด์งักล่าวไดแ้ก่ Forwarder 

     1)  ค่าบรรจตุูค้อนเทนเนอรห์รอืค่าแกะสนิคา้ออกจากตูค้อนเทนเนอร ์(Container  

Freight Station  หรอื CFS) 

     2)  ค่าธรรมเนียมใบสัง่ปล่อยสนิคา้ (Delivery Order Fee  หรอื D/O) 

     3)  ค่าธรรมเนียมใบตราส่งสาํหรบัการขนส่งสนิคา้ขาออก (B/L Fee) 

     4)  ค่าธรรมเนียมเปลีย่นสถานะตูค้อนเทนเนอร ์(Status Fee) 

     5)  ค่าภาระท่าเรอื คอื ค่าใชจ้่ายในการนําตู้คอนเทนเนอรล์งจากเรอืหรอืค่ายา้ยตู้
คอนเทนเนอรห์น้าท่าเรอืไปยงัลาน (Terminal Handing Charge  หรอื THC) 

     6)  ค่าลากตูไ้ปเปิดทีโ่รงงานกรณขีนส่งสนิคา้ขาเขา้  หรอืค่าลากตู้ไปบรรจุสนิคา้ที่
โรงงานและลากตูก้ลบัมาทีท่่าเรอืกรณกีารขนส่งสนิคา้ขาออก (Container Yard : C/Y) 

 กรณบีรษิทัสายการเดนิเรอืหรอื Forwarder ดงักล่าวไดม้กีารระบุค่าบรกิารหรอืเรยีกว่า 
Handing Charge  ไวใ้นเอกสารใบเรยีกเกบ็เงนิหรอืเอกสารอื่นทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกนันอก 
เหนือจากรายการค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศโดยระบบคอนเทน
เนอรโ์ดยแยกรายการอย่างชดัเจนเฉพาะค่าบรกิาร  ถอืเป็นค่าตอบแทนทีผู่ใ้ชบ้รกิารจ่ายใหแ้ก่
บรษิทัสายการเดนิเรอื  หรอื  Forwarder  ผูใ้ชบ้รกิารซึง่เป็นผูจ้่ายเงนิมหีน้าทีต่้องหกัภาษีเงนิ
ได ้ณ ทีจ่่ายโดยคํานวณหกัไวใ้นอตัรารอ้ยละ 3.0 ของค่าบรกิารนัน้  สําหรบัรายการค่าใชจ้่าย
ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศโดยระบบคอนเทนเนอรท์ี่ระบุไว้ในเอกสารใบ
เรยีกเกบ็เงนิหรอืเอกสารอื่นที่มลีกัษณะทํานองเดยีวกนัถอืเป็นค่าขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ
ซึง่อยูใ่นบงัคบัตอ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยในอตัรารอ้ยละ 1.0 
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การจ่ายเงินค่าบริการตวัแทนออกของ  
 

 สมเดช  โรจน์คุรเีสถยีรและคณะ (2556 : 791) กล่าวถงึการหกัภาษเีงนิได ้ณ ที่จ่าย
และการเสยีภาษมีลูค่าเพิม่กรณีการจ่ายเงนิไดพ้งึประเมนิมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรษัฎากร  
เฉพาะทีเ่ป็นการจา่ยเงนิไดจ้ากการใหบ้รกิารเป็นตวัแทนออกของชปิป้ิง (Shipping) เพื่อใหเ้ป็น
แนวทางปฏบิตัใินการหกัภาษีเงนิได้ ณ ที่จ่าย  กรณีการจ่ายเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 

(2) แห่งประมวลรษัฎากร  เฉพาะทีเ่ป็นการจ่ายเงนิไดจ้ากการใหบ้รกิารเป็นตวัแทนออกชปิป้ิง 
(Shipping) ปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
 1.  กรณตีวัแทนออกของประกอบกจิการเป็นตวัแทนของผูนํ้าเขา้และส่งออก   สําหรบั
ในการดําเนินพธิกีารศุลกากรแทนผู้นําเข้าและส่งออกซึ่งเป็นเจา้ของสนิค้า  โดยจดัทําใบขน
สนิค้ายื่นใบขนสนิค้าต่อเจา้พนักงานศุลกากร ณ ด่านศุลกากรเพื่อให้มกีารตรวจปล่อยสนิค้า
และส่งมอบสนิค้าที่นําเขา้จากต่างประเทศให้แก่ผู้นําเขา้หรอืส่งสนิค้าออกนอกราชอาณาจกัร
เพื่อส่งไปต่างประเทศให้แก่ผู้ส่งออก  การประกอบกิจการดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการ
ให้บรกิารตามมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรษัฎากร  ตวัแทนออกของมหีน้าที่ต้องเสยี
ภาษีมูลค่าเพิม่จากค่าบรกิารทัง้หมดที่ได้รบัหรอืพงึได้รบัจากการให้บรกิาร  ซึ่งค่าบรกิารที่ ผู้
นําเขา้และผู้ส่งออกที่เป็นเจา้ของสนิค้าจ่ายให้แก่ตวัแทนออกของเป็นเงนิได้พงึประเมนิตาม
มาตรา 40 (2) แห่งประ มวลรษัฎากร  กรณีตวัแทนออกของเป็นบรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลทีป่ระกอบกจิการในประเทศไทยและผูจ้า่ยเงนิเป็นบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล  หรอื
นิตบิุคคลอื่น  ผูจ้่ายเงนิมหีน้าทีต่้องหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่่ายในอตัรารอ้ยละ 3.0 ของค่าบรกิาร  
และกรณตีวัแทนออกของเป็นมลูนิธหิรอืสมาคมทีป่ระกอบกจิการซึง่มรีายไดแ้ต่ไม่รวมถงึมลูนิธิ
หรอืสมาคมทีร่ฐัมนตรปีระกาศกําหนด  ผูจ้่ายเงนิซึง่เป็นบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล  หรอื
นิตบิุคคลอื่น  มหีน้าทีต่อ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยในอตัรารอ้ยละ 10.0 ของค่าบรกิาร 
 2.  กรณีผู้นําเข้าและผู้ส่งออกซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าได้จ่ายเงินล่วงหน้า (Advance 

Payment) ให้แก่ตวัแทนออกของเพื่อดําเนินพธิกีารศุลกากรแทนผู้นําเขา้และส่งออก  ผู้จ่าย 
เงนิไมม่หีน้าทีต่อ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยในขณะทีจ่า่ยเงนิจ่ายล่วงหน้า   

กรณตีวัแทนออกของไดจ้า่ยค่าใชจ้า่ยในการดําเนินพธิกีารศุลกากรในนามของผูนํ้าเขา้
และผูส้่งออกซึง่เป็นเจา้ของสนิคา้ใหแ้ก่ส่วนราชการ  องคก์ารของรฐับาล  หรอืนิตบิุคคลซึง่ไม่มี
หน้าทีต่อ้งเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรษัฎากร  ตวัแทนออกของไม่มี
หน้าทีต่อ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ย 

กรณตีวัแทนออกของไดจ้า่ยค่าใชจ้า่ยในการดําเนินพธิกีารศุลกากรในนามของผูนํ้าเขา้
และผูส้่งออกซึง่เป็นเจา้ของสนิคา้ให้แก่ผูป้ระกอบการซึ่งมหีน้าที่ต้องเสยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล
ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรษัฎากร  ตวัแทนออกของมหีน้าทีต่้องหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่่ายใน
นามของผู้นําเข้าและส่งออกซึ่งเป็นเจา้ของสนิค้า  โดยเจา้ของสนิค้ามหีน้าที่ต้องออกหนังสอื
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รบัรองการหกัภาษี ณ ทีจ่่ายให้แก่ผูป้ระกอบการและยื่นรายการภาษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่ายตาม
แบบ ภ.ง.ด.53 

กรณีผู้นําเขา้และผู้ส่งออกซึ่งเป็นเจา้ของสนิค้ามคีวามประสงค์จะให้ตวัแทนออกของ
ออกหนังสอืรบัรองการหกัภาษี ณ ที่จ่าย  และยื่นรายการภาษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่าย  ตามแบบ 
ภ.ง.ด.53 แทนเจ้าของสนิค้าก็สามารถกระทําได้โดยตวัแทนออกของต้องออกหนังสอืรบัรอง
การหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยของตวัแทนออกของและระบุชื่อ  ทีอ่ยู ่ เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากรของ
เจา้ของสนิคา้ดว้ยและตวัแทนออกของมหีน้าทีต่อ้งยืน่รายการภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายตามแบบ 
ภ.ง.ด.53 เป็นรายฉบบัแต่ละรายของเจา้ของสนิคา้  โดยต้องระบุชื่อ  ทีอ่ยู่  เลขประจาํตวัผูเ้สยี
ภาษอีากรของเจา้ของสนิคา้ในช่อง “ผูม้หีน้าทีห่กัภาษ ีณ ทีจ่่าย”  และระบุชื่อตวัแทนออกของ 
“ผูจ้่ายเงนิ”  ซึง่กรมสรรพากรจะออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามของเจา้ของสนิคา้  และตวัแทนออก
ของมหีน้าที่ต้องส่งสําเนาหนังสอืรบัรองการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  ใบเสรจ็รบัเงนิจากการยื่นแบบ 
ภ.ง.ด.53  และสาํเนาแบบ ภ.ง.ด.53  ใหแ้ก่เจา้ของสนิคา้ดว้ย 

3.  กรณตีวัแทนออกของจา่ยค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินพธิกีารศุลกากรแทนผูนํ้าเขา้และผู้
ส่งออกซึ่งเป็นเจา้ของสนิค้า  ตวัแทนออกของต้องแสดงเอกสารหลกัฐานที่พสิูจน์ได้ว่ามกีาร
จา่ยค่าใชจ้า่ยในนามของเจา้ของสนิคา้  และเมื่อตวัแทนออกของเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากเจา้ของ
สนิคา้ตวัแทนออกของมหีน้าทีต่อ้งเสยีภาษมีลูค่าเพิม่จากค่าบรกิารทัง้หมดทีไ่ดร้บัหรอืพงึไดร้บั
และผูจ้า่ยเงนิมหีน้าทีต่อ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยจากค่าบรกิารทัง้หมดทีจ่า่ย 

ตวัอย่างท่ี 15  ในการดําเนินพธิกีารศุลกากรแทนผูนํ้าเขา้และผูส้่งออกซึ่งเป็นเจา้ของ
สนิคา้ตวัแทนออกของไดจ้า่ยเงนิของตนไปก่อนเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการดําเนินพธิกีารศุลกากร  
โดยค่าใชจ้า่ยทีม่ใีบเสรจ็รบัเงนิในนามของเจา้ของสนิคา้ไดแ้ก่ การจ่ายค่าภาระ (Port Handling 

Charge)  ค่าเช่าพืน้ที ่ ค่าใชอุ้ปกรณ์หรอืเครือ่งมอืต่างๆ  และค่าขนส่งใหแ้ก่ท่าเรอื  คลงัสนิคา้  
หรอืการจ่ายค่าภาษี  ค่าธรรมเนียมต่างให้แก่กรมศุลกากรจํานวน 10,000 บาท นอกจากนี้
ตวัแทนออกของได้จ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่มใีบเสรจ็รบัเงนิในนามของเจ้าของสนิค้าและค่าใช้จ่าย
ตามประเพณีซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เจ้าของสินค้ายอมรบัว่ามกีารจ่ายจรงิอีกจํานวน 4,000 บาท  
เมื่อการดําเนินงานแล้วเสรจ็  ตวัแทนออกของได้ออกใบแจ้งหนี้เรยีกเก็บเงนิค่าใช้จ่ายและ
ค่าบรกิารจากเจา้ของสนิคา้  โดยระบุรายการค่าใชจ้า่ยแยกเป็น   

1.  ค่าใชจ้า่ยทีม่ใีบเสรจ็รบัเงนิในนามของเจา้ของสนิคา้จาํนวน 10,000  บาท 

2.  ค่าใชจ้า่ยทีไ่มม่ใีบเสรจ็รบัเงนิในนามของเจา้ของสนิคา้จาํนวน 4,000  บาท 

3.  ค่าบรกิารจาํนวน  2,000  บาท 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้จาํนวน 16,000  บาท 
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 กรณีดงักล่าวตัวแทนออกของมหีน้าที่ต้องเสยีภาษีมูลค่าเพิ่ม  และเจ้าของสินค้ามี
หน้าทีต่อ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ย  ดงันี้ 

1.  ตวัแทนออกของ  มหีน้าทีต่อ้งเสยีภาษมีลูค่าเพิม่จากค่าบรกิารจาํนวน 6,000 บาท   
ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่มใีบเสรจ็รบัเงนิในนามของเจ้าของสนิค้าจํานวน 4,000 บาท  
และค่าบรกิารจาํนวน 2,000 บาท 

2.  เจา้ของสนิคา้  มหีน้าทีต่อ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยจากตวัแทนออกของจากค่า  
บรกิารทัง้หมดทีจ่า่ยจาํนวน 6,000 บาท 

3.  ตวัแทนออกของ  ไมม่หีน้าทีต่อ้งเสยีภาษมีลูค่าเพิม่จากค่าใชจ้่ายในการดาํเนินพธิี 
การศุลกากรที่เรยีกเก็บจากเจา้ของสนิคา้จาํนวน 10,000 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มใีบเสรจ็รบั 
เงนิในนามของเจา้ของสนิคา้  และเมื่อเจา้ของสนิคา้จ่ายเงนิจาํนวน 10,000 บาทดงักล่าวใหแ้ก่
ตวัแทนออกของ  เจา้ของสนิคา้ไมม่หีน้าทีต่อ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ย 

 

 

กรณีท่ีไม่ต้องหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย 

 

 ตามประมวลรษัฎากรได้บญัญตัิว่าหากกิจการใดได้มกีารจ่ายเงนิเป็นค่าบรกิารหรอื
รบัจา้งทําของจะต้องมกีารหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  แต่ถ้าหากการจ่ายเงนิดงักล่าวเป็นการจ่ายชําระ
ค่าซื้อสนิคา้กไ็ม่มหีน้าทีต่้องหกัภาษเีงนิได ้ณ ที่จ่าย  นอกจากนี้การจ่ายเงนิไดบ้างประเภทก็
ไดร้บัการยกเวน้ตามประมวลรษัฎากรซึง่ไมต่อ้งหกัภาษ ีไดแ้ก่ 

 1.  การจา่ยค่าซือ้สนิคา้  เช่น   
      1.1  บรษิทั บุญม ีจาํกดั  ประกอบกจิการขายสนิคา้แต่ไม่ไดป้ระกอบกจิการขนส่ง
เป็นปกตธิุระ  ต่อมาไดข้ายสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้โดยทําการจดัการส่งสนิคา้ใหลู้กคา้ไปดว้ย  และมี
การเรยีกเก็บเงนิค่าขนส่งเพิม่จากราคาสินค้าที่ขาย  ในกรณีนี้ไม่ว่าจะเรยีกเก็บเงนิค่าขนส่ง
รวมกับราคาสินค้าหรอืแยกออกจากราคาสินค้าถือเป็นเงนิได้ที่เกิดจากการขายสินค้า  ผู้
จา่ยเงนิค่าสนิคา้ไมต่อ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ย 

      1.2  บรษิัท โชคช่วย จํากดั  ขายสนิค้าพร้อมให้บรกิารติดตัง้สนิค้าให้แก่ลูกค้า
โดยรวมราคาสนิคา้และค่าตดิตัง้เขา้ดว้ยกนัถอืเป็นการขายสนิคา้  ผูจ้่ายเงนิค่าสนิคา้ไม่ต้องหกั
ภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ย 

 2.  การจา่ยค่าโดยสารสาํหรบัการขนส่งสาธารณะ  เช่น  ค่าโดยสารแทก็ซี ่ ค่าโดยสาร
เครือ่งบนิ  ค่าโดยสารรถยนตข์นส่ง 
 3.  การจา่ยค่าเบีย้ประกนัชวีติ 
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 4.  ค่าลดหยอ่นหรอืส่วนลดทีล่ดใหท้นัทใีนขณะขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารส่วนลดทีล่ดให้
เพื่อให้มกีารชําระค่าสินค้าเร็วขึ้น  และรางวลั  ส่วนลด  หรอืประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการ
ส่งเสริมการขายที่ผู้รบัเป็นผู้ซื้อสินค้าหรอืผู้รบับริการซึ่งเป็นผู้บรโิภคโดยตรง  โดยมไิด้มี
วตัถุประสงคท์ีจ่ะนําไปขายต่อไป  เช่น   
     4.1  บริษัทฟ้าใสจํากัด  ขายสินค้าราคา 400,000 บาท ได้ให้ส่วนลดแก่ผู้ซื้อ
ระหว่างวนัที ่1–31 สงิหาคม 2558 จํานวน 9,000 บาท  ดงันัน้  ส่วนลดดงักล่าวที่ใหบ้รษิทัฯ 
ไมต่อ้งนํามาหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ย 

     4.2  นายวนัใหม ่ ซือ้สนิคา้จากหา้งสรรพสนิคา้แห่งหนึ่งมลูค่า  45,000 บาท หา้งฯ 
ได้แลกคูปองมูลค่า 2,000 บาท  เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครัง้ต่อไปโดยไม่จํากัด
ประเภทสนิค้า  ต่อมานายวนัใหม่ซื้อสนิค้าชิ้นใหม่มูลค่า  6,000 บาท  และนําคูปองมาใช้เป็น
ส่วนลด  ดงันัน้  ส่วนลดดงักล่าวไมต่อ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ย 

     4.3  บรษิทั มะพรา้วหอม จาํกดั  ขายสนิคา้ใหต้วัแทนจาํหน่ายสนิคา้โดยใหส้่วนลด
ในขณะที่ขายสนิค้าทนัทรีอ้ยละ 10 ของราคาสนิค้าที่ขาย  ดงันัน้  ส่วนลดดงักล่าวไม่ต้องหกั
ภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ย 

     4.4  บรษิทัเยน็ชื่นใจจาํกดั  ไดข้ายเครือ่งปรบัอากาศพรอ้มตดิตัง้ในราคามลูค่ารวม
ทัง้สิ้น 150,000 บาท  มเีงื่อนไขให้ลูกคา้ว่าหากชําระเงนิค่าสนิค้าภายใน 1 เดอืน  จะลดให ้

20,000 บาท ดงันัน้  ส่วนลดดงักล่าวไมต่อ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ย 

     4.5  ห้างสรรพสนิค้าห้าดาวได้ขายสินค้าให้ลูกค้าโดยมเีงื่อนไขว่า  ถ้าลูกค้าซื้อ
สนิค้าครบ 500 บาท จะได้รบัแสตมป์ 1 ดวง  เมื่อสะสมแสตมป์ครบ 100 ดวง  มสีทิธไิด้รบั
รางวลัมลูค่า 3,000 บาท  ดงันัน้  การใหร้างวลัดงักล่าวไมต่อ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ย 

 

 

ก าหนดระยะเวลาในการน าส่งภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย 

  
 กําหนดระยะเวลาในการนําส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและการยื่นรายการ ให้
กรมสรรพากร  ผูป้ระกอบการจะตอ้งดาํเนินการดงันี้ 
 

 1.  บคุคล  ห้างหุ้นส่วน  บริษทั  สมาคม  หรือคณะบคุคล   
    บุคคล  ห้างหุ้นส่วน  บรษิทั  สมาคม  หรอืคณะบุคคล  ซึ่งมหีน้าที่หกัภาษี ณ ที่

จา่ยมหีน้าทีต่้องนําเงนิภาษทีีต่นมหีน้าทีต่้องหกัไปส่ง ณ ทีว่่าการอําเภอหรอืเขตทอ้งทีภ่ายใน 
7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเงินที่จ่ายเงินได้พึงประเมินไม่ว่าตนจะหักภาษีไว้แล้วหรือไม ่
(มาตรา 52)  ซึง่ไดแ้ก่เงนิไดด้งัต่อไปนี้ 
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     1.1  ภาษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่ายสําหรบัค่าจา้งแรงงาน  ค่านายหน้า  ตามมาตรา 40 

(1) และ (2) 

     1.2  ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายสําหรบัดอกเบีย้และผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการโอนหุ้น  
ตามมาตรา 40 (4) (ก) และ (ข) 
     1.3  ภาษีเงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายสําหรบักรณีรฐับาลจ่ายเงนิไดใ้หบุ้คคลธรรมดา  ตาม
มาตรา 50 (4) 

 

 2.  การย่ืนรายการภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ายพร้อมกบัการน าส่งภาษี   
    การยื่นรายการภาษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่ายพร้อมกับการนําส่งภาษี  ให้ยื่นรายการ

แสดงการหกัภาษเีป็นรายตวัของผูม้เีงนิไดต้ามแบบดงันี้   

     2.1  เงนิได้พงึประเมนิประเภทมาตรา 40 (1) และ (2) เช่น ค่าจา้งแรงงาน  ค่า
นายหน้า  เบีย้เลีย้ง  เงนิบาํเหน็จบาํนาญ ฯลฯ  ใหใ้ชแ้บบ ภ.ง.ด.1 

     2.2  เงนิไดพ้งึประเมนิประเภทมาตรา 40 (3)และ(4) เช่น ค่าแห่งลขิสทิธิ ์ ดอกเบีย้  
เงนิปนัผล ฯลฯ  ใหใ้ชแ้บบ ภ.ง.ด.2 

     2.3  เงนิไดพ้งึประเมนิประเภทมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) เช่น การใหเ้ช่า 
ทรพัยส์นิ  การรบัเหมา  ธุรกจิ  การพาณชิย ์ฯลฯ ใหใ้ชแ้บบ ภ.ง.ด.3 

     2.4  เงนิไดพ้งึประเมนิประเภทมาตรา 3 เตรส  ใหใ้ชแ้บบ ภ.ง.ด.3  และ ภ.ง.ด.53  

แลว้แต่กรณ ี

 

 3.  การย่ืนรายการเม่ือส้ินปีภาษี   
    การยื่นรายการเมื่อสิ้นปีภาษีใหย้ื่นภายในเดอืนมกราคมของทุกปี  ใหบุ้คคล  ห้าง

หุ้นส่วน  บรษิัท  สมาคม  หรอืคณะบุคคล  ที่มหีน้าที่หกัภาษี ณ ที่จ่ายยื่นรายการต่อเจ้า
พนกังานประเมนิดงันี้ 
     3.1  เงนิไดป้ระเภทค่าจา้งแรงงาน  นายหน้า  ใหใ้ชแ้บบ ภ.ง.ด.1ก 

     3.2  เงนิไดป้ระเภทดอกเบีย้ต่างๆ  ใหใ้ชแ้บบ ภ.ง.ด.2ก 

     3.3  เงนิไดป้ระเภททีร่ฐับาลจา่ยใหบุ้คคลธรรมดา  ใหใ้ชแ้บบ ภ.ง.ด.3ก 

 สาํหรบัการนําเงนิส่งเพื่อชําระค่าภาษตีามทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งต้น  ผูม้หีน้าทีห่กัภาษ ีณ 
ที่จ่ายต้องนําเงนิไปชําระที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา  ชําระผ่านทางไปรษณีย์  และ
ธนาคารแลว้  ยงัสามารถชาํระผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทางเวบ็ไซต์ของกรมสรรพากรที ่
http://www.rd.go.th  ไดอ้กีวธิหีนึ่งดว้ย 
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สรปุ 

 

ประมวลรษัฎากรกําหนดใหผู้จ้า่ยเงนิไดพ้งึประเมนิบางประเภทเป็นผูม้หีน้าหกัภาษ ีณ 
ทีจ่่ายและเมื่อได้หกัภาษีไว้แล้วต้องนําเงนิที่ตนมหีน้าที่หกัไปส่งให้กรมสรรพากรภายในวนัที ่  
7 ของเดอืนถดัไปพรอ้มยื่นแบบรายการภาษีและจดัทําบญัชพีเิศษแสดงการหกัภาษีเงนิไดห้กั 
ณ ที่จ่าย  ทัง้นี้กรมสรรพากรไดก้ําหนดวตัถุประสงคข์องการหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายไว้คอื 1) เพื่อ
บรรเทาภาระการเสยีภาษีให้แก่ผู้รบัเงนิได้  โดยผู้รบัเงนิได้ไม่ต้องเสยีภาษีเงนิได้ในคราว
เดยีวกนัเป็นจาํนวนมากเมื่อถงึกําหนดเวลายื่นรายการเสยีภาษแีต่ใหเ้สยีภาษเีป็นคราวๆ ไปที่
ละน้อยตามจาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัแต่ละคราว  2) เพื่อใหร้ฐับาลมรีายไดเ้ขา้คลงัอย่างสมํ่าเสมอซึง่
ทําให้ร ัฐบาลสามารถใช้จ่ายเงินในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิดอ้ยา่งราบรื่นอนัจะก่อใหเ้กดิสภาพคล่อง  ลดภาวะการเงนิตงึตวั
ในระบบเศรษฐกจิของประเทศ  และ 3) เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษ ี เป็นการ
ลดแรงกดดนัหรอืพยายามหลกีเลี่ยงการเสยีภาษีอากร  ลดภาระหน้าที่ในการตรวจสอบภาษี
หรอืการตดิตามจดัเกบ็ภาษใีนภายหลงั 

สําหรบัหน้าที่และความรบัผดิชอบของผู้มหีน้าทีห่กัภาษี ณ ที่จ่ายที่จะต้องปฏบิตั ิคอื 
ขอเลขประจําตวัผู้เสยีภาษีเพื่อใช้อ้างองิในการออกหนังสอืรบัรองการหกัภาษี ณ ที่จ่ายและ
นําส่งภาษี  คํานวณภาษีที่ต้องหกัให้ถูกต้อง  ออกหนังสอืรบัรองการหกัภาษี ณ ที่จ่าย  ยื่น
แบบแสดงรายการภาษแีละนําส่งภายในเวลาทีก่ําหนด  จดัทําแบบแจง้ขอ้ความเกี่ยวกบัเงนิได้
ของคนต่างดา้ว (ถา้ม)ี  และจดัทาํบญัชพีเิศษแสดงรายการหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยและนําส่ง 

ส่วนการหกัภาษใีหค้าํนวณตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนดตามเงนิไดพ้งึ
ประเมนิทีจ่่ายแต่ละประเภท  กรณีที่ผู้ประกอบการไม่ต้องหกัภาษีเงนิได้ ณ ที่จ่ายจะเป็นการ
จ่ายชําระค่าซือ้สนิคา้  การจ่ายค่าโดยสารสําหรบัสาธารณะ  การจ่ายค่าเบีย้ประกนัชวีติ  และ
ค่าลดหยอ่นหรอืส่วนลดทีใ่หท้นัทใีนขณะขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 

  

 

     
 

 

 

 

 

 



 486 ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย 

แบบฝึกหดัท้ายบท 

ตอนท่ี  1   ค าถามอตันัย  :  ถาม – ตอบจากทฤษฎใีนเนื้อหาเพื่อทดสอบถงึความเขา้ใจของ 
ผูเ้รยีน 

 

ขอ้  1.  ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย  ทีจ่า่ยใหก้บับุคคลธรรมดาผูม้หีน้าทีจ่่ายตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร 

 

ขอ้  2.  การจ่ายเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรษัฎากร  ต้องปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ําหนดไวอ้ยา่งไรบา้ง 

 

ขอ้  3.  การจ่ายเงนิไดพ้งึประเมนิมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรษัฎากร  ทีเ่ป็นรางวลั  ส่วนลด  
หรอืประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสรมิการขาย  ผู้จ่ายเงนิต้องปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์และ
เงือ่นไขอยา่งไร 
 

ข้อ  4.  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี  ได้จ่ายเงนิค่ารบัเหมาก่อสร้างตึกอาคารเรยีนของ
นักศึกษาให้แก่บรษิทัชํานาญการก่อสร้างจํากดั  เป็นจํานวน 400 ล้านบาท  อยากทราบว่า
เจา้หน้าทีก่ารเงนิของมหาวทิยาลยัฯ  จะตอ้งคาํนวณหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยไวเ้ท่าใด 

 

ขอ้  5.  นายสุทธริกัษ์มภีูมลิําเนาอาศยัอยู่ในประเทศไทย  ไดร้บัเงนิปนัผลจากบรษิทัแห่งหน่ึง
ที่ได้จดทะเบยีนภายในประเทศเป็นจํานวน  500,000 บาท  อยากทราบว่าเขาจะถูกหกัภาษี
เงนิได ้ณ ทีจ่า่ยไวเ้ท่าใด  และจาํนวนเงนิทีจ่ะไดร้บัเป็นเท่าใด 

 

ขอ้  6.  บรษิทั น่ารกัจงั จาํกดั  ซือ้ทีด่นิจากนายอคีวิชงัจาํนวน 300 ไร ่ ราคาไร่ละ 2 แสนบาท 
เพื่อนําไปสร้างโรงงานผลติสบัปะรดกระป๋องเพื่อทําการส่งออกไปยงัต่างประเทศ  ซึ่งที่ดนิที่
บรษิทัฯ ทาํการซือ้มานัน้ตัง้อยูใ่นบรเิวณเขตเทศบาลเมอืงหนองคาย  ต่อมาอกี 9 เดอืนบรษิทัฯ 
เปลีย่นวตัถุประสงค์นําไปขายแทนไดเ้งนิมาจากการขายจาํนวน 30 ล้านบาท  อยากทราบว่า
บรษิทัฯ จะตอ้งเสยีภาษหีกั ณ ทีจ่า่ยเป็นจาํนวนเงนิเท่าใด 

 

ขอ้  7.  นางสมใจไดร้บัมรดกทีด่นิจากมารดาทีเ่สยีชวีติเมื่อหลายปีที่แลว้  ซึง่ทีด่นินี้นางสมใจ
ไดถ้อืกรรมสทิธิค์รอบครองมาตัง้แต่วนัที ่8 มถุินายน พ.ศ. 2550  จาํนวน 20 ไร่  หลงัจากนัน้
ไดข้ายไปเมือ่วนัที ่27 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  ในราคาตารางวาละ 10,000 บาท  ซึง่ทีด่นินี้ตัง้อยู่
ในเขตเทศบาลเมอืงพทัยา  อยากทราบว่านางสมใจจะตอ้งเสยีภาษหีกั ณ ทีจ่า่ยเป็นจาํนวนเงนิ
เท่าใด 
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ขอ้  8.  เมื่อ 8 ปีทีแ่ลว้นายอุทยัไดซ้ื้อที่ดนิทีต่ ัง้อยู่นอกบรเิวณเขตเทศบาลเมอืงนครพนมไว้
จาํนวน 15 ไร่  ในราคาไร่ละ 100,000 บาท  แลว้นํามาจดัสรรขายใหแ้ก่บุคคลทัว่ไปไดเ้งนิมา
ทัง้สิน้ 20 ลา้นบาท  อยากทราบว่าจะตอ้งเสยีภาษอีะไรบา้ง  เป็นจาํนวนเงนิเท่าใด 

 

ขอ้  9.  ใหต้อบคาํถามต่อไปนี้ว่าผูจ้า่ยเงนิทีม่หีน้าทีห่กัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ย  ตอ้งหกัภาษไีวใ้น
อตัรารอ้ยละเท่าใดของเงนิไดพ้งึประเมนิแต่ละประเภทตามขอ้มลูขา้งล่างนี้ 
 9.1  กรณีการจ่ายค่าซ่อมหรอืค่าบํารุงรกัษาทรพัยส์นิที่ผู้รบัจ้างคดิค่าบรกิารรวมค่า
อะไหล่และค่าแรง  โดยมุง่ถงึผลสาํเรจ็ของงานเป็นสาํคญั  ซึง่ผูร้บัไดป้ระกอบกจิการในประเทศ
ไทยทีม่ใิช่มลูนิธหิรอืสมาคม 

 9.2  กรณีจ่ายเงนิค่าเช่ารถยนต์  ถ้าการเช่ารถโดยผู้เช่ารบัผดิชอบรถที่เช่าและหา
คนขบัเอง 
 9.3  กรณีจ่ายเงนิที่ส ัง่ผลติสนิค้าจากผู้ผลิตที่ทําการผลติสนิค้านัน้ขายเป็นปกติธุระ  
เช่น สัง่ทาํกระเป๋าผา้ทีต่อ้งตดิโลโกข้องบรษิทั 

 9.4  กรณีจ่ายเงนิค่าโฆษณาให้บรษิัทผลติสื่อโฆษณาที่ผลติวซีีดแีนะนําบรษิัทเพื่อ
นํามาฉายใหผู้ม้าเยีย่มชมและศกึษาดงูานไดท้ราบถงึภารกจิขององคก์ร 

 9.5  กรณีการจ่ายเงนิค่าสติกเกอร์ที่ส ัง่ให้บรษิัทผลติสื่อโฆษณาจดัทําขึ้น  ซึ่งจะนํา
สตกิเกอรน์ัน้ไปตดิภายนอกรถโดยสาร ขสมก. เพื่อการโฆษณาประชาสมัพนัธบ์รษิทั 

   
ข้อ  10. ให้บันทึกบญัชีเกี่ยวกับรายการภาษีหกั ณ ที่จ่ายและนําส่งภาษีตามเหตุการณ์ที่
เกดิขึน้ในเดอืนพฤศจกิายนลงในสมดุรายวนัทัว่ไปดงันี้ 
2558  

พ.ย.   2 โอนเงนิใหบ้รษิทั พีใ่หญ่ จาํกดั  ซึง่ไดจ้ดทะเบยีนทีต่่างประเทศและมสีถานประกอบ 
การตัง้อยู่ทีฮ่่องกงจาํนวน  85,000 บาท  เป็นค่านายหน้าขายสนิคา้ตามสญัญาซึง่
รายไดจ้ากการขายสนิคา้รวมทัง้สิน้ 100,000 บาท  โดยผูจ้่ายเงนิไดห้กัภาษเีงนิได ้
ณ ที่จ่ายตามมาตรา 70 ไว้เป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว  ทัง้นี้  บรษิัทที่อยู่ในประเทศไทย
ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมบรกิารในการโอนเงนิจาํนวน  1,000 บาท 

        7 จ่ายเชค็ใหน้างละเอยีดซึง่เป็นค่าบรกิารเช่ารถยนต์ตามมาตรา 50 (5)  จาํนวนเงนิ
สุทธ ิ54,320 บาท หลงัหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยในอตัรารอ้ยละ 3 ของค่าบรกิารแลว้  

       10 จา่ยเชค็ใหบ้รษิทัดาวรุ่งจาํกดัเป็นค่าซือ้พนัธุข์า้วโพดไปปลูก โดยหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย
ตามมาตรา 3 เตรส  ไว้จํานวน  675 บาท จากมูลค่าพนัธุ์ขา้วโพด 90,000 บาท
พรอ้มออกหนงัสอืรบัรองการหกัภาษเีป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
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       14 จ่ายเช็คให้นางสาวกุหลาบ จํานวน 255,000 บาท  ชําระดอกเบี้ยเงินกู้จํานวน 
300,000 บาท หกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่่ายไวร้อ้ยละ 15 ของเงนิได ้พรอ้มออกหนังสอื
รบัรองการหกัภาษใีหน้างสาวกุหลาบเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

       20 จา่ยเชค็ใหน้ายมุง่มัน่เป็นค่าเขยีนหนงัสอืนวนิยายตามมาตรา 40 (3) ค่าแห่งลขิสทิธิ ์ 
จาํนวนเงนิ 171,000 บาท  ได้หกัภาษเีงนิได้ ณ ที่จ่ายไว้แลว้จํานวน 9,000 บาท
พรอ้มออกหนงัสอืรบัรองการหกัภาษใีหน้ายมุง่มัน่เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

       24 จ่ายเงนิค่าประกนัวนิาศภยัให้แก่บรษิัทวอดวายจํากัด  ประเมนิราคาทรพัย์สนิที่
เสยีหายทัง้สิน้มมีลูค่า 2,500,000 บาท โดยบรษิทัหกัภาษไีวร้อ้ยละ 1 ของเงนิได้ที่
จา่ย  สาํหรบัเงนิส่วนทีเ่หลอืบรษิทัฯ ออกเป็นเชค็ใหใ้นวนัน้ี 

 ธ.ค.  7 นําส่งภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยใหก้รมสรรพากร 

 

ตอนท่ี  2   แบบฝึกหดัปรนัย  :  คําสัง่ใหเ้ขยีนเครื่องหมายวงกลม       ลอ้มรอบตวัอกัษรที่
ถูกตอ้งทีสุ่ดเพยีงตวัเลอืกเดยีวสาํหรบัคาํถามในแต่ละขอ้ 

 

ขอ้  1.  ขอ้ใดกล่าวถงึภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลหกั ณ ทีจ่า่ยตามมาตรา 3 เตรส  ไดถู้กตอ้ง 
ก. ผูผ้ลติน้ํามนัพชืหรอือาหารสตัวจ์ากขา้วโพด  ต้องหกัภาษีรอ้ยละ 0.75 ของราคา

สนิคา้ 
ข. ผูส้่งออกขา้วตอ้งหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยรอ้ยละ 0.75 ของราคาสนิคา้ขา้ว 

ค. เงนิไดจ้ากการประกอบวชิาชพีอสิระ  มลูนิธิหรอืสมาคมถ้าไดร้บัเงนิจะถูกหกัภาษ ี
ณ ทีจ่า่ยไวร้อ้ยละ 10 

ง. บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัรายไดค้่าเช่าทรพัยส์นิ จะถูกหกัภาษ ีณ ที่
จา่ยไวร้อ้ยละ 5 

จ. ถูกทุกขอ้ทีก่ล่าวมา 

 

ขอ้  2.  บรษิทั ดอกฟ้า จาํกดั  ไดร้บัเงนิรางวลัจากการส่งภาพเขา้ประกวดจากบรษิทั A จาํกดั  
จาํนวน 100,000 บาท  ตอ้งถูกหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยไวเ้ป็นจาํนวนเงนิเท่าใด 

ก. 3,000 บาท 

ข. 5,000 บาท 

ค. 2,000 บาท 

ง. 1,000 บาท 

จ. 10,000 บาท 
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ขอ้  3.  บรษิทั หนึ่งสยาม จาํกดั  จ่ายค่าจา้งทําของใหก้บับรษิทั สองส ีจาํกดั  เป็นจาํนวนเงนิ 
45,000 บาท  ตอ้งจา่ยเงนิไดสุ้ทธใิหก้บัผูร้บัเงนิเป็นจาํนวนเงนิเท่าใด 

ก. 40,500 บาท 

ข. 44,100 บาท 

ค. 43,650 บาท 

ง. 42,750 บาท 

จ. ไมต่อ้งหกัภาษ ี

 

ขอ้  4.  “การใหบ้รกิารภตัตาคาร”  ผูจ้า่ยเงนิไดพ้งึประเมนิตอ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่่ายในอตัรา
รอ้ยละเท่าใด 

ก. รอ้ยละ 1 

ข. รอ้ยละ 2 

ค. รอ้ยละ 3 

ง. รอ้ยละ 5 

จ. รอ้ยละ 10 

 

ขอ้  5.  เงนิไดพ้งึประเมนิประเภทใดทีไ่ม่ต้องมกีารหกัค่าใชจ้่ายในอตัรารอ้ยละทีก่ฎหมายภาษี
อากรกําหนดไว ้ แต่ใหห้กัภาษ ีณ ทีจ่า่ยไดอ้ยา่งเดยีว 

ก. เงนิเดอืน  โบนสั 

ข. ดอกเบีย้  เงนิปนัผล 

ค. รายไดจ้ากค่าเช่า 

ง. ค่าแห่งกู๊ดวลิล ์

จ. รายไดจ้ากการทาํบญัช ี

 

ขอ้  6.  บรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรอืคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคล  ที่เป็นผู้จ่ายเงนิได้
ประเภทรางวลัในการประกวด  การแขง่ขนั  การชงิโชค  ตอ้งหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยไวเ้ท่าใด 

ก. รอ้ยละ 2 

ข. รอ้ยละ 3   
ค. รอ้ยละ 5 

ง. รอ้ยละ 10 

จ. ไมต่อ้งหกัใด ๆ ทัง้สิน้ใหจ้า่ยเตม็จาํนวน 
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ขอ้  7.  บรษิัท ใจด ีจํากดั  ตัง้อยู่ในประเทศมาเลเซยี  มไิด้ประกอบกจิการในประเทศไทย  
ได้รบัเงนิปนัผลจากบรษิทั นานาธุรกจิ จาํกดั  ในประเทศไทยจํานวน 500,000 บาท  ต้องถูก
หกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยไวเ้ท่าใด 

ก. 5,000 บาท 

ข. 15,000 บาท 

ค. 25,000 บาท 

ง. 50,000 บาท 

จ. 75,000 บาท 

 

ขอ้  8.  บรษิทั อารโิก๊ะ จาํกดั  ประกอบกจิการในต่างประเทศไดร้บัเงนิค่านายหน้าจากการส่ง
สนิค้า ออกไปขายนอกราชอาณาจกัรจากประเทศไทยมูลค่า 15,000,000 บาท โดยบรษิัทฯ  
ไดร้บัค่านายหน้ารอ้ยละ 5 ของยอดขายจากบรษิทั ทที ีแอนด ์ด ีจาํกดั จะตอ้งถูกหกัภาษ ีณ ที่
จา่ยไวเ้ท่าใด 

ก. 750,000 บาท 

ข. 112,500 บาท 

ค. 75,000 บาท 

ง. 50,000 บาท 

จ. 37,500 บาท 

 

ขอ้  9.  ค่าบรกิารทีผู่นํ้าเขา้และส่งออกซึง่เป็นเจา้ของสนิคา้จ่ายใหแ้ก่ตวัแทนออกของ (ชิป้ป้ิง)  
ผูจ้า่ยเงนิมหีน้าทีห่กัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยเท่าใด 

ก. อตัรารอ้ยละ 1 ของค่าบรกิาร 
ข. อตัรารอ้ยละ 3 ของค่าบรกิาร 
ค. อตัรารอ้ยละ 5 ของค่าบรกิาร 
ง. อตัรารอ้ยละ 10 ของค่าบรกิาร 
จ. อตัรารอ้ยละ 15 ของค่าบรกิาร 

 

ขอ้  10.  เงนิไดป้ระเภทใดทีต่อ้งคาํนวณภาษหีกั ณ ทีจ่า่ยไวร้อ้ยละ 3    
ก. ดอกเบีย้เงนิฝาก 

ข. ค่าจา้งทาํของ 
ค. รางวลัในการประกวดการแขง่ขนั 

ง. ค่าโฆษณา 
จ. ค่าเช่าทรพัยส์นิ 



 491 การผ่านพิธีการศลุกากรทางอิเลก็ทรอนิกส ์

บทท่ี 9  
การผ่านพิธีการศลุกากรทางอิเลก็ทรอนิกส ์

  

 ธุรกจินําเขา้หรอืส่งออกสนิค้าต้องมกีารตดิต่อทําพธิกีารกบัศุลกากรก่อนไม่ว่าจะเป็น
การออกของหรอืการนําเขา้สนิคา้  ในอดตีการตดิต่อพธิกีารกบักรมศุลกากรเป็นระบบธรรมดา
ที่จะต้องใช้กระดาษหรอือาจเรยีกได้อกีอย่างหนึ่งว่า “ระบบ Manual” โดยจะต้องกรอกราย 
ละเอยีดขอ้มลูต่างๆ ตามแบบฟอรม์ทีร่ะบุไวใ้นเอกสารดว้ยตนเองทีก่รมศุลกากร  ซึง่มขี ัน้ตอน
ค่อนขา้งมากทาํใหผู้ป้ระกอบการนําเขา้–ส่งออกสนิคา้จะต้องใชเ้วลานานกว่าจะทําการเสรจ็สิน้
ต่อมาในวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2550 กรมศุลกากรจงึได้ปรบัเปลีย่นพธิกีารตดิต่อมาใชร้ะบบ
การแลกเปลี่ยนขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกส์หรอือาจเรยีกได้อกีอย่างหนึ่งว่า “ระบบ EDI”  โดย
สญัญาณเชื่อมโยงเครอืข่ายระบบกบัอนิเตอรเ์น็ตมาใชใ้นระยะหนึ่งและในปจัจุบนักรมศุลกากร
ได้ปรับปรุงการผ่านพิธีการจากระบบ EDI มาใช้ระบบใหม่ล่าสุดคือระบบพิธีการทาง
อเิลก็ทรอนิกส์แบบไรเ้อกสาร (E–Customs) ซึ่งลดขัน้ตอนพธิกีารให้สัน้ลงมคีวามทนัสมยัได้
มาตรฐานมากยิง่ขึ้นเพื่อให้ได้เป็นอกีทางเลอืกหนึ่งของผู้ประกอบธุรกจิ  อีกทัง้ยงัก่อให้เกิด
ความสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑก์ารบรหิารบา้นเมอืงทีด่แีละปรบัปรุงภารกจิของส่วนราชการให้
ทนัต่อสถานการณ์การแข่งขนัทางการค้าระหว่างประเทศ  เพิม่ความสะดวก  รวดเรว็ยิง่ขึ้น  
ทัง้นี้ยงัช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ้า่ยของกระดาษทัง้หน่วยงานกรมศุลกากรและผูป้ระกอบการไดเ้ป็น
อย่างมากระบบใหม่นี้จงึไดร้บัการตอบสนองจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดเีนื่องจากการตดิต่อ
พธิกีารต่างๆ กระทําผ่านเครื่องคอมพวิเตอร์บนพื้นฐานของเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารซึง่รปูแบบการผ่านพธิกีารศุลกากรทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีผู่ป้ระกอบการควรทราบมดีงันี้ 
 

 

ระบบการแลกเปล่ียนข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส ์  

 

 1.  ความหมายของการแลกเปล่ียนข้อมูลทางอิเลก็ทรอนิกส ์ (Electronic Data 

Interchange : EDI)    
    การแลกเปลี่ยนขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกส์  หมายถงึ  การแลกเปลี่ยนเอกสารทาง

ธุรกจิโดยอาศยัช่องทางผ่านเครอืข่ายสญัญาณดาวเทยีมในการติดต่อสื่อสารเพื่อรบัส่งขอ้มูล
ระหว่างหน่วยงานตัง้แต่ 2 หน่วยงานขึน้ไปซึ่งถอืว่าเป็นระบบที่มมีาตรฐานอนัเป็นที่ยอมรบั
รว่มกนั   
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    สําหรบัระบบ EDI เป็นการรบัส่งขอ้มลูของคอมพวิเตอรจ์ะถูกกระทําผ่านเครอืข่าย
การสื่อสารระหว่างองคก์รทีเ่รยีกว่า “VAN” (Value Added Network)  ซึง่จะทาํหน้าทีด่แูลความ 

ถูกตอ้งครบถว้นและความปลอดภยัของขอ้มลู EDI ระดบัหนึ่งอกีทัง้ยงัป้องกนัมใิหคู้่แขง่ทาง  
การคา้สามารถดงึขอ้มลูของหน่วยงานไปใชไ้ด ้ การนําระบบ EDI มาใชใ้นกจิกรรมต่างๆ อย่าง
ครบวงจรแลว้นัน้จะช่วยใหไ้ม่ต้องอาศยัเอกสารต้นฉบบัทีต่้องตรวจสอบโดยพนักงานหรอืป้อน
ขอ้มลูซํ้าอกียงัสามารถสนับสนุนใหอ้งคก์รธุรกจิเปลีย่นแปลงเป็นขัน้ตอนการทําธุรกจิทีต่้องใช้
เอกสารเป็นพืน้ฐานไปสู่การทําธุรกจิภายใต้สื่อทางอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยไม่จาํเป็นต้องใชก้ระดาษ
อกีต่อไป เช่น Letter of Credit,  ใบสัง่ซือ้ (Purchase Order), บญัชรีาคาสนิคา้ (Invoice),  
เอกสารทางดา้นพธิกีารศุลกากร (Customs Declaration)  ใบตราส่งสนิคา้ (Bill of Landing),  

การชาํระเงนิผ่านธนาคาร EFT (Electronic Fund Transfer),  บญัชเีรอื (Cargo Manifest)   
 

2.  ขัน้ตอนการท างานของระบบ EDI 

     การทํางานตามขัน้ตอนของระบบ EDI นี้จําเป็นอย่างยิง่ที่ระบบคอมพวิเตอร์ของ
องคก์รต่างๆ จะต้องมสี่วนการสื่อสารเป็นระบบเปิด คอื เป็นระบบซึง่ใชฮ้ารด์แวร ์ (Hardware) 
และซอฟแวร์ (Software) ที่ไม่ปิดกัน้การติดต่อจากโลกภายนอกโดยการใช้มาตรฐานที่เป็น
สากลซึ่งได้กําหนดและวางกฎเกณฑข์องการส่งผ่านหรอืแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้
อย่างชดัเจนเพื่อให้คอมพวิเตอรข์องทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งสามารถตดิต่อและรบัหรอืส่งขอ้มูลกนั
ไดโ้ดยไมจ่าํกดัยีห่อ้ของอุปกรณ์   สาํหรบัการแลกเปลีย่นเอกสารธุรกจิในระบบ EDI มขี ัน้ตอน
การทาํงานระหว่างเครือ่งคอมพวิเตอรข์องผูส้่งกบัเครือ่งคอมพวิเตอรข์องผูร้บัดงันี้  
      2.1  ผูส้่งเอกสาร EDI (Sending System)  สําหรบัการส่งขอ้มลูจากผูนํ้าเขา้  หรอื
ส่งออก  หรอืตวัแทนออกของไปยงัผูใ้หบ้รกิาร  มขี ัน้ตอนการดาํเนินการดงันี้     

   2.1.1  บนัทกึขอ้มลูจากเอกสารลงในคอมพวิเตอรด์ว้ยโปรแกรมประยุกต์ของ
ตนเองหรอืซือ้ของ Software House ทีพ่ฒันาเสรจ็แลว้กไ็ด ้

   2.1.2  แปลงขอ้มลูทีต่้องการส่งใหเ้ป็นขอ้มลูมาตรฐานในรปูของ EDI โดยใช ้
EDI Translation Software 

   2.1.3  ส่งขอ้มลูทีแ่ปลงเป็นมาตรฐาน EDI แลว้ไปยงัผูใ้หบ้รกิาร EDI โดยส่ง 
ผ่านสายสื่อสารสาธารณะของ กสท. หรอื ทศท. 

     2.2  ผูใ้หบ้รกิาร EDI (VANS : Value Added Network System)  สําหรบัการรบั 
หรอืส่งขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิาร EDI จากผูส้่งไปยงักรมศุลกากร  มขี ัน้ตอนการดาํเนินการดงันี้ 
   2.2.1  ตรวจรหสัผ่านของขอ้มลูจากขอ้มลูทีส่่งเขา้มา 

   2.2.2  ตรวจสอบขอ้มลูต่างๆ ทีก่ําหนดไวโ้ดยระบบโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
   2.2.3  ส่งขอ้มลูต่อไปยงัตู้ไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ของผูร้บัปลายทางคอืกรม 
ศุลกากรผ่านบรษิทั Trade Siam และ กสท. 



 493 การผ่านพิธีการศลุกากรทางอิเลก็ทรอนิกส ์

 หมายเหตุ  :  บรษิทั เทรดสยาม จาํกดั (Trade Siam Company Limited) เป็นบรษิทัฯ 
ที่อธบิดกีรมศุลกากรเหน็ควรอนุมตัใิห้ทําหน้าที่เป็นตวักลางในการตดิต่อระหว่างผู้ให้บรกิาร 
EDI กบักรมศุลกากรและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งในการเชื่อมโยงรบั–ส่งขอ้มูลเพื่อพฒันา
โครงการด้านการค้าระหว่างประเทศให้เกดิความคล่องตวัและมปีระสทิธภิาพสูงสุด  ปจัจุบนั
บรษิทัเทรดสยามจํากดัได้เปิดให้บรกิารเต็มรูปแบบโดยเริม่จากงานพธิกีารนําเขา้และส่งออก
ของกรมศุลกากรพรอ้มทัง้เชื่อมต่อเครอืข่ายกบัการท่าเรอืแห่งประเทศไทยเพื่อใหบ้รกิาร EDI 
ในการส่งบญัชสีนิคา้สําหรบัเรอื (Manifest) เชื่อมต่อกบับรษิทัการบนิไทยจาํกดัในการส่งบญัชี
สนิคา้ของสายการบนิและเชื่อมต่อกบัการใหบ้รกิาร EDI ระหว่างประเทศ      

     2.3  ผูร้บัเอกสาร EDI (Receiving System)  สําหรบัการรบัหรอืส่งกลบัขอ้มลูของ
ผูร้บัปลายทาง คอื กรมศุลกากรไปยงัผูใ้หบ้รกิาร EDI เพื่อส่งกลบัไปยงัผูส้่งขอ้มลู  มขี ัน้ตอน
การดาํเนินการดงันี้ 
   2.3.1  รบัขอ้มลูจากตูไ้ปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส์ (Mailboxes) ทีผู่ใ้หบ้รกิาร EDI 

ส่งเขา้มา 
   2.3.2  แปลงกลบัขอ้มลูใหเ้ป็นขอ้มลูทีส่ามารถประมวลผลไดโ้ดยระบบทีม่อียู่
เพื่อแจง้ใหผู้ส้่งทราบว่าไดร้บัขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ 

   2.3.3  ตรวจสอบและประมวลผลขอ้มลู 

   2.3.4  แปลงข้อมูลเอกสารของ EDI ให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานซึ่งใช ้
EDI Translation Software อ่านค่าโดยผูร้บัสามารถเอาไปใชง้านภายในองคก์รได ้

   2.3.5  บนัทกึขอ้มลูลงในฐานขอ้มลูแลว้ส่งขอ้มลูยอ้นกลบัไปใหผู้ส้่งผ่านไปยงั 
ผูใ้หบ้รกิาร EDI 

 

3.  ประโยชน์ของระบบ EDI 

    ปจัจบุนัการประกอบธุรกจินําเขา้และส่งออก  ผูป้ระกอบการหรอืตวัแทนออกของได้
มกีารนําระบบ EDI มาใช้กนัอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นระบบที่สามารถให้ประโยชน์สูงใน
การแข่งขนัทางธุรกิจ  อีกทัง้ยงัช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในหลายๆ ด้าน  ดงันัน้  จงึสรุปว่า
ประโยชน์โดยทัว่ไปของ EDI นัน้สามารถแบ่งออกไดด้งันี้ 

    3.1  ประโยชน์ทางตรง  ระบบ EDI นี้จะช่วยลดต้นทุนค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัการจดัการ
เอกสารซึ่งเกิดขึ้นในระบบการค้าแบบเดมิที่เคยทําการติดต่อกนัด้วยเอกสารซึ่งค่าใช้จ่ายที่
ลดลงไดแ้ก่ 

  3.1.1  ค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทําเอกสารโดยตรง เช่น การรบัเอกสาร  
การจบัคู่เอกสาร  การตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มลูในเอกสาร  การคดัลอกเอกสาร  การ
ประมวลผล  การออกเอกสารต่อเนื่อง  การจดัเก็บเอกสาร  และการส่งเอกสารไปยงัผู้ที่
เกีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 
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  3.1.2  ค่าใช้จ่ายสําหรบัความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระบบเอกสาร เช่น 
ค่าใชจ้า่ยอนัเน่ืองมาจากการสญูหายของเอกสารระหว่างการเดนิทาง  และจากความผดิพลาด 

ในการบนัทกึขอ้มลูจากเอกสารตน้ฉบบั 

  3.1.3  ค่าใช้จ่ายสําหรบัเวลาที่ใช้ในกระบวนการส่งข้อมูลด้วยเอกสาร เช่น 
เวลาทีต่้องรอในแต่ละขัน้ตอนของการทํางานในกระบวนการจดัการดา้นเอกสารที่ใช้ในการส่ง
เอกสารระหว่างองคก์ร 

     3.2  ประโยชน์ทางออ้ม  จะมคีวามถูกต้องของขอ้มลูจากการใชร้ะบบ EDI รวมทัง้
วงจรธุรกจิทีส่ ัน้ลงสาํหรบัทุกกระบวนการทางธุรกจิตัง้แต่การซือ้  การขาย  จนกระทัง่ถงึการรบั
เงนิและจา่ยเงนิ  จะทาํใหเ้กดิการเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการทางธุรกจิในส่วนต่าง ๆ เช่น 

  3.2.1  ลดจาํนวนสนิคา้คงคลงั 
  3.2.2  กระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างคู่คา้ทางธุรกจิและสนับสนุนการใช้ระบบ 

Just In Time 

  3.2.3  พฒันาบรกิารลกูคา้  พฒันาการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีน  และพฒันาระบบ
ขอ้มลูเพื่อการบรหิารและเพิม่ประโยชน์จากการใชฐ้านขอ้มลูเดยีวกนั 

     3.3  ประโยชน์ทางกลยทุธ ์  จะก่อใหเ้กดิความมปีระสทิธภิาพทีเ่พิม่ขึน้ในกระบวน 
การทางธุรกิจจากการใช้ระบบ EDI สามารถใช้เป็นเครื่องมอืในการสนับสนุนให้เกิดผลตาม
เป้าหมายขององคก์รทีว่างไวไ้ด ้ เช่น  การสรา้งพนัธมติรทางการคา้ใหม่ๆ   การเขา้สู่ตลาดใหม ่ 
การออกแบบผลติภณัฑ/์บรกิารใหม ่ การเป็นผู้นําในตลาดและความอยูร่อดขององคก์ร เป็นตน้   

จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ของประโยชน์ทัง้ 3 ประการจงึนํามาสรุปภาพรวมทีไ่ดร้บัจากการ
นําระบบ EDI มาใชใ้นการปฏบิตัพิธิกีารกบัศุลกากรดงันี้ 

1) ช่วยลดระยะเวลาในการตดิต่อพธิกีารศุลกากร  เช่น  ไมต่อ้งผ่านขัน้ตอนการออก 

เลขทีใ่บขนสนิคา้หรอืเลขทีย่กเวน้อากร  เพราะเครือ่งคอมพวิเตอรจ์ะออกเลขทีใ่บขนสนิคา้หรอื
เลขทีย่กเวน้อากรให ้

2)  ช่วยลดความผดิพลาดในการคาํนวณค่าภาษอีากร  เพราะโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
ไดต้รวจสอบการคาํนวณแลว้ 

3)  กรณใีบขนสนิคา้ขาเขา้ เจา้หน้าทีไ่มต่อ้งบนัทกึขอ้มลูใบขนสนิคา้ทัง้ฉบบัจะบนัทกึ  
ขอ้มลูบางไฟลเ์ท่านัน้เพราะใบขนสนิคา้ไดถู้กส่งมายงักรมศุลกากรในระบบ EDI แลว้ 

4)  กรณีใบขนสนิค้าขาออก  จะลดเจา้หน้าทีต่รวจสอบลง  มรีะบบขอ้มลูที ่Update 
ตลอดเวลา  และลดตน้ทุนในการบรหิารระบบคงคลงัสนิคา้ 

5)  กรมศุลกากรสามารถใหบ้รกิารระบบ EDI ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
6)  ระบบ EDI จะมบีรกิารใหผู้ส้่งออกสอบถามขอ้มลูจากเครือ่งคอมพวิเตอรข์องกรม 

ศุลกากรไดอ้ตัโนมตัเิพื่อตรวจสอบสนิคา้ทีนํ่าเขา้และส่งออกว่าไดร้บัอนุมตัหิรอืยงั 
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ดงันัน้  จะเหน็ว่าเมื่อกรมศุลกากรมกีารเปลีย่นแปลงการตดิต่อพธิกีารจากแบบเดมิคอื
แบบ Manual มาใช ้EDI โดยนําระบบคอมพวิเตอรเ์ขา้มาใชค้รบวงจร  กระบวนการออกของก็
เปลีย่นไปในทศิทางทีส่ะดวก  รวดเรว็ขึน้  กล่าวคอื  ตวัแทนออกของสามารถจดัเตรยีมใบขน
สนิคา้ภายในสาํนักงานของตนแลว้ส่งใบขนสนิคา้มายงักรมศุลกากรโดยทาง EDI  หลงัจากนัน้
เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะทําการตรวจสอบความถูกต้องของใบขนสินค้าโดย
อตัโนมตัแิล้วแจง้ผลของการตรวจสอบกลบัไปยงัเครื่องคอมพวิเตอรข์องผู้ประกอบการหรอื
ตวัแทนออกของโดยทาง EDI ได้ทนัท ี สําหรบัผู้ประกอบกจิการรายใดทีย่งัไม่พรอ้มที่จะเขา้สู่
ระบบใหมท่ีใ่ช ้EDI กรมศุลกากรไดเ้ตรยีม Service Counters ไวร้องรบัใหบ้รกิารเบือ้งต้น  แต่
ในระยะยาวกรมศุลกากรมนีโยบายขอความร่วมมอืจากผู้ประกอบกจิการให้เข้าสู่ระบบ EDI 
ทัง้หมดเพื่อประโยชน์ของผูป้ระกอบการและเพื่อผลดโีดยรวมต่อประเทศชาตดิว้ย 

 

4.  ความแตกต่างของระบบ Manual และ EDI ในการแก้ไขข้อมลู 

    ชยัชนะ  ตรีสุกติตมิา (2558 : 131) ไดก้ล่าวถงึความแตกต่างการตดิต่อพธิกีารของ
ผูป้ระกอบการทัง้ 2 ระบบว่าระบบกระดาษ (Manual) การแก้ไขขอ้มลูจะกระทําไดง้่ายกว่าหาก
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (EDI)  กล่าวคอื  ผูนํ้าเขา้–ส่งออกสนิคา้หรอืตวัแทน
ออกของสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ในใบขนสนิค้าว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรอืไม่  หาก
พบว่าข้อมูลมคีวามผิดพลาดหรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน  เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรจะเรยีก   
ผูนํ้าเขา้–ส่งออกสนิคา้หรอืตวัแทนออกของมาแกไ้ข  แต่ในกรณีของระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (EDI)  
การส่งขอ้มูลทีส่่งผ่านสายโทรศพัท์ไปยงักรมศุลกากรเมื่อเครื่องของกรมศุลกากรตอบกลบัมา
ยงัเครื่องของผู้นําเข้า–ส่งออกสนิค้า  หรอืตัวแทนออกของแล้วก็ย่อมแสดงว่าทําพธิกีารกับ
ศุลกากรเสรจ็สิน้สมบรูณ์เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  ใบขนสนิคา้ทีพ่มิพอ์อกมาจะมเีลขทีใ่บขนพรอ้มที่
จะชําระอากรและไปทําการตรวจปล่อยได้  ซึ่งภายหลงัหากทราบว่าผู้นําเข้า–ส่งออกสนิค้า  
หรอืตวัแทนออกของไดก้รอกรายละเอยีดไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถ้วนสมบูรณ์ส่งไปแลว้นัน้  กรม
ศุลกากรจะไมอ่นุญาตใหแ้กไ้ขขอ้มลูใดๆ เนื่องจากโปรแกรมทีนํ่ามาประยกุต์ใชใ้นการตดิต่อพธิี
การนัน้ไม่มรีะบบให้แก้ไข  ดงันัน้  วธิกีารแก้ไขเอกสารใบขนสนิค้าตามระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

(EDI) กระทาํดงันี้ 
1. เมือ่ผูป้ระกอบการนําเขา้–สง่ออกสนิคา้  หรอืตวัแทนผูอ้อกของตรวจพบขอ้มลูผดิ  

พลาดก่อนการตรวจปล่อย  จะต้องยกเลิกใบขนสินค้าและจดัทําขึ้นใหม่ซึ่งจะเสียทัง้เวลา  
ค่าแรงงาน  และค่าใชจ้า่ยในการส่งผ่านขอ้มลูเพิม่ขึน้ 

2. เมือ่ตรวจพบภายหลงัจากทีไ่ดต้รวจปล่อยไปแลว้หรอืเรอืไดอ้อกจากท่าไปแลว้  จะ 
ทําการแก้ไขใดๆ ไม่ได้อีกเลย  กรณีนี้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นการสําแดงเท็จ
ในทนัท ี
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จากขอ้มลูทีก่ล่าวมาสําหรบัการเปลีย่นระบบการตดิต่อจากเดมิเคยใชร้ปูแบบกระดาษ
มาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์จงึสรุปขัน้ตอนพธิีการติดต่อกบักรมศุลกากรของผู้ประกอบการ
นําเขา้–ส่งออกสนิคา้  หรอืตวัแทนออกของใหเ้กดิความเขา้ใจยิง่ขึน้ไดต้ามตารางขา้งล่างนี้ 

 

ตารางที ่9.1  ขอ้แตกต่างระหว่างพธิกีารแบบกระดาษ (Manual) กบัแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(EDI) 

พธิกีารแบบกระดาษ  (Manual) พธิกีารแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ (EDI) 

1) ตวัแทนออกของรบัขอ้มลู Invoice และ
เอกสารประกอบอื่นๆ จากผูนํ้าเขา้ / ส่งออก  
เพื่อจดัทาํใบขนสนิคา้ 

1) ตวัแทนออกของรบัขอ้มลู Invoice และ
เอกสารประกอบอื่นๆ จากผูนํ้าเขา้ / ส่งออก
เพื่อจดัทาํใบขนสนิคา้  โดยป้อนขอ้มลูลงใน
คอมพวิเตอรข์องตนเองหรอืใชบ้รกิาร 

Service Counter 

2) ยืน่ใบขนสนิคา้ต่อเจา้หน้าทีพ่ธิกีาร  
ตรวจสอบบตัรตวัอยา่งลายมอืชื่อเจา้ของ  
หรอืผูจ้ดัการ  หรอืผูร้บัมอบอํานาจ  ออก
เลขทีใ่บขนสนิคา้  ตรวจสอบเอกสารและลง
นามรบัรอง 

2) ส่งขอ้มลูผ่านสายโทรศพัทไ์ปยงัเครือ่ง
คอมพวิเตอรข์องกรมศุลกากร  โดยผ่านผู้
ใหบ้รกิาร EDI (VAN) คอมพวิเตอรข์องกรม
ศุลกากรจะตรวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้ เช่น เลข
ประจาํตวัผูนํ้าเขา้ / ส่งออก  ชื่อเรอื  เทีย่วเรอื  
โดยจะออกเลขทีใ่บขนสนิคา้ให ้

3) เจา้หน้าทีป่ระเมนิอากร  ตรวจสอบพกิดั
อตัราอากร  ประเมนิอากร  คาํนวณ  และสัง่
การตรวจ 

3) การตรวจสอบพกิดัอตัรา  และประเมนิ
อากรกระทาํโดยตวัแทนออกของ  ก่อนส่ง
ขอ้มลูไปยงัเครือ่งคอมพวิเตอรข์องกรม
ศุลกากร 

4) นําใบขนสนิคา้ทีผ่่านพธิกีารแลว้ไปชําระ
อากรหรอืเงนิประกนั ณ ทีท่ําการศุลกากร 

4) นําใบขนสนิคา้ทีผ่่านพธิกีารแลว้ไปชําระ
อากรหรอืเงนิประกนั ณ ทีท่ําการศุลกากรหรอื
ชาํระเงนิดว้ยระบบ EFT 

5) นําใบขนสนิคา้ทีผ่่านพธิกีารและชาํระอากร
หรอืเงนิประกนัแลว้ไปทีค่ลงัสนิคา้ให้
เจา้หน้าทีศุ่ลกากรกําหนดชื่อเจา้หน้าทีผู่ต้รวจ
ปล่อยสนิคา้ 

5) นําใบขนสนิคา้ทีผ่่านพธิกีารและชาํระอากร
หรอืเงนิประกนัแลว้ไปทีค่ลงัสนิคา้ให้
เจา้หน้าทีศุ่ลกากรกําหนดชื่อเจา้หน้าทีผู่ต้รวจ
ปล่อยสนิคา้ดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอรโ์ดย
อตัโนมตั ิ

6) เจา้หน้าทีศุ่ลกากรทําการตรวจปล่อยสนิคา้
ตามปกต ิ

6) เจา้หน้าทีศุ่ลกากรทําการตรวจปล่อยสนิคา้
ตามปกตหิรอืส่งมอบสนิคา้  หรอืสลกัรายการ
รบับรรทุก  กรณผีูนํ้าเขา้ / ส่งออกเป็นระดบั
บตัรทอง (Gold  Card) 
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ระบบศลุกากรอิเลก็ทรอนิกสแ์บบไร้เอกสาร 

 

 การนําสนิค้าเข้ามาใช้ในราชอาณาจกัรไทยนัน้  ผู้นําเขา้จะต้องปฏบิตัิตามกฎหมาย  
ระเบยีบประกาศของกรมศุลกากรและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั  ปจัจุบนักรม
ศุลกากรได้ประกาศยกเลกิการใหบ้รกิารรบั–ส่งขอ้มูลผ่านพธิกีารศุลกากรในระบบแลกเปลีย่น
ขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Data Interchange : EDI) มาใหบ้รกิารในระบบพธิกีาร
ศุลกากรนําเขา้และส่งออกผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์บบไรเ้อกสาร (E – Customs) แทนซึง่เป็น 
การลดขัน้ตอนการให้บรกิารแก่ผู้ประกอบการ  นอกจากนี้ยงัมกีารนําเทคโนโลยีโครงสร้าง
พืน้ฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure) และการลงลายมอืชื่อทางอเิลก็ทรอนิกส ์
(Digital Signature) มาประยุกต์ใชป้รบัเปลีย่นกระบวนการทํางานใหม่  ดงันัน้ในการใหบ้รกิาร
ติดต่อพธิกีารระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารระหว่างผู้ประกอบการนําเข้า–ส่งออกหรอื
ตวัแทนออกของกบักรมศุลกากรนัน้จะใชผ้่านระบบ ebXML เพยีงอยา่งเดยีวโดยผูป้ระกอบการ
ไมต่อ้งใชเ้อกสารในส่วนทีต่้องสําแดงกบัเจา้หน้าทีศุ่ลกากรอกี เช่น บญัชรีาคาสนิคา้และใบขน
สนิคา้ เป็นตน้ 

 

1.  หลกัการผา่นพิธีการระบบอิเลก็ทรอนิกสแ์บบไร้เอกสาร  
      เพื่อประโยชน์แห่งการดําเนินการทางศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารโดย
กรมศุลกากรไดก้ําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกบัแนวทางการปฏบิตัเิพื่อนํามาใช้ใหเ้ป็นทศิทางเดยีวกนั
ของผูป้ระกอบการนําเขา้–ส่งออกหรอืตวัแทนออกของควรทราบมรีายละเอยีดดงันี้ 
      1.1  ภายใต้หลกัเกณฑข์องกฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสใ์นการผ่าน
พธิกีารศุลกากรทางอเิลก็ทรอนิกสค์อื 

   1.1.1  ห้ามมใิห้ปฏิเสธความผูกพนัและการบังคบัใช้ทางกฎหมายของข้อ 
ความใดเพยีงเพราะเหตุทีข่อ้ความนัน้อยูใ่นรปูของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์ 
   1.1.2  ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้การกระทําใดต้องทําเป็นหนังสือ  มี
หลกัฐานเป็นหนงัสอื  หรอืมเีอกสารมาแสดง  ถ้าไดจ้ดัทําขอ้ความขึน้เป็นขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์
ทีส่ามารถเขา้ถงึและนํากลบัมาใชไ้ดโ้ดยความหมายไม่เปลีย่นแปลง  ใหถ้อืว่าขอ้ความนัน้เป็น
หนงัสอื  มหีลกัฐานเป็นหนงัสอืหรอืมเีอกสารมาแสดงแลว้ 

    1.1.3  กรณทีีต่อ้งลงลายมอืชื่อในหนังสอื  ใหถ้อืว่าขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสน์ัน้มี
การลงลายมอืชื่อแลว้  ถา้ไดด้าํเนินการตามมาตรฐานทีศุ่ลกากรกําหนด 

      1.2  การผ่านพธิกีารศุลกากรให้สามารถกระทําได้โดยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมอืชื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(Digital Signature)  ของเจา้ของลายมอืชื่อผ่านบุคคลทีเ่ป็นสื่อกลางผูใ้หบ้รกิารรบัส่งขอ้มลูทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ (Value Added Network Services : VANS) เขา้สู่ระบบคอมพวิเตอรข์อง
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ศุลกากรทางอเิลก็ทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด (ebXML/XML Format) เสมอืน
การจดัทาํ  ยืน่  ส่งรบัเอกสาร  และการลงลายมอืชื่อในกระดาษ 

      1.3  การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากร  แทนเอกสารใดๆ หากระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรผู้รบัข้อมูลได้ทําการตอบรบั
อเิล็กทรอนิกส์นัน้ในการผ่านพธิกีารแล้ว  ถือเป็นการยื่นเอกสารนัน้ๆ ตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากรและกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศุลกากรแลว้ 

 

 2.  การลงทะเบียน 

     ผู้ประกอบการนําเข้า–ส่งออกสนิค้าหรอืตวัแทนออกของที่ประสงค์จะผ่านพธิกีาร
ศุลกากรหรอืดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากรโดยวธิทีางอเิลก็ทรอนิกส์แบบไรเ้อกสาร  
ตอ้งกระทาํดงันี้ 
      2.1  ใหท้าํการลงทะเบยีนเป็นผูผ้่านพธิกีารศุลกากรหรอืดําเนินการในกระบวนการ
ศุลกากร ณ ฝา่ยทะเบยีนและสทิธพิเิศษ สาํนกัมาตรฐานพธิกีารและราคา  หรอืฝ่ายบรหิารงาน
ทัว่ไปสํานักงานศุลกากร  หรอืด่านศุลกากรซึง่เอกสารทีผู่ป้ระกอบการจะต้องจดัเตรยีมไปเพื่อ
ขอลงทะเบยีนกบักรมศุลกากรนัน้ประกอบดว้ย 

   2.1.1  หนงัสอืรบัรองขอ้มลูของการจดัตัง้ธุรกจิทีไ่ดอ้อกใหก่้อนวนัยื่นคํารอ้งมี
ระยะเวลาไมเ่กนิ 1 เดอืนทัง้ชุดรวมถงึวตัถุประสงคข์องกจิการ ทัง้นี้  เอกสารต้องเป็นฉบบัจรงิ
พรอ้มสาํเนาประทบัตราและเซน็รบัรอง 

   2.1.2  บตัรประจําตวัผู้เสยีภาษีอากร  หรอืหลกัฐานการชําระภาษีเงนิได้นิติ
บุคคล ทัง้นี้ เอกสารตอ้งเป็นฉบบัจรงิพรอ้มสาํเนาประทบัตราและเซน็รบัรอง 
   2.1.3  บตัรประจําตวัประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รบัมอบอํานาจ ทัง้นี้ 
เอกสารตอ้งเป็นฉบบัจรงิพรอ้มสาํเนาประทบัตราและเซน็รบัรอง 

   2.1.4  กรณีเป็นชาวต่างประเทศใหแ้นบใบทะเบยีนคนต่างด้าว  หรอืหนังสอื
เดนิทาง  หรอืบตัรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้  ทัง้นี้ เอกสารต้องเป็นฉบบัจรงิพร้อมสําเนา
ประทบัตราและเซน็รบัรอง 
   2.1.5  สมุดบญัชเีงนิฝากที่ระบุในการชําระภาษีอากรหรอืการขอคนือากรใน
แบบคําร้องขอลงทะเบยีน  ทัง้นี้ เอกสารต้องเป็นฉบบัจรงิพร้อมสําเนาประทบัตราและเซ็น
รบัรอง 
   2.1.6  หนังสอืมอบอํานาจให้ผู้ยื่นคําขอเป็นผู้ดําเนินการขอลงทะเบยีนผ่าน
พธิกีารศุลกากรพรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท เอกสารต้องเป็นฉบบัจรงิพรอ้มสําเนาประทบั 
ตราและเซน็รบัรอง 
   2.1.7  กรณีหากเป็นผูนํ้าเขา้–ส่งออกซึง่ผ่านพธิกีารดว้ยตนเอง ใหจ้ดัเตรยีม 
แบบคาํขอลงทะเบยีนผูผ้่านพธิกีารศุลกากรทางอเิลก็ทรอนิกสแ์บบไรเ้อกสารและแบบคําขอ 
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ลงทะเบยีนเป็นผูร้บัผดิชอบการบรรจผุ่านพธิกีารศุลกากรทางอเิลก็ทรอนิกส์       
      2.2  หากผูล้งทะเบยีนประสงคจ์ะเป็นผูส้่งขอ้มลูและผูร้บัขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกส์
กบัระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรด้วยตนเอง  ให้ทําการทดสอบระบบการแลกเปลี่ยนขอ้มูล
พรอ้มลงลายมอืชื่ออเิลก็ทรอนิกสใ์หค้รบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กลุ่มมาตรฐานและวางแผน สํานัก
เทคโนโลยสีารสนเทศกําหนด  แล้วจงึรบัส่งข้อมูลโดยใช้หมายเลขผู้มสีิทธิรบัส่งข้อมูลทาง
อเิลก็ทรอนิกสก์บัระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรต่อไป 

      2.3  เมื่อผู้ประกอบการได้รบัอนุมตัิให้ลงทะเบยีนเป็นผู้ผ่านพธิกีารศุลกากรหรอื
ดําเนินการในกระบวนการศุลกากรโดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์แบบไรเ้อกสารแลว้  ให้ผ่าน
พธิกีารศุลกากรในการนําของเขา้  การส่งของออก  และการดําเนินการในเรื่องสทิธปิระโยชน์
ทางภาษอีากรรวมถงึการชดเชยค่าภาษอีากรไดทุ้กขัน้ตอนโดยไมต่อ้งใชบ้ตัรผ่านพธิกีารใดๆ  
 ดงันัน้  จงึสรุปได้ว่าในการผ่านพิธศุีลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร  ผู้ที่
สามารถลงทะเบยีนผ่านพธิกีารตามระบบนี้จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวขอ้งกบัศุลกากร  
ไดแ้ก่  ผูป้ระกอบการนําเขา้–ส่งออกทีท่ําพธิกีารศุลกากรเอง  ตวัแทนผูอ้อกของ  ผูร้บัผดิชอบ 
การบรรจุสนิค้า  ตวัแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้า–ออก   ธนาคารที่วางประกนัไว้กบักรม
ศุลกากร  และเคาน์เตอรบ์รกิาร 
 

 3.  การรบัรองข้อมลูในการผ่านพิธีการศลุกากรทางอิเลก็ทรอนิกส ์

     สําหรบัการรบัรองข้อมูลในการผ่านพิธกีารศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์นัน้  กรม
ศุลกากรไดก้ําหนดแนวทางปฏบิตัใิห้ผูป้ระกอบการนําเขา้–ส่งออกสนิค้า  หรอืตวัแทนส่งของ
ออกกระทาํดงันี้ 
      3.1  เมือ่ระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรไดต้อบรบัขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสน์ัน้  ในการ
ผ่านพิธีการระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะส่งผ่านข้อมูลซึ่งรบัรองแล้วเข้าสู่ระบบการ
ดาํเนินการต่อเนื่องดงันี้ 
   3.1.1  ในกระบวนการของศุลกากร เช่น ระบบคลงัสนิคา้ทณัฑบ์น  ระบบเขต 
ปลอดอากร  ระบบคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ  ระบบคืนอากรทัว่ไป  ระบบชดเชยอากร  
ระบบคด ีเป็นตน้  โดยผูนํ้าของเขา้ไมต่อ้งจดัส่งเอกสารในรปูแบบเอกสารอกี 

   3.1.2  ในกระบวนการของหน่วยงานอื่น เช่น ระบบการคนืภาษมีลูค่าเพิม่ของ
กรมสรรพากร  ระบบตดับญัชวีตัถุดบิตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิการลงทุน  ระบบการคนื
ภาษีสรรพสามติ เป็นต้น  โดยไม่ต้องจดัส่งเอกสารสําเนาใบขนสนิค้ามุมน้ําเงนิในรูปแบบ
กระดาษอกี 

      3.2  ในกรณีที่ผู้นําของเข้าหรอืผู้ส่งของออกหรือผู้ส่งข้อมูลเมื่อต้องการข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกสท์ีร่ะบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรเกบ็รกัษาไวเ้ป็นเอกสารต้นฉบบัตามกฎหมาย
ให้ผู้ผ่านพธิกีารศุลกากรยื่นคําขอรบัรองเอกสารใบขนสนิค้าขาเขา้  ใบขนสนิค้าขาออก  ต่อ
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หน่วยบรกิารศุลกากรพรอ้มชําระค่าธรรมเนียมการจําลองเอกสารตามอตัราทีก่ําหนดไว้ในใบ
แนบ ศ.5 เจา้หน้าทีศุ่ลกากรจะพมิพเ์อกสารออกจากระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรและลงชื่อ
รบัรองว่า “ใบขนสนิคา้ไดพ้มิพจ์ากระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากร” 
      3.3  ในกรณีต้องการให้ลงนามรบัรองในเอกสารตามระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ
ของหน่วยงานอื่น  ใหผู้ผ้่านพธิกีารศุลกากรยืน่เอกสารต่อหน่วยบรกิารศุลกากรในขณะผ่านพธิี
การเพื่อขอใหต้รวจสอบพรอ้มลงนามรบัรองในเอกสารดงักล่าวนัน้ได้ 
 ดงันัน้  ในกรณีทีผู่อ้อกใบรบัรองขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์(Digital Certificate) ของหน่วย 
งานใดหรอืบุคคลได้ออกใหก้บัผูป้ระกอบการนําเขา้–ส่งออกสนิคา้ซึง่จะมกุีญแจอยู่ 2 ส่วนคอื  
กุญแจสาธารณะ (Public Key) และกุญแจส่วนตวั (Private Key) เพื่อใชส้ําหรบัการลงลาย มอื
ชื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ การเขา้รหสัลบั  การถอดรหสัลบั  การตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มลูที่
ลงลายมอืชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารที่ทําธุรกรรมให้มคีวามน่าเชื่อถือและปลอดภยัมาก
ยิง่ขึน้ 

 

 4.  การจดัเกบ็และรกัษาเอกสารหลกัฐานในระบบฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส ์

     เนื่องจากกรมศุลกากรได้นําระบบการทําพธิกีารแบบไรเ้อกสาร Paperless มาใช้
แทนระบบ EDI ในปจัจุบนั  รฐับาลจงึได้ตราพระราชบญัญตัศุิลกากรฉบบัใหม่ขึ้น คอื พรบ.
ศุลกากร (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2543  ซึ่งมีข้อกําหนดเกี่ยวกับการจดัเก็บและรกัษาเอกสาร
หลกัฐานในระบบฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์ กล่าวคอื ใหผู้นํ้าเขา้  ผูส้่งออก  ตวัแทนสายเดนิเรอื
และตวัแทนของบุคคลดงักล่าวหรอืบุคคลที่เกี่ยวข้อง  มหีน้าที่ต้องเก็บรกัษาบญัช ี เอกสาร  
และหลกัฐานอื่นไม่ว่าในสื่อรปูแบบใดๆ ที่ได้ผ่านพธิกีารศุลกากรแลว้ไวย้งัสถานประกอบการ
หรอืสถานทีอ่ื่นที่อธบิดกีําหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วนันําของเขา้หรอืส่งของ
ออก และในกรณทีีบุ่คคลหรอืนิตบิุคคลเมือ่มกีารเลกิประกอบกจิการใหเ้กบ็รกัษาบญัช ี เอกสาร  
หลกัฐานและข้อมูลดงักล่าว ณ สถานที่ที่อธบิดีกําหนดต่อไปอีก 2 ปีนับแต่วนัเลกิประกอบ
กจิการ 
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พิธีการศลุกากรน าเข้า  
 

 การนําเข้าสนิค้าผู้ประกอบการจะต้องกระทําตามกฎเกณฑ์ที่ศุลกากรกําหนดไว้ซึ่ง
ระบบพธิกีารนําเขา้ทางอเิลก็ทรอนิกส ์(E – Import) นี้โดยผูนํ้าเขา้จะต้องปฏบิตัติามกฎหมาย  
ระเบยีบและประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  อาท ิ กระทรวงพาณิชย์
สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา  กรมปศุสตัว ์เป็นตน้  
 การนําของเข้ามาในราชอาณาจกัร  หมายถึง  การนําของใดๆ จากภายนอกราช 
อาณาจกัรเขา้มาในราชอาณาจกัรโดยการขนส่งทางเรอื  ทางอากาศยาน  ทางบก  ทางรถไฟ  
ทางท่อส่ง  ทางสายส่ง  ทางไปรษณีย ์ เป็นต้น  ในการผ่านพธิกีารศุลกากรหรอืดําเนินการใน
กระบวนการทางศุลกากรกบัของทีนํ่าเขา้มานัน้  ใหด้ําเนินการโดยวธิทีางอเิลก็ทรอนิกส ์ณ ท่า  
หรอืที่  หรอืสนามบนิศุลกากรทีร่ะบุไว้ในบญัชสีนิค้าว่ามชีื่อส่งของถงึ  ทัง้นี้เพื่อเป็นประโยชน์
ในการผ่านพธิกีารกบัของทีนํ่าเขา้มาในราชอาณาจกัรและจะขนเขา้เกบ็ในคลงัสนิคา้ทณัฑบ์น
หรอืนําเข้าไปในเขตปลอดอากรหรอืนําเข้าไปในเขตอุตสาหกรรม  ผู้ประกอบการจะต้องจดั 
เตรยีมเอกสารต่างๆ และปฏบิตัติามขัน้ตอนพธิกีารศุลกากรในการนําเขา้สนิคา้ดงันี้   (กรม
ศุลกากร. คน้จาก, http://www.internet1.customs.go.th/ext/Formality/ImportFormalities.jsp) 

 

 1.  ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า   
    ประเภทใบขนสนิค้าขาเขา้เป็นแบบพมิพท์ี่กรมศุลกากรกําหนดใหผู้้นําเขา้ต้องยื่น

ต่อกรมศุลกากรในการนําเขา้สนิคา้  ซึง่จาํแนกออกเป็น 9 ประเภทตามลกัษณะของการนําเขา้
ไดแ้ก่ 

    1.1  แบบ กศก. 99/1  ใบขนสนิค้าขาเขา้พรอ้มแบบแสดงรายการภาษสีรรพสามติ
และภาษมีลูค่าเพิม่  ใชส้ําหรบัการนําเขา้สนิค้าทัว่ไปทุกประเภททีก่รมศุลกากรมไิดก้ําหนดให้
ใชใ้บขนสนิคา้ประเภทอื่น 

    1.2  แบบ กศก.102 เป็นใบขนสนิค้าขาเขา้พเิศษพร้อมแบบแสดงรายการภาษี
สรรพสามติและภาษมีลูค่าเพิม่  ใชส้าํหรบัการนําเขา้สนิคา้ทางอากาศยานหรอืพธิกีารอื่นทีก่รม
ศุลกากรกําหนดสาํหรบัของทีนํ่าเขา้ในลกัษณะเฉพาะ เช่น การนําเขา้สตัวเ์ลีย้งมชีวีติ 

    1.3  แบบ กศก.103  คํารอ้งขอผ่อนผนัรบัของ/ส่งของออกไปก่อน  ใชส้ําหรบัการ
นําเขา้หรอืส่งออกสนิคา้ก่อนปฏบิตัพิธิกีารครบถว้นตามทีก่รมศุลกากรกําหนด 

    1.4  แบบ A.T.A. Carnet  ใบขนสนิคา้สําหรบันําของเขา้หรอืส่งของออกชัว่คราว  
ใชส้าํหรบัการนําเขา้หรอืส่งออกสนิคา้ชัว่คราวประเภทต่างๆ ตามทีร่ะบุในอนุสญัญา 

    1.5  แบบ JDA (Joint Development Area)  ใบขนสนิคา้สําหรบัพืน้ที่พฒันาร่วม
ไทย–มาเลเซยี  ใชส้าํหรบัการนําเขา้สนิคา้ในเขตพืน้ทีพ่ฒันาร่วมไทย–มาเลเซยี 

    1.6  แบบใบแนบ 9 ใบขนสนิคา้ถ่ายลาํ  ใชส้าํหรบัพธิกีารสนิคา้ถ่ายลาํ 
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    1.7  แบบที ่448  ใบขนสนิคา้ผ่านแดน  ใชส้าํหรบัพธิกีารสนิคา้ผ่านแดน 

    1.8  ใบขนสนิค้าพเิศษสําหรบัรถยนต์และจกัรยานยนต์นําเขา้หรอืส่งออกชัว่คราว  
ใชส้าํหรบัการนํารถยนตแ์ละจกัรยานยนตเ์ขา้มาในประเทศหรอืส่งออกชัว่คราว 

    1.9  ใบขนสนิค้าพเิศษสําหรบัเรอืสําราญและกฬีาทีนํ่าเขา้หรอืส่งออกชัว่คราว  ใช้
สาํหรบัการนําเรอืสาํราญและกฬีาเขา้มาในประเทศหรอืส่งออกชัว่คราว 

 

2.  เอกสารท่ีควรจดัเตรียมในการน าเข้าสินค้า 

    เอกสารที่ผู้ประกอบการควรจดัเตรยีมในการนําเขา้สนิค้าสําหรบัพธิกีารต่างๆ  ให้
ดาํเนินการดงันี้ 

    2.1  พธิกีารชําระอากร  พธิกีารวางประกนั  พธิกีารขนถ่ายข้างลํา  พธิกีารคลงั 
สนิคา้ทณัฑบ์นประเภทรา้นคา้ปลอดอากร  ตอ้งมเีอกสารประกอบดงันี้ 

 2.1.1  ต้นฉบบัใบขนสนิค้าขาเข้า (กศก. 99/1) พรอ้มสําเนา 1 ฉบบั  เว้นแต่
กรณีที่กรมศุลกากรกําหนดให้มกีารจดัทําคู่ฉบบัเพิม่ เช่น สําหรบัการนําเขา้อาวุธปืน  เครื่อง
กระสุนปืน  วตัถุระเบดิ  การนําเขา้น้ํามนัเชือ้เพลงิทีต่อ้งส่งเงนิเขา้กองทุนน้ํามนั  กรณีดงักล่าว
ตอ้งมสีาํเนาใบขนสนิคา้ขาเขา้ 2 ฉบบั 

 2.1.2  ใบตราส่งสนิคา้ (Bill of Landing or Air Waybill) 

 2.1.3  บญัชรีาคาสนิคา้ (Invoice) 

 2.1.4  แบบธุรกจิต่างประเทศ (ธ.ต.2) (Foreign Transaction Form) กรณีหาก
มลูค่าของนําเขา้เกนิกว่า 500,000 บาท 

 2.1.5  แบบแสดงรายละเอยีดราคาศุลกากร (กศก.170) 

 2.1.6  ใบสัง่ปล่อยสนิคา้ (กศก.100/1) 

 2.1.7  บญัชรีายละเอยีดบรรจหุบีห่อ (Packing List) 

 2.1.8  ใบแจง้ยอดเบีย้ประกนั (Insurance Premium Invoice) 

 2.1.9  ใบอนุญาตหรอืหนงัสอือนุญาตสาํหรบัสนิคา้ควบคุมการนําเขา้ 

 2.1.10  ใบรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้ (Certificate of Origin) กรณีขอลดอตัรา
อากร 

 2.1.11  เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม  คุณลกัษณะและการใชง้าน
ของสนิคา้  แค๊ดตาลอ็ก  เป็นตน้ 

    2.2  พธิกีารหลายเทีย่วเรอืต้องเพิม่พมิพเ์ขยีว (Blue Print) แบบแปลน  แบบพมิพ ์ 
หรอืเอกสารประกอบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพจิารณาใหท้าํใบขนสนิคา้หลายเทีย่วเรอื 

    2.3  พธิกีารขอคนือากรตามมาตรา 19 ทวติอ้งเพิม่เอกสารสําเนาใบขนสนิคา้ขาเขา้ 
(กศก.99/1) อกี 1 ฉบบั 
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    2.4  พธิกีารส่งเสรมิการลงทุน  ต้องเพิม่หนังสอือนุมตัใิหย้กเวน้หรอืลดหย่อนอากร
จากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 

    2.5  พธิกีารคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นทัว่ไป  ตอ้งเพิม่เอกสารดงันี้ 
 2.5.1  คาํขออนุญาตนําของเขา้สนิคา้ทณัฑบ์นทัว่ไป (แบบที ่369) 

 2.5.2  คําขออนุญาตนําของเข้าคลงัสินค้าทณัฑ์บนทัว่ไป  ตามแบบที่กรม
ศุลกากรกําหนด 

    2.6  พธิกีารคลงัสนิค้าทณัฑบ์นประเภทโรงผลติสนิค้า  กรณีนําเข้าโดยผูอ้ื่นที่มใิช่
ผูร้บัอนุญาตจดัตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นประเภทโรงผลติสนิคา้  ต้องเพิม่คําขออนุญาตนําของเขา้
คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นประเภทโรงผลติสนิคา้ 

 

3.  ขัน้ตอนการปฏิบติัพิธีการน าเข้าสินค้า 

    การปฏบิตัพิธิกีารนําเขา้สนิคา้ทีเ่คลื่อนยา้ยมาจากต่างประเทศเพื่อนําเขา้มาใชต้าม
วตัถุประสงคข์องธุรกจินัน้  ผูป้ระกอบการตอ้งดาํเนินการต่อศุลกากรดงันี้ 

    3.1  ผู้นําเขา้หรอืตวัแทนบนัทกึขอ้มูลบญัชรีาคาสนิค้า (Invoice) ทุกรายการเขา้สู่
เครือ่งคอมพวิเตอรข์องตนเองหรอืผ่าน  Service Counter  โดยโปรแกรมคอมพวิเตอรจ์ะแปลง
ขอ้มลูบญัชรีาคาสนิคา้ใหเ้ป็นขอ้มลูบญัชรีาคาสนิคา้ใหเ้ป็นขอ้มลูใบขนสนิคา้โดยอตัโนมตัิ  และ
ใหผู้นํ้าเขา้หรอืตวัแทนส่งเฉพาะขอ้มลูใบขนสนิคา้มายงัเครือ่งคอมพวิเตอรข์องกรมศุลกากร 

    3.2  เครือ่งคอมพวิเตอรข์องกรมศุลกากรจะตรวจสอบขอ้มลูเบือ้งต้นในใบขนสนิคา้
ทีส่่งเขา้มา  เช่น  ชื่อและที่อยู่ผูนํ้าของเขา้เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษี  พกิดัอตัราศุลกากร  ราคา  
ถา้พบว่าขอ้มลูใบขนสนิคา้ขาเขา้ทีส่่งมาไมถู่กตอ้ง  เครือ่งคอมพวิเตอรข์องกรมศุลกากรจะแจง้
กลบัไปยงัผูนํ้าเขา้หรอืตวัแทนเพื่อใหแ้กไ้ขใหถู้กตอ้ง 

    3.3  เมือ่เครือ่งคอมพวิเตอรข์องกรมศุลกากรตรวจสอบขอ้มลูในใบขนสนิคา้ทีส่่งมา
ถูกตอ้งครบถว้นแลว้จะออกเลขทีใ่บขนสนิคา้ขาเขา้พรอ้มกบัตรวจเงือ่นไขต่างๆ ทีก่รมศุลกากร
กําหนดไว้เพื่อจดักลุ่มใบขนสนิค้าขาเขา้  หลงัจากนัน้เครื่องคอมพวิเตอรก์็จะแจง้กลบัไปยงัผู้
นําเขา้หรอืตวัแทนเพื่อจดัพมิพใ์บขนสนิคา้  โดยระบบคอมพวิเตอรข์องกรมศุลกากรจะทําการ
กําหนดตวัเลข 14 หลกัไวใ้นใบขนตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  X X DD X YY MM NNNN ซึง่
แต่ละหลกัมคีวามหมายดงัต่อไปนี้ 

X (ตวัแรก)    หมายถงึ  ตวัอกัษร 1 หลกัใหเ้ริม่ทีพ่ยญัชนะ A จนถงึ Z 

X (ตวัทีส่อง)   หมายถงึ  ใหร้ะบุตวัเลขมคี่าตัง้แต่ 0 – 9 โดยค่าใหเ้ริม่ตน้ที ่0  
                              และเปลีย่นเลขถดัไป 1  หรอื 2 ไล่ไปเรือ่ยๆ 

DD   หมายถงึ  ตําแหน่งระบุวนัที ่
X     หมายถงึ  ประเภทของเอกสาร 

   0  คอื  ใบขนขาเขา้ 
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   1  คอื  ใบขนขาออก 

   2  คอื  ใบขนสนิคา้ผ่านแดน 

   3  คอื  คาํรอ้งขอรบัของไปก่อน 

   4  คอื  คาํรอ้งขอส่งของออกไปก่อน 

YY   หมายถงึ  ตําแหน่งบอก พ.ศ.  
MM  หมายถงึ  ตําแหน่งบอกเดอืน 

NNNN  หมายถงึ  ลาํดบัเลขทีข่องเอกสารใหค้่าเริม่ตน้ดว้ย 00001  
สําหรบัการตรวจสอบข้อมูลในใบขนสนิค้าระบบคอมพวิเตอร์ของกรมศุลกากรจะมี

ขัน้ตอนการตรวจสอบพธิกีารนี้จะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 3.3.1  ใบขนสนิคา้ขาเขา้ประเภททีไ่มต่อ้งตรวจสอบพธิกีาร(Green Line) หรอื
สนิค้าได้รบัการยกเว้นการตรวจ  สําหรบัใบขนสนิค้าประเภทนี้เครื่องคอมพวิเตอร์จะสัง่การ
ตรวจ  โดยเครือ่งคอมพวิเตอรจ์ะส่งขอ้มลูใบสัง่ปล่อยไปโรงพกัสนิคา้ภายในกรมศุลกากรพรอ้ม
แจง้ผู้ประกอบการขัน้ตอนนี้ใบขนสนิค้าจะอยู่ในสถานะ 0309   เมื่อเจา้หน้าที่ทําการแจง้กลบั
ใบขนขาเขา้ก็จะเปลี่ยนสถานะจาก 0309 เป็น 0409 แทนหลงัจากนัน้ผู้นําเขา้หรอืตวัแทนก็
สามารถนําใบขนสนิคา้ขาเขา้ไปชาํระค่าภาษอีากรและรบัการตรวจปล่อยสนิคา้ได้ 

 3.3.2  ใบขนสนิคา้ขาเขา้ประเภททีต่้องเปิดตรวจสอบพธิกีาร(Red Line) หรอื
สนิค้าที่ต้องเปิดตรวจ  สําหรบัใบขนสนิค้าประเภทนี้ระบบจะส่งข้อมูลเตรยีมของให้โรงพกั
สนิคา้และแจง้ผูป้ระกอบการทราบเพื่อขอรบัสนิคา้นํามาให้เจา้หน้าทีศุ่ลกากรทําการเปิดตรวจ  
ระบบจะกําหนดชื่อนายตรวจพรอ้มบนัทกึผลการตรวจและสุดทา้ยใบขนขาเขา้จะเปลีย่นสถานะ
จาก 0309 เป็น 0409 ซึ่งแสดงสถานะส่งมอบเรยีบรอ้ยแลว้  หลงัจากนัน้ผูนํ้าเขา้หรอืตวัแทน
ตอ้งนําใบขนสนิคา้ไปตดิต่อกบัหน่วยงานประเมนิอากรของท่าทีนํ่าของเขา้  

หมายเหตุ :- กรมศุลกากรไดก้ําหนดแสดงรหสัสถานะของเลขใบขนขาเขา้ในแต่ละช่วง
ไวส้ําหรบัตรวจสอบพธิกีารไดแ้ก่  1) รหสั 0109 คอื ใบขนสนิค้าแจง้สถานะพรอ้มชําระภาษี  
2) รหสั 0209  คอื ใบขนขาเขา้แจง้สถานะพรอ้มตดับญัชตีรวจปล่อย  3) รหสั 0309 คอื ใบขน
ขาเขา้แจง้สถานะพรอ้มส่งมอบ  และ 4) รหสั 0409 คอื ใบขนขาเขา้แจง้สถานะส่งมอบแลว้ 

    3.4  ผูนํ้าเขา้หรอืตวัแทนต้องจดัเกบ็ขอ้มลูบญัชรีาคาสนิคา้ตามวรรคแรกในรปูของ
สื่อคอมพวิเตอรเ์ป็นเวลาไมน้่อยกว่า 6 เดอืน  เพื่อใชส้าํหรบัการตรวจสอบใบขนสนิคา้หลงัการ
ตรวจปล่อยโดยใหส้ามารถจดัพมิพเ์ป็นรายงานเมือ่กรมศุลกากรรอ้งขอดงันี้ 

 3.4.1  IMPORT/EXPORT  INVOICE LIST BY DECLARATION ITEM 

 3.4.2  IMPORT/EXPORT  INVOICE LIST BY INVOICE ITEM 

 3.4.3  IMPORT/EXPORT  INVOICE LIST  

 

 



 505 การผ่านพิธีการศลุกากรทางอิเลก็ทรอนิกส ์

จากขอ้มลูทีก่ล่าวมาจงึสรปุแผนผงัขัน้ตอนแสดงการนําเขา้สนิคา้ดงัภาพขา้งล่างนี้ 
 

 
ภาพที ่9.1   แผนผงัแสดงขัน้ตอนการนําเขา้สนิคา้ 

ทีม่า  :  (http://www.internet1.customs.go.th/ext/Formality/ImportFormalities.jsp  

           กรมศุลกากร  กระทรวงการคลงั / 26 พฤษภาคม 2558) 

 

 4.  การตรวจสอบหลงัการตรวจปล่อย 

      การตรวจสอบหลงัการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit)  หมายถงึ  การตรวจ 
สอบระบบบญัช ี บนัทกึ  ระบบธุรกจิ  และขอ้มลูทางการคา้ทัง้หมดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัศุลกากรซึ่ง
ผู้ประกอบการหรอืผู้ที่เกี่ยวข้องครอบครองอยู่  โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะทําการตรวจสอบ
เอกสารหลกัฐานต่างๆ ณ สถานประกอบการของผูนํ้าเขา้  ผูส้่งของออก  หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง
โดยใหเ้จา้ของสถานประกอบการเป็นผูนํ้าเอกสารหลกัฐานมาใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ณ สถาน
ประกอบการนัน้ๆ   
     สาํหรบัประเภทเอกสารทีผู่ป้ระกอบการนําของเขา้  ผูส้่งของออก  หรอืผูเ้กี่ยวขอ้งที่
อยูใ่นขา่ยไดร้บัการตรวจสอบจะตอ้งจดัเกบ็  เช่น  ใบเสรจ็รบัเงนิค่าภาษอีากร  ใบตราส่งสนิคา้  
L/C  บญัชรีาคาสนิคา้  ใบเสนอราคาสนิคา้  จดหมายโตต้อบการซือ้ขาย  ขอ้ตกลงเรื่องลขิสทิธิ ์ 
คาํสัง่  สญัญาใบอนุญาตนําเขา้–ส่งออก  งบการเงนิและเอกสารทางบญัชทีุกประเภท  เอกสาร
การชาํระเงนิค่าระวาง  ค่าประกนัภยั   ขอ้มลูการตรวจนับหรอืลงบญัชสีนิคา้  รายงานการซือ้–
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ขาย  การผลติ  การคํานวณต้นทุนสนิคา้และเอกสารจาํเป็นอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการนําของเขา้
หรอืส่งของออก   ส่วนขัน้ตอนในการตรวจสอบหลงัการปล่อยมดีงันี้ 

     4.1  พนักงานเจา้หน้าที่ดําเนินการส่งหนังสอืแจง้กําหนดวนั  เวลา  และสถานทีท่ี่
จะทําการตรวจ สอบหลงัการตรวจปล่อย ณ สถานทีป่ระกอบการใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
10 วนัหรอืไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้ากไ็ด้ 

     4.2  ในการเขา้ตรวจสอบประกอบดว้ยพนักงานเจา้หน้าทีอ่ย่างน้อย 3 คน  จะต้อง 
แสดงบตัรประจาํตวัขา้ราชการพรอ้มหนงัสอืนําตวัซึง่ประกอบดว้ยตน้ฉบบัและสาํเนาคู่ฉบบั 

     4.3  พนักงานเจา้หน้าทีจ่ะดําเนินการตรวจสอบใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 10 วนัทําการ  
อาจขอขยายเวลาต่อไดอ้กีครัง้ละไมเ่กนิ 10 วนัทาํการ  ทัง้นี้จะขยายเวลาไดไ้มเ่กนิ 3 ครัง้ 

     4.4  เมือ่ตรวจสอบเอกสารเสรจ็สิน้แลว้  พนกังานเจา้หน้าทีจ่ะมหีนงัสอืแจง้ผลการ 

ตรวจสอบใหท้ราบ 

 ดงันัน้  จากความหมายข้างต้นของการตรวจสอบหลงัการตรวจปล่อยจงึเป็นการ
ตรวจสอบเอกสารในภายหลงัแทนการตรวจปล่อยสนิคา้ในขณะนําเขา้หรอืส่งออก  เพื่อเป็นการ
อํานวยความสะดวกในทางการค้าควบคู่กบัการควบคุมทางศุลกากรโดยใช้หลกับรกิารความ
เสีย่ง (Risk Management) ซึง่เป็นกระบวนการทางศุลกากรตามมาตรฐานสากล  
 

 

การยื่นรายงานการน าของเข้า 

 

 สมเดช  โรจน์คุรเีสถยีรและคณะ (2556 : 897)  ไดก้ล่าวไวว้่าในการยื่นรายงานการนํา
ของเขา้  ให้ผู้รบัผดิชอบในการขนส่งของจากต่างประเทศเขา้มาในราชอาณาจกัรไทยต้องทํา
การรายงานการนําของเขา้ให้ศุลกากรได้ทราบก่อนการขนถ่ายของออกจากยานพาหนะที่ทํา
การขนส่งนัน้  สาํหรบัการยืน่รายงานการนําของเขา้สามารถแบ่งออกเป็นกรณต่ีางๆ ดงันี้ 
 

 1.  การรายงานเรือเข้าและการย่ืนบญัชีสินค้าส าหรบัเรือ 

     ผู้รบัผดิชอบในการขนส่งจะต้องลงทะเบยีนยื่นรายงานเรอืเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์
กระทาํดงันี้ 
      1.1  ใหต้วัแทนผูร้บัมอบอํานาจจากนายเรอืทําการลงทะเบยีนเป็นผูย้ ื่นรายงานเรอื
เขา้ทางอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยระบุชื่อเรอืทีท่าํการรายงานเรอืเขา้ไวด้ว้ย 

      1.2  เมื่อไดร้บัอนุมตัจิากกรมศุลกากรใหเ้ป็นผูร้บัส่งขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกสแ์บบ
ไร้เอกสาร  ให้ตวัแทนผู้รบัมอบอํานาจดงักล่าวเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เขา้สู่ระบบ
คอมพวิเตอรข์องศุลกากรเพื่อดําเนินการขออนุมตัเิปิดระวางเรอืและการยื่นบญัชสีนิคา้สําหรบั
เรอืดงัต่อไปนี้ 
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    1.2.1  การรายงานเรอืเขา้มาในราชอาณาจกัร 
    1.2.1.1  ก่อนเรอืเขา้มาในราชอาณาจกัร  ให้ตวัแทนเรือจดัทําขอ้มูล
การรายงานเรอืเขา้และการขอเปิดระวางเรอื (Vessel Schedule : VSED) ตามมาตรฐานทีก่รม
ศุลกากรกําหนด  และส่งขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ขา้สู่ระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรโดยถอื
เป็นการยืน่เอกสารใบแนบ 1 ในการรายงานเรอืเขา้ต่อศุลกากรแลว้ 

    1.2.1.2  เมือ่ระบบคอมพวิเตอรข์องกรมศุลกากรรบัขอ้มลูรายงานเรอื
เขา้แลว้  จะแจง้กลบัเลขทีร่บัรายงานเรอืเขา้ (Receive Control Number) ใหผู้ส้่งขอ้มลูทราบ  
ถอืเป็นการอนุญาตพเิศษใหเ้ปิดระวางเรอืเพื่อขนถ่ายของไดท้นัท ี

    1.2.1.3  เรอืทีม่าจากต่างประเทศนัน้ไม่ต้องจอดทอดสมอเพื่อปฏบิัติ
พธิกีารศุลกากรทีด่่านตรวจศุลกากร  และใหเ้รอืผ่านด่านตรวจเขา้เขตท่าภายในไดโ้ดยไม่ต้อง
จดัเจา้หน้าทีศุ่ลกากรกํากบัควบคุม 

    1.2.1.4  ใหต้วัแทนผู้รบัมอบอํานาจจากนายเรอืจดัทําขอ้มูลรายงาน
เรอืเขา้สําเรจ็  โดยต้องแจง้วนันําเขา้จรงิและเวลาทีเ่รอืถงึเขตท่า (Actual Date Actual Time) 

ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนดและส่งขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพวิเตอร์ของ
ศุลกากร  ใหถ้อืเป็นการลงรายละเอยีดไว้ในสมุดทะเบยีนเรอืเขา้จากต่างประเทศหรอืสมุดรบั
เรอื (แบบที ่314) ประจาํด่านตรวจนัน้ๆ แลว้ 

    1.2.2  ใหต้วัแทนผูร้บัมอบอํานาจจากนายเรอืและ/หรอืผูท้ีต่วัแทนผูร้บัมอบ
อํานาจจากนายเรอืมอบหมายใหร้บัส่งขอ้มลูบญัชสีนิคา้สําหรบัเรอืภายใต้เลขทีร่บัรายงานเรอื
เขา้ 
    1.2.2.1  จดัทําขอ้มูลบญัชสีนิค้าสําหรบัเรอื (Master Sea Cargo 

Manifest : MMAN)  ตามมาตรฐานทีศุ่ลกากรกําหนด 

    1.2.2.2  จัดทําข้อมูลบัญชีสินค้าสําหรับเรือรายใบตราส่งสินค้า 
(House Sea Cargo Manifest : HMAN)  ตามมาตรฐานทีศุ่ลกากรกําหนด 

    1.2.2.3  โดยแยกข้อมูลบัญชีสินค้าถ่ายลํา  บัญชีสินค้าผ่านแดน  
บญัชสีนิคา้ขนขึน้ท่านําเขา้  บญัชสีนิคา้ตดิเรอื (Through Cargo) และบญัชขีองทีข่นขึน้ท่าอื่น
ภายในราชอาณาจกัรนอกจากท่านําเขา้ (ไมต่อ้งจดัทาํสาํเนาเดนิทางในรปูแบบเอกสารอกี) 
    1.2.2.4  ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากรภายใตเ้ลขทีร่บัรายงานเรอืเขา้ภายใน 24 ชัว่โมงนบัแต่ไดร้บัการรายงานเรอืเขา้สําเรจ็ 

    1.2.3  ให้ตวัแทนผู้รบัมอบอํานาจจากนายเรอืและ/หรอืผู้ทีต่วัแทนผูร้บัมอบ
อํานาจจากนายเรอืมอบหมายให้รบัส่งข้อมูลบญัชสีินค้าเรอืภายใต้เลขที่รบัรายงานเรอืเข้า
จดัทําขอ้มูลบญัชตีู้สนิค้า (Container List)  และบญัชคีอนเทนเนอรแ์รค (Container Rack) 

ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนดแล้วส่งข้อมูลทางอเิลก็ทรอนิกส์เขา้สู่ระบบคอมพวิเตอรข์อง
ศุลกากรภายใตเ้ลขทีร่บัรายงานเรอืเขา้ภายใน 24 ชัว่โมงนบัแต่ไดร้บัการรายงานเรอืเขา้สําเรจ็ 
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    1.2.4  การสําแดงเครื่องหมายและเลขหมายหบีห่อ (Shipping Mark) ใน
ขอ้มลูบญัชสีนิคา้สาํหรบัเรอื  ถ้าขอ้มลูเป็นรปูภาพใหบ้นัทกึเป็น Picture แต่ถ้าเป็นขอ้ความให้
บนัทกึเป็นขอ้ความตามจรงิ 

    1.2.5  ระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบือ้งต้นกบั
แฟ้มขอ้มลูอา้งองิ 
            1.2.5.1  ถ้าพบข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น  
ระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรจะตอบรหสัขอ้ผดิพลาด (Error Message) กลบัไปใหผู้ส้่งขอ้มลู 

    1.2.5.2  ถา้หากไมพ่บขอ้ผดิพลาดระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรจะ
นําขอ้มูลชื่อเรอื  วนัเรอืเขา้ตามบญัชสีนิค้าสําหรบัเรอืนัน้ๆ เผยแพร่ทางอนิเตอรเ์น็ตให้ผู้นํา
ของเขา้ทราบเพื่อดาํเนินการต่อไป 

     1.3  การแกไ้ขขอ้มลูบญัชสีนิคา้สาํหรบัเรอืทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
    1.3.1  การขอแก้ไขขอ้มูลบญัชสีนิค้าสําหรบัเรอืดําเนินภายหลงั 48 ชัว่โมง
นบัแต่ไดร้บัการรายงานเรอืเขา้สําเรจ็  ใหต้วัแทนผูร้บัมอบอํานาจจากนายเรอืต้องจดัทําคํารอ้ง
ขอแก้ไขยื่นต่อหน่วยควบคุมการขนถ่าย ณ ท่า หรอืที่นําของเขา้  เพื่อพจิารณาอนุญาตและ
พจิารณาความผดิเป็นการเฉพาะเป็นรายๆ ไป  แล้วเจา้หน้าที่ศุลกากรจะทําการบนัทกึแก้ไข
ขอ้มลูบญัชสีนิคา้สาํหรบัเรอืในระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรต่อไป 

    1.3.2  กรณทีีร่ะบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรไดท้าํการตรวจสอบขอ้มลูใบขน
สนิค้าขาเข้ากบับญัชสีนิค้าสําหรบัเรอืและทําการตดับญัชสีนิค้าให้โดยอตัโนมตัิแล้ว  ระบบ
คอมพวิเตอรข์องศุลกากรจะไมย่อมรบัขอ้มลูแกไ้ขใบตราส่งดงักล่าวอกี     
      1.4  การยืน่บญัชสีนิคา้สาํหรบัเรอืกรณอีื่นๆ โดยมไิดส้่งขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
    1.4.1  กรณยีืน่เอกสารประกอบการรายงานเรอืเขา้อื่นๆ ใหต้วัแทนผูร้บัมอบ
อํานาจจากนายเรอืจดัทําบญัชีและเอกสารประกอบการรายงานเรอืเข้าในรูปเอกสารยื่นต่อ
หน่วยควบคุมการขนถ่ายภายใน 24 ชัว่โมงนบัแต่เรอืมาถงึท่าในราชอาณาจกัร  ดงันี้ 
    1.4.1.1  บญัชแีสดงจาํนวนคนโดยสาร 
    1.4.1.2  บญัชแีสดงจํานวนรายชื่อ  และตําแหน่งหน้าที่คนในเรอืทุก
แผนก 

    1.4.1.3  บญัชแีสดงจํานวนอาวุธปืน  และเครื่องกระสุนปืนทีค่นโดย 
สารนําเขา้มา 
    1.4.1.4  บญัชแีสดงจํานวนรายการอาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน  และ
วตัถุระเบดิ (ซึง่เป็นของเจา้หน้าทีเ่รอื)  หรอืเป็นของใชป้ระจาํเรอื (ถา้มไิดแ้จง้ไวใ้นรายงานเรอื) 
    1.4.1.5  บญัชแีสดงจํานวนของใช้  และอาหารของคนในเรอืแผนก
ต่างๆ ซึง่ตอ้งเป็นของใชท้ีจ่าํเป็นของแต่ละบุคคลและมจีาํนวนพอสมควรเท่านัน้ 

    1.4.1.6  บญัชแีสดงจาํนวนสุรา  บุหรี ่
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    1.4.1.7  บญัชแีสดงจาํนวนห่อพสัดุหรอืถุงเมล ์

    1.4.1.8  บญัชแีสดงจาํนวนสตัว ์ พชื 

    1.4.1.9  บญัชีแสดงจํานวนยาเสพติดให้โทษที่เป็นของลูกเรอืหรอื
ของประจาํเรอื 

          1.4.2  กรณกีารเริม่ขนถ่ายของโดยมติอ้งยืน่ขอ้มลูบญัชสีนิคา้สําหรบัเรอืเขา้
สู่ระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากร 

      1.4.2.1  ใหต้วัแทนผูร้บัมอบอํานาจจากนายเรอืยื่นคํารอ้งขออนุญาต
พเิศษเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรที่นําของเข้าได้ในกรณีที่จะขน
ถ่ายของทางราชการ  หรอืในกรณทีีจ่ะบรรทุกของขาออกลงในเรอืทีเ่ขา้มามแีต่อบัเฉา 

    1.4.2.2  ในการอนุญาตพเิศษนี้  ผูอ้ํานวยการสํานักงานศุลกากรทีนํ่า
ของเข้าหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายต้องเขยีนหรือพิมพ์ลงไว้ให้ชัดเจนในใบอนุญาตพิเศษว่า
อนุญาตใหท้าํการอยา่งใด  และบนัทกึวนัเวลาทีอ่อกใบอนุญาตพเิศษฉบบันัน้ดว้ย  

      1.5  การออกรายงาน List A และ List F พรอ้มปิดบญัชสีนิคา้สาํหรบัเรอื 

    1.5.1  เมื่อครบกําหนด 2 เดอืนนับจากวนัเรอืเข้า  ระบบคอมพวิเตอร์ของ
ศุลกากรจะทาํการปิดบญัชสีนิคา้สาํหรบัเรอืทีม่ไิดม้กีารตดับญัชสีนิคา้สําหรบัเรอืกบัใบขนสนิคา้
ขาเขา้  โดยส่งขอ้มลูรายงาน List A ดงักล่าวใหต้วัแทนเรอืทีนํ่าของเขา้ตามบญัชสีนิคา้สําหรบั
เรอืนัน้ทราบ 

    1.5.2  ให้ตัวแทนเรอืมหีน้าที่แจ้งให้ผู้รบัตราส่งมาดําเนินการผ่านพิธีการ
ศุลกากรภายในกําหนด 15 วนันบัจากวนัทีต่วัแทนเรอืไดร้บัแจง้ขอ้มลู List A แลว้   
    1.5.3  เมื่อครบ 15 วนันับจากวนัที่ตวัแทนเรอืนําของเข้าได้รบัแจ้งข้อมูล 
List A แลว้  ระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรจะปรบัขอ้มลูบญัชสีนิคา้สําหรบัเรอืทีค่งเหลอืมไิด้
มกีารตดับญัชกีบัใบขนสนิคา้ขาเขา้ใหเ้ป็น List F เพื่อดําเนินการจดัทําบญัชขีองคา้งบญัชเีรอื
ต่อไป 

    1.5.4  การขอแก้ไขผ่อนผนัการจดัทําบญัชขีองตกค้างเพื่อส่งข้อมูลใบขน
สนิคา้ขาเขา้  ใหผู้นํ้าของจดัทาํคาํรอ้งขอผ่อนผนัยืน่ต่อหน่วยงานบรกิารศุลกากร ณ ท่า  หรอืที่
นําของเขา้  เพื่อพจิารณาอนุญาตเป็นการเฉพาะเป็นรายๆ ไป  ต่อจากนัน้เจา้หน้าทีศุ่ลกากรจะ
ทาํการบนัทกึแกไ้ขขอ้มลูบญัชสีนิคา้สาํหรบัเรอืในระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรต่อไป 

 

 2.  การรายงานอากาศยานเข้าและการย่ืนบญัชีสินค้าส าหรบัอากาศยาน 

    การรายงานอากาศยานเขา้และการยื่นบญัชสีนิคา้สําหรบัอากาศยาน  ใหผู้ป้ระกอบ 
การหรอืตวัแทนของผูป้ระกอบการดาํเนินการดงันี้ 
     2.1  ใหต้วัแทนผูร้บัมอบอํานาจจากผูค้วบคุมอากาศยานหรอืตวัแทนอากาศยานทํา 
การลงทะเบยีนเป็นผู้ยื่นรายงานอากาศยานเขา้ทางอเิลก็ทรอนิกส์แบบไรเ้อกสาร  หากได้รบั



 510 การผ่านพิธีการศลุกากรทางอิเลก็ทรอนิกส ์

อนุมัติจากกรมศุลกากรแล้วจึงจะสามารถเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบ
คอมพวิเตอรข์องศุลกากร 

     2.2  ผูร้บัมอบอํานาจจากผูค้วบคุมอากาศยานหรอืตวัแทนอากาศยาน  ต้องทําการ
ขออนุมตัเิปิดระวางอากาศยานและการยื่นบญัชสีนิค้าสําหรบัอากาศยานทางอิเล็กทรอนิกส์
ดงัต่อไปนี้  
  2.2.1  ใหต้วัแทนผูท้ีร่บัมอบอํานาจต้องจดัทําขอ้มลูบญัชสีนิคา้สําหรบัอากาศ
ยาน (Master Air Cargo Manifest : MMAN) ตามมาตรฐานทีศุ่ลกากรกําหนด 

  2.2.2  จดัทําขอ้มูลบญัชสีนิค้าสําหรบัอากาศยานรายใบตราส่งสนิค้า (House 

Air Cargo Manifest : HMAN) ตามมาตรฐานทีศุ่ลกากรกําหนด 

  2.2.3  แยกขอ้มลูบญัชสีนิค้าถ่ายลํา  บญัชสีนิค้าผ่านแดน  บญัชสีนิคา้ขนขึน้
สนามบนิทีนํ่าเขา้  บญัชสีนิคา้ตดิอากาศยาน (Though Cargo) และบญัชขีองทีข่นขึน้สนามบนิ
อื่นภายในราชอาณาจกัรนอกจากสนามบนิทีนํ่าเขา้ 

  2.2.4  ส่งขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ขา้สู่ระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรภายใต้
เลขทีร่บัรายงานอากาศยานเขา้ภายใน 24 ชัว่โมงนับแต่อากาศยานมาถงึสนามบนิศุลกากรใน
ราชอาณาจกัร 
     2.3  เมือ่ส่งขอ้มลูบญัชสีนิคา้สาํหรบัอากาศยานครบถ้วนหมดแลว้ใหต้วัแทนอากาศ
ยานจดัทําขอ้มลูวนันําเขา้จรงิ (Arrival Date) ตามมาตรฐานทีศุ่ลกากรกําหนด  ต่อจากนัน้ส่ง
ขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ขา้สู่ระบบคอมพวิเตอรข์องกรมศุลกากรเพื่อเป็นการยนืยนัถงึความ
ถูกต้องของบญัชสีนิค้าและถอืว่าเป็นการลงรายละเอียดไว้ในทะเบยีนรบัอากาศยานเขา้จาก
ต่างประเทศแลว้ 

     2.4  การสําแดงเครื่องหมายและเลขหมายหบีห่อ (Shipping Mark) ในขอ้มลูบญัชี
สนิค้าสําหรบัอากาศยาน  ถ้าขอ้มูลเป็นรูปภาพให้บนัทกึเป็น Picture แต่ถ้าเป็นข้อความให้
บนัทกึเป็นขอ้ความนัน้ตามจรงิ  โดยใหต้วัแทนผูร้บัมอบอํานาจปฏบิตัติามมาตรฐานทีศุ่ลกากร
กําหนด 

     2.5  เมือ่ขอ้มลูของกจิการไดส้่งมาทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรข์องศุลกากรเป็นทีเ่รยีบรอ้ย
แล้ว  ระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกบัแฟ้มขอ้มูลอ้างองิ  
รายละเอยีดมดีงันี้ 
  2.5.1  หากพบว่าขอ้มลูทีส่่งมาลงรายการไมค่รบถ้วนหรอืมคีวามผดิพลาดบาง
ประการ  ระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรจะตอบรหสัขอ้ผดิพลาดกลบัไปใหผู้ส้่งขอ้มลู 

  2.5.2  หากพบว่าขอ้มลูทีส่่งมามคีวามครบถ้วนถูกต้องไม่พบขอ้ผดิพลาดใดๆ 
ตามรายการทีก่ําหนด  ระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรจะนําขอ้มลูเทีย่วบนิของวนัอากาศยาน
ขอ้มลูเลขทีใ่บตราส่งตามบญัชสีนิคา้สําหรบัอากาศยานทีไ่ดท้ําการยนืยนัความถูกต้องเผยแพร่
ทางอนิเตอรเ์น็ตใหผู้นํ้าของเขา้ทราบเพื่อดาํเนินการต่อไป 
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     2.6  การแกไ้ขขอ้มลูบญัชสีนิคา้สําหรบัอากาศยานทางอเิลก็ทรอนิกส ์ ถ้าภายหลงั
พบว่าขอ้มลูทีไ่ดร้ายงานแจง้ใหก้บัศุลกากรไดท้ราบมขีอ้ผดิพลาดโดยศุลกากรไดท้ําการบนัทกึ
ขอ้มลูไวเ้รยีบรอ้ยแลว้  ตวัแทนอากาศยานจะตอ้งรบีดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลูภายหลงั 48 ชัว่โมง
นบัแต่ออกเลขทีร่บัรายงานอากาศยาน  การแก้ไขขอ้มลูนี้ตวัแทนต้องจดัทําคํารอ้งขอแก้ไขยื่น
ต่อหน่วยควบคุมทางศุลกากร ณ ท่า  หรอืที่นําของเขา้เพื่อพจิารณาอนุญาตเป็นเฉพาะรายๆ 
หลงัจากนัน้เจา้หน้าทีศุ่ลกากรกจ็ะทาํการบนัทกึการแก้ไขขอ้มลูลงในระบบคอมพวิเตอรส์ําหรบั
บญัชสีนิคา้อากาศยานทีม่กีารรอ้งขอใหแ้กไ้ขใหมเ่พื่อจะไดด้าํเนินการต่อไป  
     2.7  สาํหรบัอากาศยานในกรณอีื่นๆ ทีม่ไิดจ้ดัส่งขอ้มลูตามระบบทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 
ต้องดําเนินการโดยนําของเขา้ไปเก็บไว้ในคลงัสนิค้าใหอ้ยู่ในความรบัผดิชอบของส่วนบรกิาร
ศุลกากรก่อน  เนื่องจากต้องจดัทําใบขนสนิคา้ถ่ายลํา (ใบแนบ 9) กํากบัไวก่้อน  เพราะจะต้อง
ได้รบัการตรวจสอบสินค้าจากเจ้าหน้าหน้าที่ของศุลกากร  หากพบว่าสินค้าที่ขนเข้ามาใน
ราชอาณาจกัรครบถ้วนถูกต้องตามรายการทีแ่จง้มาเจา้หน้าทีข่องศุลกากรกจ็ะใหล้งลายมอืชื่อ
รบัรองใบขนสนิค้าถ่ายลําแล้วโดยถอืว่าเป็นการลงบญัชสีนิค้าถ่ายลําขาเขา้–ขาออก ทัง้นี้ ให้
แยกเกบ็สนิคา้ไวต่้างหากจากของนําเขา้ยงัสนามบนินัน้ๆ 

     2.8  การออกรายงาน List A และ List F และการปิดบญัชสีนิคา้สําหรบัอากาศยาน  
กระทาํดงันี้ 
  2.8.1  เมื่อครบกําหนด 2 เดอืนนับจากวนัอากาศยานเขา้มาในราชอาณาจกัร  
ระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรจะทําการปิดบญัชสีนิคา้สําหรบัอากาศยานทีม่ไิดม้กีารจดับญัชี
สนิคา้สาํหรบัอากาศยานกบัใบขนสนิคา้ขาเขา้  โดยจะส่งขอ้มลูรายงานไปที ่List A  เพื่อแจง้ให้
ตวัแทนอากาศยานทีนํ่าของเขา้ตามบญัชสีนิคา้สาํหรบัอากาศยานนัน้ไดร้บัทราบ 

  2.8.2  ให้ตวัแทนอากาศยานแจ้งไปยงัผู้รบัตราส่งมาดําเนินการผ่านพธิกีาร
ศุลกากรภายในกําหนดระยะเวลา 15 วนันบัจากวนัทีต่วัแทนอากาศยานไดร้บัแจง้ขอ้มลู List A 
จากศุลกากรแลว้ 

  2.8.3  เมื่อครบกําหนดเวลา 15 วนันับจากวนัทีต่วัแทนอากาศยานนําของเขา้
ไดร้บัแจง้ขอ้มูล List A แลว้  ระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรจะปรบัขอ้มลูบญัชสีนิคา้สําหรบั
อากาศยานทีค่งเหลอืทีย่งัไม่ไดม้กีารตดับญัชกีบัใบขนสนิคา้ขาเขา้ใหเ้ป็นบญัชรีายการ List F 
เพื่อดาํเนินการจดัทาํขอ้มลูของคา้งบญัชอีากาศยานต่อไป 

 

 3.  การรายงานยานพาหนะเข้าและการย่ืนบญัชีสินค้าทางบก 

      การรายงานยานพาหนะเข้าและการยื่นบัญชีสินค้าทางบก ให้ผู้ประกอบการ
ดาํเนินการดงันี้ 
     3.1  การลงทะเบยีน  ใหเ้จา้ของผูม้สีทิธคิรอบครองยานพาหนะหรอืผูร้บัผดิชอบการ
ขนส่งสนิคา้ทางบกทําการลงทะเบยีนเป็นผู้ยื่นรายงานยานพาหนะเขา้ทางอเิลก็ทรอนิกส์แบบ
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ไรเ้อกสาร  โดยจะต้องได้รบัการอนุมตัจิากกรมศุลกากรก่อนจงึจะสามารถเป็นผู้รบัส่งข้อมูล
ทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ขา้สู่ระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรได ้

     3.2  การรายงานยานพาหนะเขา้และการยื่นบญัชสีนิคา้ทางบก  ใหเ้จา้ของผูม้สีทิธิ
ครอบครองยานพาหนะหรอืผูร้บัผดิชอบการขนส่งสนิคา้  ดาํเนินการดงันี้ 
  3.2.1  ก่อนนํายานพาหนะผ่านด่านพรมแดนทางบกเขา้มาในราชอาณาจกัรให้
จดัทําข้อมูลบญัชสีนิค้าที่จะนําเขา้มาตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนดไว้แล้วจดัส่งขอ้มูลทาง
อเิลก็ทรอนิกสเ์ขา้สู่ระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากร 

  3.2.2  เมื่อศุลกากรได้รบัขอ้มูลแล้ว  ระบบคอมพวิเตอรก์็จะตรวจสอบขอ้มูล
เบื้องต้นกบัรายละเอยีดตามเอกสารจากแฟ้มขอ้มูลที่อ้างองิถงึกนั  ถ้าพบขอ้ผดิพลาดในการ
ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น  ระบบคอมพวิเตอร์ของศุลกากรก็จะตอบรหสัข้อผดิพลาด
กลบัไปยงัผู้ส่งขอ้มูล  ถ้าหากไม่พบขอ้ผดิพลาดระบบคอมพวิเตอรก์็จะออกเลขที่รบัรายงาน
ยานพาหนะและบญัชสีนิคา้เขา้มาในราชอาณาจกัรใหผู้ส้่งขอ้มลูไดร้บัทราบ 

     3.3  การแก้ไขขอ้มูลบญัชสีนิค้า  ผู้ส่งขอ้มูลต้องจดัทําคํารอ้งขอแก้ไขขอ้มูลบญัชี
สนิค้าทางบกยื่นต่อหน่วยควบคุมทางศุลกากร ณ ที่ที่นําของเขา้ภายหลงั 48 ชัว่โมงนับจาก
การนํายานพาหนะผ่านด่านพรมแดนทางบกเขา้มาในราชอาณาจกัร  เพื่อพจิารณาอนุญาตเป็น
การเฉพาะเป็นรายๆ หลงัจากนัน้เจา้หน้าที่ศุลกากรก็จะทําการบนัทกึขอ้มูลที่ขอแก้ไขใหม่ใน
ระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากร 

     3.4  กรณีผู้ส่งขอ้มูลมไิด้ยื่นการรายงานยานพาหนะและการยื่นบญัชสีนิค้าทางบก
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์ ใหด้าํเนินการดงันี้ 
  3.4.1  ใหผู้ค้วบคุมยานพาหนะทีผ่่านเขตแดนทางบก เขา้มาในราชอาณาจกัร  
ยืน่บญัชสีนิคา้ (แบบ ศ.บ.1) ต่อเจา้หน้าทีศุ่ลกากร จาํนวน 2 ฉบบั  โดยต้องกรอกรายการและ
ลงนามในบญัชสีนิค้าให้ตรงกนัเมื่อจะนํารถบรรทุกของผ่านเข้ามา  และถ้าเป็นยานพาหนะ
เปล่าไม่มกีารบรรทุกสนิคา้เขา้มาใหร้ะบุในช่องหมายเหตุว่า “ไม่มสีนิค้าบรรทุกเขา้มา” กํากบั
ไวด้ว้ย  
  3.4.2  กรณีเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์บรรทุกแต่คนโดยสารกบัหบีห่อ
ของส่วนตวัคนโดยสารในรถนัน้ไม่ต้องยื่นบญัชสีนิค้า (แบบ ศ.บ.1) ให้แก่เจา้หน้าทีศุ่ลกากร
ประจาํด่านพรมแดนจะทาํการพธิกีารเพยีงสุ่มตรวจสอบและถ้าไม่มขีองต้องหา้มของต้องกํากดั
เขา้มาใหจ้ดเลขทะเบยีนและวนัทีเ่ขา้มาแลว้ออกใบผ่านด่าน (แบบ ศ.บ.2) ใหโ้ดยไม่ต้องกรอก
ช่องจาํนวนหบีห่อและชนิดของแต่อยา่งใด 

  3.4.3  กรณคีนหาบหามของและสตัวบ์รรทุกของเขา้มาเลก็น้อยตามปกต ิ เมื่อ
ไมม่ขีองตอ้งหา้ม  ของตอ้งกํากดัใหผ้่านด่านไดโ้ดยไมต่อ้งมใีบผ่านด่าน 

     3.5  เมื่อเจา้หน้าที่ศุลกากรตรวจสอบบญัชสีนิค้าหรอืกรอกรายการในใบผ่านด่าน
แล้วให้ออกเลขที่ว ัน เดือน ปีกํากับถือเป็นการอนุญาตให้ผ่านแดนได้ซึ่งรูปแบบเลขที่ใบ 
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อนุญาตใหผ้่านแดนในรปูแบบเอกสารจะมตีวัเลขจาํนวน 12 หลกั ทัง้นี้ ด่านศุลกากรแต่ละแห่ง 
สามารถกําหนดเลข Running 7 หลกัเองไดเ้พื่อก่อใหเ้กดิความแตกต่างกนัไป เช่น อาจจะเริม่ 
ตน้ดว้ยตวัเลข 0001 หรอื 1001 หรอื 2001 เป็นต้น แต่เมื่อเริม่เดอืนใหม่ใหน้ับเริม่ต้นทีต่วัเลข 
1 ใหมเ่สมอ 

     3.6  ต่อจากนัน้เจา้หน้าทีศุ่ลกากรกจ็ะมอบตน้ฉบบัคนืใหผู้ค้วบคุมยาน พาหนะเป็น
ใบอนุญาตผ่านด่านพรมแดน และกํากับการขนย้ายของตามบญัชสีินค้ามายงัด่านศุลกากร  
และ/หรอืกํากบัการขนย้ายของตามใบผ่านด่านกรณีของต้องนํามาปฏบิตัิพธิกีารศุลกากร ณ 
ด่านศุลกากร  คู่ฉบบัด่านพรมแดนจะส่งไปยงัด่านศุลกากรทีนํ่าของเขา้นัน้ต่อไป 

     3.7  ของทีบ่รรทุกเขา้มาในราชอาณาจกัรโดยยานพาหนะใด  กต็้องบรรทุกของนัน้
ในยานพาหนะเดมิตัง้แต่ด่านพรมแดนถงึด่านศุลกากรห้ามมกีารเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะโดย
เดด็ขาด  มฉิะนัน้จะถอืว่ากระทําความผดิตามกฎหมายศุลกากรในการลกัลอบนําสนิคา้เขา้มา
ซึง่ไมไ่ดร้บัอนุญาตใหผ้่านด่านพรมแดนของศุลกากรอยา่งถูกตอ้ง  เวน้แต่เป็นไปตามกรณดีงันี้ 
  3.7.1  กรณีมเีหตุจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนยานพาหนะขนถ่ายระหว่างทาง เช่น 
เกดิอุบตัเิหตุแก่ยานพาหนะทีบ่รรทุกของเขา้มา  ใหเ้จา้ของผูม้สีทิธคิรอบครองยานพาหนะหรอื
ผู้รบัผิดชอบการขนส่งสินค้าทางบก  ยื่นคําร้องขออนุญาตขนถ่ายของเปลี่ยนยานพาหนะ
ระหว่างทางต่อนายด่านศุลกากรหรอืหวัหน้าด่านพรมแดนหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  3.7.2  เมื่อเหน็ว่ามเีหตุจาํเป็นแท้จรงิตามเอกสารที่รอ้งขอเปลีย่นยานพาหนะ  
นายด่านศุลกากรหรอืหวัหน้าด่านพรมแดนหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายจะอนุญาตให้ขนถ่ายของ
เปลีย่นยานพาหนะได ้ โดยมเีจา้หน้าทีค่วบคุมจนเสรจ็การพรอ้มหมายเหตุไวใ้นต้นฉบบับญัชี
สนิคา้หรอืใบผ่านด่านเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานประกอบดว้ย 

     3.8  เมื่อยานพาหนะบรรทุกของมาถึงด่านศุลกากร  เจ้าของผู้มสีทิธคิรอบครอง
ยานพาหนะหรอืผูร้บัผดิชอบการขนส่งสนิคา้ทางบกใหป้ฏบิตัดิงันี้ 
  3.8.1  ใหย้ืน่ตน้ฉบบัใบอนุญาตผ่านด่านพรมแดนต่อเจา้หน้าทีศุ่ลกากร 

  3.8.2  เมื่อเจา้หน้าทีศุ่ลกากรได้รบับญัชสีนิค้าหรอืใบผ่านด่านฉบบัซึง่เป็นใบ 
อนุญาตใหผ้่านด่านพรมแดนได ้ กจ็ะทําการตรวจสอบรายละเอยีดต่างๆ ดูว่าด่านพรมแดนได้
กรอกขอ้มลูถูกต้องครบถ้วนแลว้  และยานพาหนะนัน้ไดเ้ขา้มาถงึด่านศุลกากรภายในกําหนด 
เวลาอนัควร  หากพบว่ารายการสมบูรณ์ถูกต้องก็จะบนัทกึขอ้มูลบญัชสีนิค้าและ/หรอืใบผ่าน
ด่านเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรต่อไป 

 

 4.  การรายงานยานพาหนะเข้าและการย่ืนบญัชีสินค้าทางรถไฟ 

     การรายงานยานพาหนะเข้าและการยื่นบญัชีสินค้าทางรถไฟให้เจ้าของผู้มสีิทธิ
ครอบครองสนิคา้หรอืผูร้บัผดิชอบการขนส่งสนิคา้ทางรถไฟ  ทีม่คีวามประสงคจ์ะยื่นรายงาน
ยานพาหนะที่ขนส่งสินค้าผ่านพรมแดนทางบกเข้ามาในราชอาณาจักรให้ดําเนินการ
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เช่นเดยีวกบัการรายงานยานพาหนะเข้าและการยื่นบญัชสีนิคา้ทางเรอืซึง่ศุลกากรมขีอ้อนุโลม
ไวด้งันี้ 
     4.1  เมื่อรถไฟได้ผ่านสถานีร่วมระหว่างประเทศที่ด่านพรมแดนทางบก  ให้ถอืว่า
เป็นการนําเขา้ทีแ่ทจ้รงิ 
     4.2  หากการส่งขอ้มลูมายงัระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  แต่
ภายหลงัตรวจพบว่ามขี้อมูลผดิพลาดที่ต้องทําการแก้ไข  ให้ดําเนินการขอแก้ไขข้อมูลบญัชี
สนิค้าสําหรบัรถไฟภายใน 48 ชัว่โมงนับแต่ได้รบัการรายงานรถไฟเขา้สําเรจ็  โดยต้องจดัทํา
คาํรอ้งขอแกไ้ขยืน่ต่อหน่วยควบคุมทางศุลกากร ณ ด่านศุลกากรทีม่ชีื่อส่งของถงึเพื่อพจิารณา
อนุญาตเป็นการเฉพาะรายๆ ไป  ต่อจากนัน้เจา้หน้าทีศุ่ลกากรก็ต้องทําการบนัทกึแก้ไขบัญชี
สนิคา้สาํหรบัเรอืในระบบคอมพวิเตอรใ์หมเ่พื่อจะไดด้าํเนินการในขัน้ตอนต่อไป 

 

 5.  การรายงานยานพาหนะเข้าและการย่ืนบญัชีสินค้าทางไปรษณีย ์

    การรายงานยานพาหนะเขา้และการยื่นบญัชสีนิค้าทางไปรษณีย์ให้ผู้ประกอบการ
หรอืตวัแทนดาํเนินการดงันี้ 
     5.1  การควบคุมไปรษณียภณัฑจ์ากต่างประเทศเขา้มาในราชอาณาจกัรใหป้ฏบิตัิ
ดงันี้ 
  5.1.1  ในการเปิดถุงไปรษณียต่์างประเทศทุกชนิด  ต้องใหห้น่วยงานตรวจคดั
ไปรษณยีภณัฑด์าํเนินการรว่มกบับรษิทัไปรษณียไ์ทยทุกครัง้ 

  5.1.2  เมื่อเปิดถุงไปรษณียเ์สรจ็แลว้ใหนํ้ามาลงบญัชกีํากบัไวต้ามแบบที ่111 
เพื่อแจง้จาํนวนถุงไปรษณยี ์ ประเทศตน้ทาง  ยอดสิง่ของส่งทางไปรษณยีแ์ต่ละประเภทไวเ้ป็น
หลกัฐานกนั 

     5.2  การตรวจคดัสิง่ของส่งทางไปรษณีย์  ให้หน่วยงานตรวจคดัไปรษณียภณัฑ์
ร่วมกบับรษิทัไปรษณียไ์ทยเปิดถุงไปรษณียต่์างประเทศแยกสิง่ของส่งทางไปรษณียท์ีไ่ด้เปิด
ถุงแลว้  โดยจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 ประเภทคอื 

  5.2.1  ประเภทที ่1 แต่ละหบีห่อมรีาคาไม่เกนิ 1,000 บาท ลกัษณะเป็นสนิค้า
ทีใ่ชไ้ดแ้ต่เพยีงเป็นตวัอย่างและไม่มรีาคาในทางการค้า  เมื่อได้ทําการตรวจคดัสิง่ของส่งทาง
ไปรษณยีป์ระเภทที ่1 (แบบ 114) แลว้  ใหบ้นัทกึขอ้มลูเขา้สู่ระบบศุลกากรไปรษณียเ์พื่อจะได้
กําหนดเลขทีร่ายการศุลกากรใหโ้ดยอตัโนมตั ิ หลงัจากนัน้กจ็ะมอบไปรษณียป์ระเภทที ่1 ให้
บรษิทัไปรษณยีไ์ทยรบัไปจดัจ่ายต่อไป 

  5.2.2  ประเภทที่ 2  ของใช้ส่วนตัว  ของขวัญ  หรือของตัวอย่าง  ที่ไม่มี
ลกัษณะเป็นสนิคา้ในทางการคา้  ซึ่งส่งมาจากผูส้่งคนหนึ่งถงึผูร้บัคนหนึ่งในคราวเดยีวกนัหรอื
เข้ามาถึงพร้อมกันไม่ว่าจะมจีํานวนกี่หีบห่อ  หากมีราคาพึงประเมินไม่เกิน 20,000 บาท  
ทัง้นัน้  โดยไมจ่าํกดัว่าค่าอากรทีต่อ้งขาํระจะเป็นจาํนวนเงนิเท่าใด  เมื่อไดต้รวจคดัสิง่ของแลว้
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ใหบ้นัทกึขอ้มลูเขา้สู่ระบบศุลกากรไปรษณียป์ระเภทที ่2 (แบบที ่495) เพื่อจะไดก้ําหนดเลขที่
รายการศุลกากรให้โดยอตัโนมตั ิ แล้วจดัส่งบญัชใีห้แก่บรษิทัไปรษณียไ์ทยพรอ้มกบัห่อของ
เพื่อส่งมอบผูร้บัและเรยีกเกบ็ค่าอากรแทนกรมศุลกากรต่อไป 

5.2.3  ประเภทที ่3  กรณอีื่นๆ นอกเหนือจากทีไ่ดก้ล่าวมาซึง่ถอืว่าเป็นสนิคา้   
ให้ตรวจคดัสิง่ของทางไปรษณีย์แยกไว้เป็นประเภทที่ 3 แล้วทําการบนัทกึขอ้มูลเขา้สู่ระบบ
คอมพวิเตอร์ของศุลกากรเพื่อที่จะกําหนดเลขที่รายการให้โดยอตัโนมตัิ  ต่อจากนัน้ก็ให้นํา 
ไปรษณียภัณฑ์ที่ต้องเสียอากรหรือต้องห้ามกํากัดเข้าเก็บในคลังสินค้าของด่านศุ ลกากร
ไปรษณยีต่์อไปพรอ้มใหเ้จา้หน้าทีจ่ดัทาํใบขนสนิคา้ขาเขา้เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูรายงานของเขา้และ
บญัชสีนิคา้ทางไปรษณยีต่์อไป  
 

 6.  การรายงานยานพาหนะเข้าและการย่ืนบญัชีสินค้าส าหรบัของท่ีขนส่งทางท่อ
หรือสายส่งไฟฟ้า 

    การรายงานยานพาหนะเขา้และการยื่นบญัชสีนิค้าสําหรบัของที่ขนส่งทางท่อหรอื
สายส่งไฟฟ้าใหด้าํเนินการดงันี้ 
     6.1  การลงทะเบยีน  ใหเ้จา้ของผูม้สีทิธคิรอบครองสนิคา้หรอืผู้ทีไ่ดร้บัผดิชอบการ
ขนส่งสนิค้าทางท่อหรอืสายส่งไฟฟ้า  ทําการลงทะเบยีนเป็นผู้ยื่นรายงานบญัชสีนิค้าเขา้ทาง
อเิลก็ทรอนิกส์แบบไรเ้อกสาร  หากเมื่อได้รบัอนุมตัจิากกรมศุลกากรแล้วจงึจะสามารถรบัส่ง
ขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ขา้สู่ระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรได้ 
     6.2  ให้เจ้าของผู้มสีทิธคิรอบครองสนิค้าหรอืผู้รบัผดิชอบการขนส่งสนิค้าทางท่อ
หรอืสายส่งไฟฟ้าทีข่นส่งผ่านพรมแดนทางบกเขา้มาในราชอาณาจกัร  ดาํเนินการดงันี้ 
  6.2.1  ในวนัที ่1 ของเดอืนทีนํ่าของเขา้  ใหจ้ดัทําขอ้มลูบญัชสีนิคา้ทีนํ่าเขา้มา
ในราชอาณาจกัรทางท่อส่งหรอืสายส่งไฟฟ้าตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด  โดยยื่นบญัชี
สนิค้าประมาณการสําหรบัการนําเขา้ในเดอืนนัน้ๆ แลว้ส่งข้อมลูทางอเิลก็ทรอนิกส์เขา้สู่ระบบ
คอมพวิเตอรข์องศุลกากร 

  6.2.2  ต่อจากนัน้ระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรก็จะทําการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งเบือ้งตน้กบัแฟ้มขอ้มลูทีอ่า้งองิ  ถ้าพบว่าขอ้มลูมคีวามผดิพลาดระบบคอมพวิเตอรข์อง
ศุลกากรกจ็ะตอบรหสัขอ้ผดิพลาดกลบัไปใหผู้ส้่งขอ้มลู  ถ้าหากตรวจแลว้ไม่พบขอ้ผดิพลาดแต่
ประการใด  ระบบคอมพวิเตอร์ของศุลกากรก็จะออกเลขที่รบัรายงานยานพาหนะและบญัชี
สนิคา้เขา้มาในราชอาณาจกัรใหผู้ส้่งขอ้มลูไดร้บัทราบ  และใหใ้ชเ้ลขทีร่บัรายงานดงักล่าวเป็น
เลขทีบ่ญัชสีนิคา้สาํหรบัการขนส่งทางท่อส่งหรอืสายส่งไฟฟ้าในการจดัทําขอ้มลูใบขนสนิคา้ขา
เขา้เป็นรายเดอืนไมเ่กนิวนัที ่15 ของเดอืนถดัจากเดอืนทีนํ่าของเขา้    

     6.3  การแก้ไขขอ้มลู   ภายหลงัทีไ่ดท้ราบว่าการยื่นใบขนสนิคา้ทีผ่่านการอนุญาต
จากศุลกากรและมกีารบนัทกึข้อมูลไว้แล้วนัน้เกิดความผดิพลาด  ให้ผู้ส่งข้อมูลดําเนินการ
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จดัทําคํารอ้งขอแก้ไขยื่นต่อหน่วยควบคุมทางศุลกากร ณ ที่ทีนํ่าของเขา้เพื่อพจิารณาอนุญาต
เป็นการเฉพาะรายๆ  หากมเีหตุผลจําเป็นอันควรและภายหลงัได้รบัการอนุญาตให้ทําการ
แก้ไขข้อมูลได้  และเจา้หน้าที่ศุลกากรก็จะทําการแก้ไขขอ้มูลให้ใหม่พรอ้มบนัทกึเขา้สู่ระบบ
คอมพวิเตอรเ์พื่อใหด้าํเนินการตามขัน้ตอนต่อไป  โดยปกตเิมื่อระบบคอมพวิเตอรไ์ดท้ําการตดั
ผ่านบญัชสีนิคา้อตัโนมตัแิลว้  ระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรจะไม่ยอมรบัขอ้มลูทีม่กีารแก้ไข
ดงักล่าวอกี  
  

 

พิธีการศลุกากรส่งออก 

 

 การส่งออกสนิคา้จากราชอาณาจกัรไทย  ตามความหมายของศุลกากรนัน้หมายถงึการ
เคลื่อนยา้ยสนิค้าโดยเรอืหรอืเครื่องบนิจากสถานที่หนึ่งในประเทศไทยไปยงัอีกสถานที่หนึ่ง
นอกประเทศไทย  ซึง่สนิคา้ทัง้หมดทีส่่งออกจะต้องรายงานขอ้มลูและผ่านพธิกีารทางศุลกากร
อนุญาตใหส้่งออกไดก่้อนบรรทุกสนิคา้ในเรอืหรอืเครือ่งบนิเพื่อการส่งออก   

Johnson,Thomas E., Bade, Donna L. (2002 : 15) กล่าวว่าพธิกีารส่งออกตามระบบ
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Customs) ผู้ส่งออกจะต้องปฏบิตัติามกฎมาย  ระเบยีบ  และประกาศที่
กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งในการส่งออกกําหนดไว้ให้ครบถ้วนเช่นเดยีวกบั
การนําเขา้  ซึ่งมคีําแนะนําในการจดัเตรยีมเอกสารใบขนสนิค้าและปฏบิตัติามขัน้ตอนพธิกีาร
ศุลกากรในการส่งออกสนิคา้ทีผู่ป้ระกอบการควรทราบมดีงันี้   

 

 1.  ประเภทใบขนสินค้าขาออก 

     ประเภทใบขนสนิคา้ขาออกเป็นแบบพมิพท์ีก่รมศุลกากรกําหนดใหผู้ส้่งออกต้องยื่น
ต่อกรมศุลกากรในการส่งออกสนิคา้ซึง่จาํแนกออกเป็น 4 ประเภทตามลกัษณะการส่งออกดงันี้ 
     1.1  แบบ กศก.101/1  ใบขนสนิคา้ขาออก  ใชส้าํหรบัการส่งออกในกรณดีงัต่อไปนี้ 
  1.1.1  การส่งออกสนิคา้ทัว่ไป 

  1.1.2  การส่งออกของส่วนบุคคลและเอกสทิธิ ์
  1.1.3  การส่งออกสนิคา้ประเภทส่งเสรมิการลงทุน (BOI) 

  1.1.4  การส่งออกสนิคา้จากคลงัสนิคา้ทณัฑบ์น 

  1.1.5  การส่งออกสนิคา้ทีข่อชดเชยค่าภาษอีากร 
  1.1.6  การส่งออกสนิคา้ทีข่อคนือากรตามมาตรา 19 ทว ิ

  1.1.7  การส่งออกสนิคา้ทีต่อ้งการใบสุทธนํิากลบั 

  1.1.8  การส่งสนิคา้กลบัออกไป (Re – Export)  
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     1.2  แบบ กศก.103  คํารอ้งขอผ่อนผนัรบัของ/ส่งของออกไปก่อน  ใช้สําหรบัการ
ขอส่งสนิคา้ออกไปก่อนปฏบิตัพิธิกีารใบขนสนิคา้ขาออกในลกัษณะทีก่รมศุลกากรกําหนดไวใ้น
ประมวลระเบยีบปฏบิตัศุิลกากร พ.ศ. 2544 

     1.3  แบบ A.T.A Carnet  ใบขนสนิคา้สําหรบันําของเขา้หรอืส่งของออกชัว่คราวใช้ 
สาํหรบัพธิกีารส่งของออกชัว่คราวในลกัษณะทีก่ําหนดในอนุสญัญา 

     1.4  ใบขนสนิค้าพเิศษสําหรบัรถยนต์และจกัรยานยนต์นําเขา้หรอืส่งออกชัว่คราว  
ใชส้าํหรบัการส่งออกรถยนตแ์ละจกัรยานยนตช์ัว่คราว 

 

 2.  เอกสารท่ีผูส่้งออกควรจดัเตรียมในการส่งออกสินค้า   

      เอกสารทีผู่ส้่งออกควรจดัเตรยีมในการส่งออกสนิคา้สาํหรบัพธิกีารต่างๆ มดีงันี้ 
     2.1  ใบขนสนิคา้ขาออก  ประกอบดว้ยตน้ฉบบัและสาํเนา 1 ฉบบั 

     2.2  บญัชรีาคาสนิคา้ (Invoice) 2 ฉบบั 

     2.3  แบบธุรกจิต่างประเทศ (Foreign Transaction Form) : ธต. 1 จาํนวน 2 ฉบบั  
กรณสีนิคา้ส่งออกมรีาคา FOB เกนิ 500,000 บาท 

     2.4  ใบอนุญาตส่งออกหรอืเอกสารอื่นใดสาํหรบัสนิคา้ควบคุมการส่งออก 

     2.5  เอกสารอื่นๆ (ถา้ม)ี 
 

 3.  ขัน้ตอนการปฏิบติัพิธีการส่งออกสินค้า 

     สําหรบัขัน้ตอนการปฏบิตัิพธิกีารส่งออกสนิค้าให้ผู้ประกอบการหรอืตวัแทนออก
ของปฏบิตัดิงันี้ 
     3.1  ผูส้่งออกหรอืตวัแทนจะทาํการส่งขอ้มลูใบขนสนิคา้ขาออกและบญัชรีาคาสนิคา้ 
(Invoice) ทุกรายการจากเครือ่งคอมพวิเตอรข์องผูส้่งออกหรอืตวัแทนมายงัเครื่องคอมพวิเตอร์
ของกรมศุลกากร  โดยผ่านบรษิทัผูใ้หบ้รกิารระบบแลกเปลีย่นขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์ 
     3.2  เมือ่เครือ่งคอมพวิเตอรข์องกรมศุลกากรตรวจสอบขอ้มลูในใบขนสนิคา้ขาออก
ส่งมาถูกตอ้งครบถว้นแลว้  ระบบกจ็ะออกเลขทีใ่บขนสนิคา้ขาออกและตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ 
ทีก่รมศุลกากรกําหนดไวเ้พื่อจดักลุ่มใบขนสนิคา้ขาออกเป็น 2 ประเภท  แลว้ใหแ้จง้กลบัไปยงั
ผูส้่งออกหรอืตวัแทนเพื่อจดัพมิพใ์บขนสนิคา้ดงันี้ 
  3.2.1  ใบขนสนิคา้ขาออกทีต่้องตรวจสอบพธิกีาร (Red Line)  สําหรบัใบขน
สนิค้าประเภทนี้ผู้ส่งออกหรอืตวัแทนต้องนําใบขนสนิค้าไปตดิต่อกบัหน่วยงานประเมนิอากร
ของท่าทีผ่่านพธิกีาร  ในการชําระภาษอีากรหรอืการวางประกนัในปจัจุบนัสามารถกระทําได ้  

3 วธิ ี ไดแ้ก่  ชาํระทีก่รมศุลกากร  ชําระผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(E – Payment)  และชําระที่
ธนาคาร 
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  3.2.2  ใบขนสนิคา้ขาออกทีไ่มต่อ้งตรวจสอบพธิกีาร (Green Line)  สําหรบัใบ
ขนสนิค้าขาออกประเภทนี้  ผูส้่งออกสามารถชําระค่าอากร (ถ้าม)ี และดําเนินการนําสนิค้าไป
ตรวจปล่อยเพื่อส่งออกไดเ้ลยโดยไมต่อ้งไปพบเจา้หน้าทีป่ระเมนิอากร  
     3.3  การตรวจและการปล่อยสินค้าจากอารกัขาของศุลกากร  ถือเป็นขัน้ตอน
สุดท้ายโดยตวัแทนผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) บรรจุสนิค้า
ในตู้สนิคา้และส่งรายงานสู่ระบบคอมพวิเตอรข์องกรมศุลกากร  ขอ้มูลจะถูกตรวจสอบหากไม่
พบขอ้ผดิพลาดใดๆ ระบบจะสรา้งเลขที่กํากบัการขนยา้ยสนิค้าแล้วส่งขอ้ความไปยงัตวัแทน
ผู้รบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพื่อพิมพ์ใบกํากับการขนย้ายที่ระบุหมายเลขและ
เคลื่อนยา้ยสนิคา้ไปยงัท่าทีจ่ะออก 

 

 4.  ข้อควรทราบเพ่ิมเติมในการส่งออกสินค้า 

    ผูป้ระกอบการควรทราบเกีย่วกบัรายละเอยีดของขอ้มลูเพิม่เตมิในการส่งออกสนิคา้
ตามระเบยีบหรอืทีก่ฎหมายศุลกากรกําหนดไวม้ดีงันี้ 
     4.1  ถา้สนิคา้ทีส่่งออกเป็นสนิคา้ทีผู่ส้่งออกประสงคจ์ะนํากลบัเขา้มาในประเทศไทย
อกีภายใน 1 ปี  โดยขอยกเวน้อากรขาเขา้ใหเ้พิม่คู่ฉบบัใบขนสนิคา้ขาออกอกี 1 ฉบบัเพื่อใช้
เป็นหลกัฐานทีเ่รยีกว่า “ใบสุทธนํิากลบั” เพื่อเป็นหลกัฐานในการนําสนิคา้กลบัเขา้มา 

     4.2  การส่งน้ํามนัหรือผลิตภัณฑ์น้ํามันที่ผลิตในราชอาณาจกัรไปจําหน่ายยัง
ต่างประเทศและผู้ส่งออกต้องการขอคนืภาษีน้ํามนัของกรมสรรพสามติ  ให้เพิม่คู่ฉบบัใบขน
สนิคา้ขาออกอกี 1 ฉบบั และเขยีนหรอืประทบัตรายางมขีอ้ความว่า “ขอคนืภาษน้ํีามนัหรอืผลติ 
ภณัฑน้ํ์ามนั” ไวต้อนบนใบขนสนิคา้ขาออกและคู่ฉบบั 

     4.3  สําหรบัท่ากรุงเทพ  การส่งสนิคา้ Re – Export ไปยงัประเทศ สปป.ลาวและ
ประสงคจ์ะขอคนือากรขาเขา้ใหเ้พิม่คู่ฉบบัใบขนสนิคา้ขาออกอกี 1 ฉบบัแนบตดิกบัต้นฉบบัใบ
ขนสนิคา้ขาออกดว้ย 

     4.4  การส่งออกทีผู่ส้่งออกประสงคจ์ะไดเ้อกสารส่งออกจากกรมศุลกากรเพื่อขอรบั
เงนิชดเชยอากร  จะตอ้งยืน่คู่ฉบบัใบขนสนิคา้ขาออกอกีจาํนวน 1 ฉบบัซึง่มลีกัษณะพเิศษคอืมี
สน้ํีาเงนิทีม่มุทัง้ 4 มมุ 

     4.5  สนิค้าส่งออกที่ขอคนือากรตามมาตรา 19 ทว ิ จะต้องยื่นใบแนบใบขนสนิค้า
ขาออกเพื่อขอคนือากรตามมาตรา 19 ทว ิ

     4.6  สถานทีส่าํหรบัตรวจสนิคา้ขาออก  มดีงันี้ 
  4.6.1  ท่าศุลกสถาน (ท่ากองตรวจสนิคา้ขาออกเดมิ)  หรอื ณ ทําเนียบท่าเรอื
ทีไ่ดร้บัอนุมตัสิาํหรบัการนําเขา้ – ส่งออก  
  4.6.2  งานตรวจคอนเทนเนอรแ์ละสถานีตรวจสอบขาอออก (Main Gate) ฝ่าย
ตรวจสนิคา้ที ่2 ภายในบรเิวณท่าเรอืกรงุเทพ 
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  4.6.3  สถานีตรวจและบรรจสุนิคา้เขา้คอนเทนเนอรเ์พื่อการส่งออก  
  4.6.4  สําหรบัขา้ว  แร่  ยาง ณ โรงเก็บข้าว  โรงสขีา้ว  โรงเก็บแร่  โรงเก็บ
ยาง  อนัไดร้บัอนุมตัติามมาตรา 7(4) แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 

  4.6.5  โรงพกัสนิคา้สําหรบัตรวจของขาเขา้  และบรรจุของขาออกทีข่นส่งโดย
ระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่าทําเนียบท่าเรอื (รพท. หรอื I.C.D./INLAND CONTAINER 

DEPOT) 

  4.6.6  ทาํเนียบท่าเรอืเอกชน 

  4.6.7  เขตอุตสาหกรรมส่งออกต่างๆ 

  4.6.8  โรงงานหรอืสถานประกอบการของผูส้่งออก 

  4.6.9  ด่านศุลกากรภมูภิาคต่างๆ 

จากทีก่ล่าวมาจงึสรปุแผนผงัขัน้ตอนแสดงการส่งออกสนิคา้ดงัภาพขา้งล่างนี้ 

 
ภาพที ่9.2   แผนผงัแสดงขัน้ตอนการส่งออกสนิคา้ 

ทีม่า  :  (http://www.internet1.customs.go.th/ext/Formality/ExportFormalities.jsp  

           กรมศุลกากร  กระทรวงการคลงั / 26 พฤษภาคม 2558) 

 

5.  ใบสทุธิน ากลบั 

     วชิยั  มากวฒันาสุข (2554 : 295)  กล่าวว่าใบสุทธนํิากลบัเป็นเอกสารทางศุลกากร
ซึ่งออกให้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าของที่ส่งออกหรอืส่งกลบัออกไปนัน้จะนํากลบัเข้ามาภายใน
ระยะเวลา 1 ปีโดยจะไดร้บัยกเวน้อากรเมื่อนํากลบัเขา้มาหรอืกล่าวอกีนัยหนึ่ง  ใบสุทธนํิากลบั  
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กค็อืสําเนาใบขนสนิค้าขาออกทีท่ําเพิม่ขึน้เพื่อใชย้ื่นผ่านพธิกีารและตรวจปล่อยสนิค้าขาออก
นัน่เองบนใบสุทธนํิากลบัจะปรากฏบนัทกึต่างๆ  ของเจา้หน้าที่ศุลกากรตรงกบัต้นฉบบัใบขน
สนิคา้ขาออกและมบีนัทกึไวว้่าเป็นใบสุทธนํิากลบัประเภทที ่1 หรอื 2 ดงันี้  
 “ใบสุทธินํากลบันี้ให้ไว้ตามพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4  
ประเภทที ่1 แก่ผู้ส่งออกตามใบขนสนิค้าฉบบันี้  ซึ่งจะนํากลบัเขา้มาในราชอาณาจกัรภายใน  
1 ปี  โดยไมเ่ปลีย่นแปลงลกัษณะหรอืรปูรา่งแต่ประการใด”  หรอื 

 “ใบสุทธนํิากลบันี้ให้ไว้ตามพระราชกําหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530  ภาค 4  
ประเภทที่ 2 แก่ผู้ส่งออกตามใบขนสนิค้าฉบบันี้เป็นของที่นําเข้ามาในประเทศไทยซึ่งได้เสยี
อากรไวค้รบถว้นแลว้ไดส้่งกลบัไปซ่อม ณ ต่างประเทศแลว้จะนํากลบัเขา้มาภายใน 1 ปี”    
 

 1.  ขัน้ตอนและวิธีปฏิบติัของการส่งของออกไป   
      วธิปีฏบิตัขิองการส่งของออก  เช่น  ส่งออกไปซ่อมหรอืออกไปแสดงทีต่่างประเทศ
แลว้นํากลบัเขา้มาใหม ่ ของทีส่่งออกหรอืส่งกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร  เมื่อนํากลบัเขา้มา
ใหม่จะอยู่ในข่ายได้รบัยกเว้นอากร ทัง้นี้  มเีงื่อนไขว่าต้องนํากลบัเขา้มาภายในกําหนด 1 ปี
และได้รบัใบสุทธนํิากลบัในเวลาที่ส่งออกไว้แลว้การยกเว้นอากรนําเขา้แก่ของที่ได้ส่งออกไป
และนํากลบัเขา้มาภายใตเ้งือ่นไขดงักล่าวแบ่งเป็น  2 ประเภท  คอื 

 ประเภทที ่ 1  การยกเวน้อากรนําเขา้สําหรบัของทีไ่ดส้่งออกหรอืส่งกลบัออกไปซึง่นํา 
กลบัเขา้มาอกีโดยของนัน้ไม่ได้มกีารเปลี่ยนแปลงรปูร่างลกัษณะใดๆ  กล่าวคอืนํากลบัเขา้มา
ในสภาพเดมินัน่เอง  เช่น  กรณนํีาออกไปแสดง  เป็นตน้  ไดร้บัยกเวน้อากรทัง้หมด 

 ประเภทที ่ 2  การส่งของทีไ่ดนํ้าเขา้มา (โดยไดช้าํระอากรนําเขา้แลว้) กลบัออกไปเพื่อ
ซ่อมแซมในต่างประเทศ  เมื่อนํากลบัเขา้มาจะไดร้บัยกเวน้อากรเฉพาะส่วนที่ไดช้ําระอากรไว้
แล้วเพื่อนําเขา้มาครัง้แรก  ส่วนทีเ่พิม่เตมิขึน้มาจากการซ่อมแซมจะต้องชําระอากรตามราคา
ของส่วนทีเ่พิม่ขึน้ 

 สาํหรบัขัน้ตอนการปฏบิตั ิ จาํแนกไดต้ามลกัษณะในการประกอบธุรกจิไดด้งันี้ 
     1.1  ขัน้ตอนการส่งออก  ใหผู้ส้่งออกแนบคํารอ้งขอใบสุทธนํิากลบัและเพิม่สําเนา
ใบขนสนิคา้ขาออกอกี 1 ฉบบั มขีอ้ความตรงกบัต้นฉบบัใบขนสนิคา้ขาออกทุกประการยื่นผ่าน 
พธิกีารศุลกากรตามปกต ิณ หน่วยงานพธิกีารของท่าทีส่่งสนิคา้ออกเมือ่ปฏบิตัพิธิกีารเสรจ็แลว้
เจา้หน้าที่ศุลกากรจะบนัทกึขอ้ความแสดงประเภทของใบสุทธนํิากลบั (ประเภทที ่1 หรอื 2) 

และหลงัจากเจา้หน้าทีศุ่ลกากรสลกัรายการตรวจและการบรรทุกของทีส่่งออกในใบสุทธนํิากลบั
แลว้จะคนืใบสุทธนํิากลบัใหผู้ส้่งออกเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานสําหรบัมายื่นเมื่อนําเขา้สนิคา้กลบัเขา้
มา 
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     1.2  ขัน้ตอนการนําเขา้ 

   ประเภทที่ 1   ผูนํ้าของกลบัเขา้มาในราชอาณาจกัรต้องยื่นใบขนสนิคา้ขาเขา้
พรอ้มทัง้แนบเอกสารการนําเขา้ เช่น บญัชรีาคาสนิค้า  ใบตราส่ง  และใบสุทธนํิากลบัแล้ว
กระทาํผ่านพธิกีารศุลกากรตามปกต ิ

  ประเภทที่ 2   ผูนํ้าของกลบัเขา้มาในราชอาณาจกัรต้องยื่นใบขนสนิคา้ขาเขา้
โดยสําแดงประเภทพกิดัประเภทที ่ 2 ภาค 4 และสําแดงราคาค่าซ่อม  ค่าอุปกรณ์  หรอืค่า
อะไหล่ทีเ่พิม่ขึน้หรอืทีเ่ปลี่ยนแปลง  สําแดงพกิดัอตัราศุลกากรเดยีวกนักบัที่เคยชําระในการ
นําเขา้ครัง้แรก พรอ้มทัง้แนบเอกสารการนําเขา้ เช่น บญัชรีาคาสนิคา้ ใบตราส่ง และใบสุทธิ
นํากลบั ในการชําระอากรนัน้ผูนํ้าเขา้จะได้รบัยกเว้นค่าอากรเฉพาะของเดมิทีส่่งออกไปซ่อม
เท่านัน้  ส่วนของทีเ่ปลีย่นแปลงหรอืทีเ่พิม่ขึน้มาเนื่องจากการซ่อมนัน้ต้องชําระอากรตามพกิดั
อตัราอากรของของทีส่่งออกไปซ่อมโดยใชร้าคา FOB. เป็นฐานในการคํานวณเงนิอากรขาเขา้ 

ทัง้นี้ ไม่รวมถงึค่าใชจ้่ายในการขนส่งและการประกนัภยั เช่น ส่งเปียโนออกไปซ่อมทีญ่ี่ปุ่นเสยี
ค่าซ่อมและค่าอะไหล่เป็นเงนิ 10,000 บาท  ผูนํ้าเขา้ต้องชําระอากรในพกิดั 9201.10  อตัรา 
10% ดงันัน้ ผูนํ้าเขา้จะตอ้งชาํระอากรเป็นเงนิ 1,000.-บาท 

 

 2.  การขอยกเว้นอากรแก่ของท่ีน ากลบัเข้ามา  กรณีไม่มีใบสทุธิน ากลบั 

      สําหรบัการขอยกเว้นอากรแก่ของที่นํากลบัเข้ามา  กรณีไม่มใีบสุทธินํากลบัให้
ผูป้ระกอบการดาํเนินการดงันี้ 
     2.1  กรณีทีไ่ม่มใีบสุทธนํิากลบัแต่มหีลกัฐานการส่งออกทางศุลกากร (ใบขนสนิคา้
ขาออก) และนํากลบัเขา้มาภายใน 1 ปี เมื่อนํากลบัเขา้มาจะต้องยื่นคํารอ้งขอผ่อนผนัใบสุทธิ
นํากลบัเสยีก่อน ณ หน่วยงานพธิกีารของท่าทีนํ่าสนิคา้เขา้เอกสารทีใ่ชใ้นการยื่นขอผ่อนผนัมี
ดงันี้ 
  2.1.1  คาํรอ้งแจง้เหตุผลในการนําสนิคา้กลบัเขา้มาในประเทศและเลขที่ใบขน
สนิคา้ขาออกทีส่่งสนิคา้นัน้ออกไป 

  2.1.2  ใบขนสนิคา้ขาเขา้ทีนํ่าสนิคา้นัน้กลบัเขา้มาและเอกสารประกอบใบขน
สนิคา้ฉบบันัน้ (เช่น Invoice, Bill of Lading ฯลฯ) 
  2.1.3  ใบตราส่งสนิคา้ฉบบัขาออกและ/หรอืหลกัฐานการคนืเงนิ หรอืหลกัฐาน
อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
  2.1.4  กรณีขอผ่อนผนัใบสุทธนํิากลบัของทีส่่งออกไปซ่อม (ประเภทที ่2) ให้
ระบุเลขทีใ่บขนสนิคา้ขาเขา้สาํหรบัของทีส่่งออกไปซ่อมทีไ่ดเ้สยีภาษไีวแ้ลว้ 

     2.2  กรณไีมม่ใีบสุทธนํิากลบัและไม่มใีบขนสนิคา้ขาออก  แต่พสิูจน์ไดว้่าเป็นของที่
กําเนิดในประเทศไทยและนํากลบัเขา้มาภายใน 1 ปี  กส็ามารถยื่นขอผ่อนผนัใบสุทธนํิากลบัได้ 
กรณนีี้ ไดแ้ก่ สนิคา้ประเภทเครื่องประดบั  หรอืของทีน่ักทศันาจรชาวต่างประเทศซือ้ตดิตวัไป

http://www.customs.go.th/Formality/FormRe-ImportCertificate.pdf
http://www.customs.go.th/Formality/FormRe-ImportCertificate.pdf
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และส่งคนืมายงัผูข้าย  หรอืกรณีผูเ้ดนิทางนําออกไปแล้วนํากลบัมาพรอ้มกบัตน เป็นต้น ซึ่ง
กรณีนี้จะต้องถูกเปรยีบเทยีบปรบัเพื่อระงบัคดีฐานนําของออกไปโดยไม่ผ่านศุลกากรเป็นเงนิ 
1,000 บาท 

     2.3  กรณีทีไ่ม่มใีบสุทธนํิากลบัและเป็นของทีนํ่าออกไปจากคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นคอื
ประเภทโรงผลติสนิค้า  หรอืรา้นค้าปลอดอากร  หรอืของที่ขอคนือากรตามมาตรา 19 ทว ิ
พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2482 หรอืของชดเชยค่าภาษอีากรจะผ่อนผนัใบสุทธนํิากลบั
ใหเ้มือ่ไดต้รวจสอบว่าไดส้่งเงนิชดเชยค่าภาษอีากร  หรอืเงนิอากรคนืกรมศุลกากรแลว้  

     2.4  กรณไีมเ่ขา้หลกัเกณฑก์รมศุลกากรจะพจิารณาอนุญาตเป็นการเฉพาะราย 

 

 3.  วิธีปฏิบติักรณีของท่ีส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรโดยมีใบสุทธิน ากลบัแล้ว 
แต่ไม่สามารถน ากลบัเข้ามาให้ทนัก าหนดเวลา 1 ปี 

     กรณีของทีส่่งออกไปนอกราชอาณาจกัรโดยมใีบสุทธนํิากลบัหากการนําของเขา้มา
ไมท่นัภายในกําหนด 1 ปี ใหผู้ป้ระกอบการยืน่ความจาํนงขอผ่อนผนัขยายเวลาไดด้งันี้ 
     3.1  กรณทีีย่งัมไิดนํ้าสนิคา้กลบัเขา้มาและใบสุทธนํิากลบัครบกําหนดเวลา 1 ปีนับ
แต่วนัส่งออก ใหย้ืน่ขอขยายเวลาทีห่น่วยงานทีอ่อกใบสุทธนํิากลบัเป็นผูพ้จิารณา 

      3.2  กรณีนําสนิคา้กลบัเขา้มาแลว้และใบสุทธนํิากลบัครบกําหนดเวลา 1 ปีนับแต่
วนัส่งออกแลว้ ใหย้ืน่ขอขยายเวลา ณ ทา่ทีนํ่าสนิคา้นัน้เขา้ 

 ดงันัน้  ในการผ่อนผนัใหข้ยายกําหนดระยะเวลาของใบสุทธนํิากลบัออกไปได้หรอืไม่
นัน้ตามสมควรแก่กรณีซึ่งจะสามารถขยายได้ครัง้ละไม่เกิน 1 ปี (กรมศุลกากร. ค้นจาก, 
http://www.internet1.customs.go.th/ext/Formality/Re-ImportCertifite.jsp) 

 

 

การยื่นรายงานการน าของออก 

 

 สมเดช  โรจน์คุรเีสถยีรและคณะ (2556 : 930)  ไดก้ล่าวถงึกรณีการนําของออกไปยงั
ต่างประเทศ  ใหผู้ร้บัผดิชอบในการขนส่งทาํการยื่นรายงานการนําของออกตอ้งดาํเนินการดงันี้ 
 

 1.  การรายงานเรือออกและการย่ืนบญัชีสินค้าส าหรบัเรือ 

     ให้ตัวแทนเรอืดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานเรอืเข้า  การอนุญาตพเิศษให้ขน
สนิคา้ขาออกบรรทุกลงในเรอื  และการยืน่บญัชสีนิคา้สาํหรบัเรอืทางอเิลก็ทรอนิกสด์งัต่อไปนี้ 
     1.1  การรายงานเรอืออกไปนอกราชอาณาจกัร  ดาํเนินการดงันี้ 

1.1.1  ก่อนขนสนิคา้ขาออกบรรทุกลงเรอืหรอืก่อนเรอืออกใหต้วัแทนเรอืจดัทาํ  
ขอ้มลูการรายงานเรอืออกและการขออนุญาตพเิศษในการขนสนิคา้ลงเรอื (Vessel Schedule :  
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VSED)ตามมาตรฐานทีศุ่ลกากรกําหนดและส่งขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ขา้สู่ระบบคอมพวิเตอร์
ของศุลกากร 
      1.1.2  เมื่อระบบคอมพวิเตอร์ของกรมศุลกากรรบัข้อมูลรายงานเรอืออกถือ
เป็นการออกใบปล่อยเรอืแลว้จะแจง้กลบัเลขทีร่บัรายงานเรอือก (Receive Control Number) 
ใหต้วัแทนเรอืทราบถอืเป็นการอนุญาตพเิศษใหข้นสนิคา้ขาออกบรรทุกลงในเรอืได ้และถอืเป็น
การลงรายงานเรอืลงในสมดุรายงานเรอืออกและยืน่ใบสําแดงรายการเรอือก (แบบที ่373) แลว้ 

      1.1.3  ให้ตวัแทนเรอืชําระค่าธรรมเนียมใบปล่อยเรอื (ใบแนบ ศ.7) และค่า 
ธรรมเนียมประภาคาร 
      1.1.4  เมือ่เรอืออกไปนอกราชอาณาจกัรใหต้วัแทนเรอืจดัทําขอ้มลูวนัเรอืออก
จรงิและเวลาทีเ่รอืออกจากเขตท่า (Actual Date Actual Time) ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากร
กําหนด  และส่งขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ขา้สู่ระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากร 

      1.1.5  ภายในกําหนดเวลา 24 ชัว่โมงนับแต่เรอืออกจากเขตท่าซึง่ตวัแทนเรอื 
สามารถส่งขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ขา้สู่ระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรเพื่อแก้ไขข้อมลูวนัเรอื
ออกไดโ้ดยไมต่อ้งพจิารณาความผดิ 

     1.2  ใหต้วัแทนเรอืหรอืผูท้ีต่วัแทนเรอืมอบหมายรบัส่งขอ้มลูบญัชสีนิคา้เรอืภายใต้
เลขทีร่บัรายงานเรอืเขา้  จดัทําขอ้มลูบญัชตีู้สนิคา้บรรทุกลงเรอื (Container Tally Sheet) ตาม
มาตรฐานที่ศุลกากรกําหนดแล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากรภายใตเ้ลขทีร่บัรายงานเรอืออกภายในเวลา 72 ชัว่โมงรบัแต่เรอืออกจากเขตท่า 

     1.3  ให้ตวัแทนเรอืและ/หรอืผู้ที่ตวัแทนเรอืมอบหมายให้รบัส่งข้อมูลบญัชสีินค้า
สาํหรบัเรอื (Manifest) ภายใตเ้ลขทีร่บัรายงานเรอืออก  ดาํเนินการดงันี้ 
  1.3.1  จดัทําขอ้มลูบญัชสีนิค้าสําหรบัเรอื (Master Sea Cargo Manifest : 

MMAN) ตามมาตรฐานทีศุ่ลกากรกําหนด 

  1.3.2  จดัทําข้อมูลบญัชสีินค้าสํารบัเรอืรายใบตราส่งสนิค้า (House Sea 

Cargo Manifest : HMAN) ตามมาตรฐานทีศุ่ลกากรกําหนด 

  1.3.3  นําส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่คอมพวิเตอรข์องศุลกากรภายใต้
เลขทีร่บัรายงานเรอืเขา้ภายในกําหนด 6 วนันบัแต่วนัออกใบปล่อยเรอืขาออก  โดยถอืเป็นการ
ยืน่ใบรบัรองสนิคา้ (ใบแนบ 8) แลว้ 

     1.4  การสําแดงเครื่องหมายและเลขหมายหบีห่อ (Shipping Mark) ในขอ้มลูบญัชี
สนิคา้สาํหรบัเรอื  ถา้ขอ้มลูเป็นรปูภาพใหบ้นัทกึเป็น Picture  แต่ถ้าเป็นขอ้ความใหบ้นัทกึเป็น
ขอ้ความตามจรงิ  ตามมาตรฐานทีศุ่ลกากรกําหนด 

     1.5  ต่อจากนัน้ระบบคอมพวิเตอร์ของศุลกากรจะทําการตรวจสอบความถูกต้อง
เบือ้งตน้กบัแฟ้มขอ้มลูอา้งองิ   ถา้พบว่าขอ้มลูผดิพลาดระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรจะตอบ
รหสัขอ้ผดิพลาดกลบัไปใหผู้ส้่งขอ้มลู  แต่ถ้าไม่พบขอ้ผดิพลาดระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากร
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จะนําขอ้มลูชื่อเรอื  วนัเรอืออก  ขอ้มลูเลขทีใ่บตราส่งตามบญัชสีนิคา้สําหรบัเรอืนัน้ๆ เพื่อใชใ้น
การประมวลผลการปิดบญัชแีละ/หรอืบรรทุกของขาออกต่อไป 

 

 2.  การรายงานอากาศยานออกและการย่ืนบญัชีสินค้าส าหรบัอากาศยาน 

     ให้ตวัแทนอากาศยานดําเนินการเกี่ยวกบัการรายงานอากาศยานและการยื่นบญัชี
สนิคา้สาํหรบัเรอืทางอเิลก็ทรอนิกสด์งัต่อไปนี้ 
     2.1  การรายงานอากาศยานออกไปนอกราชอาณาจกัร 
  2.2.1  ก่อนอากาศยานออกให้ตวัแทนเรอืจดัทําขอ้มูลการรายงานอากาศยาน 
(Vessel Schedule) ตามมาตรฐานทีศุ่ลกากรกําหนดและส่งขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ขา้สู่ระบบ
คอมพวิเตอรข์องศุลกากร 

  2.2.2  เมื่อระบบคอมพวิเตอรข์องกรมศุลกากรรบัขอ้มูลรายงานเรอืออกแล้ว  
กจ็ะทําการแจง้กลบัเลขทีร่บัรายงานอากาศยานออก (Receive Control Number) ใหต้วัแทน
อากาศยานทราบ  ถอืเป็นการออกใบปล่อยอากาศยานออกเดนิทางไปต่างประเทศได้ 
  2.2.3  ใหต้วัแทนอากาศยานชาํระค่าธรรมเนียมใบปล่อยอากาศยาน 

  2.2.4  เมือ่อากาศยานออกไปนอกราชอาณาจกัร  ใหต้วัแทนอากาศยานจดัทํา
ขอ้มูลวนัอากาศยานออกไปนอกราชอาณาจกัรจรงิและเวลาที่อากาศยานออกจากสนามบนิ
ศุลกากร (Actual Date Actual Time) ตามมาตรฐานทีศุ่ลกากรกําหนด  แลว้จดัส่งขอ้มลูทาง
อเิลก็ทรอนิกสเ์ขา้สู่ระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากร 

  2.2.5  หากมขี้อมูลผิดพลาดหลงัจากที่นําส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่
ระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรแล้ว  ตวัแทนอากาศยานสามารถร้องขอแก้ไขข้อมูลใหม่ได้
ภายใน 24 ชัว่โมงนบัแต่อากาศยานออกจากสนามบนิศุลกากรโดยไมต่อ้งพจิารณาความผดิ 

     2.3  ตวัแทนอากาศยาน  ตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี้ 
2.3.1  ใหจ้ดัทาํขอ้มลูบญัชสีนิคา้สาํหรบัอากาศยาน (Master Air Cargo  

Manifest : MMAN) ตามมาตรฐานทีศุ่ลกากรกําหนด 

  2.3.2  จดัทําขอ้มูลบญัชสีนิค้าสําหรบัอากาศยานรายใบตราส่งสนิค้า (House 

Air Cargo Manifest : HMAN) ตามมาตรฐานทีศุ่ลกากรกําหนด 

  2.3.3  นําส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
ภายใต้เลขที่รบัรายงานอากาศยานออกภายใน 24 ชัว่โมงนับแต่อากาศยานออกจาสนามบนิ
ศุลกากรในราชอาณาจกัร 
     2.4  การสําแดงเครื่องหมายและเลขหมายหบีห่อ (Shipping Mark) ในขอ้มลูบญัชี
สนิค้าสําหรบัอากาศยาน  ถ้าขอ้มูลเป็นรูปภาพให้บนัทกึเป็น Picture  แต่ถ้าเป็นขอ้ความให้
บนัทกึเป็นขอ้ความตามจรงิ  ตามมาตรฐานทีศุ่ลกากรกําหนด 
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     2.5  ต่อจากนัน้ระบบคอมพวิเตอร์ของศุลกากรจะทําการตรวจสอบความถูกต้อง
เบือ้งตน้กบัแฟ้มขอ้มลูอา้งองิ   ถา้พบว่าขอ้มลูผดิพลาดระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรจะตอบ
รหสัขอ้ผดิพลาดกลบัไปใหผู้ส้่งขอ้มลู  แต่ถ้าไม่พบขอ้ผดิพลาดระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากร
จะนําขอ้มลูเทีย่วบนิของอากาศยาน  วนัอากาศยานออก  ขอ้มลูเลขทีใ่บตราส่งตามบญัชสีนิคา้
สําหรบัอากาศยานที่ได้ทําการยนืยนัความถูกต้องแล้วเพื่อใช้ในการประมวลผลการปิดบญัชี
และ/หรอืบรรทุกของขาออกต่อไป 

 

 3.  รายงานยานพาหนะออกและการย่ืนบญัชีสินค้าทางบก 

     ให้ควบคุมยานพาหนะที่ทําการขนยา้ยสนิค้าออกนอกราชอาณาจกัรผ่านเขตแดน
ทางบกยื่นใบกํากับการขนย้ายสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเมื่อนะนํายานพาหนะผ่านด่าน
พรมแดนทีส่่งออก  โดยไม่ต้องยื่นบญัชสีนิคา้ (แบบ ศ.บ.3) อกี  เพื่อใชใ้นการประมวลผลการ
รบับรรทุกของจาออกไปนอกราชอาณาจกัรต่อไป 

 

 4.  รายงานยานพาหนะออกและการย่ืนบญัชีทางรถไฟ 

     ให้ผู้รบัผดิชอบการขนส่งสนิค้าทางรถไฟหรอืเจ้าของผู้มสีทิธคิรอบครองสนิค้าที่
ขนส่งทางรถไฟที่ประสงค์จะยื่นรายงานยานพานะที่ขนส่งสนิค้าผ่านพรมแดนทางบกออกไป
นอกราชอาณาจกัรและยื่นบญัชีสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับการ
รายงานของออกและการยื่นบญัชสีินค้าทางเรอืโดยอนุโลม  เพื่อใช้ในการประมวลผลการรบั
บรรทุกของจะออกไปนอกราชอาณาจกัรต่อไป 

 

 5.  รายงานของออกและการย่ืนบญัชีสินค้าทางไปรษณีย ์

     เมือ่ทีท่าํการไปรษณยีโ์ทรเลขไดร้บัฝากส่งเรยีบรอ้ยแลว้  แลว้เจา้หน้าทีศุ่ลกากรจะ
ทําการบนัทกึการตรวจในระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากร   ต่อจากนัน้ระบบคอมพวิเตอรข์อง
ศุลกากรจะทาํการประมวลผลการรบับรรทุกของขาออกไปนอกราชอาณาจกัรต่อไป 

 

 6.  การรายงานของออกและการย่ืนบญัชีสินค้าส าหรบัของท่ีขนส่งทางท่อหรือ
สายส่งไฟฟ้า  ดาํเนินการดงันี้ 
     6.1  เมือ่ผูส้่งของออกไดท้าํการส่งสนิคา้ออกโดยทางขนส่งทางท่อหรอืสายส่งไฟฟ้า  
ให้ผู้ส่งของออกจดัทําขอ้มูลบญัชสีนิค้าตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด  แล้วส่งขอ้มูลใบขน
สนิคา้ขาออกเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรภายในวนัที ่15 ของเดอืนถดัจากเดอืนที่ส่ง
ของออกไปนอกราชอาณาจกัร 
     6.2  ให้ผูร้บัผดิชอบการขนส่งสนิค้าทางท่อหรอืสายส่งไฟฟ้า  หรอืเจา้ของผู้มสีทิธิ
ครอบครองสนิค้าที่ขนส่งทางท่อหรอืสายส่งไฟฟ้า  จดัทําข้อมูลยื่นรายงานยานของออกและ
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บญัชสีนิค้าสําหรบัของที่ขนส่งทางท่อหรอืสายส่งไฟฟ้า แล้วส่งขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกส์เขา้สู่
ระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกากรภายในวนัที่ 15 ของเดอืนถดัจากเดอืนที่ส่งของออกไปนอก
ราชอาณาจกัร 
 

 

การผา่นพิธีการกรณีเคร่ืองคอมพิวเตอรข์ดัข้อง 

 

 สมเดช  โรจน์คุรเีสถยีรและคณะ (2556 : 995)  กล่าวถงึกรณทีีเ่ครื่องคอมพวิเตอรข์อง
ศุลกากรหรอืของผูใ้หบ้รกิารรบัส่งขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกสร์ะบบสื่อสารขดัขอ้ง  อนัเป็นเหตุให้
ไม่สามารถผ่านพธิกีารด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ได้  ให้หวัหน้าหน่วยบรกิารศุลกากรหรอืผู้ทํา
การแทนเป็นผูพ้จิารณาสัง่การใหผ้่านพธิกีารในรปูแบบธรรมดาทีเ่ป็นกระดาษ (Manual)ไดโ้ดย 
ใหป้ฏบิตัดิงันี้ 
 

1.  การย่ืนใบขนสินค้า   ดาํเนินการโดย 

    1.1  ใหผู้นํ้าเขา้/ส่งของออกจดัทาํใบขนสนิคา้พรอ้มเอกสารประกอบในรปูกระดาษ 

และลงนามในใบขนสนิค้าละเอกสารประกอบทุกฉบบั  จาํนวน 2 ชุด  แลว้ยื่นต่อหน่วยบรกิาร
ศุลกากร ณ ท่า  หรอืที ่ หรอืสนามบนิทีจ่ะออก 

     1.2  เมือ่เจา้หน้าทีศุ่ลกากรตรวจสอบใบขนสนิคา้และเอกสารประกอบครบถ้วนแลว้
กจ็ะออกเลขทีใ่บขนสนิคา้ขาเขา้หรอืขาออกในระบบเอกสารซึง่กําหนดไวม้จีาํนวน 14 หลกัและ
ลงชื่อพรอ้มวนัเดอืนปีกํากบัในใบขนสนิคา้ขาออกและมอบคนืใหผู้ส้่งออกหรอืตวัแทน 1 ฉบบั  
เพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการผ่านพิธกีารใบขนสนิค้าขาออกในรูปแบบกระดาษ  หากเมื่อ
เครือ่งคอมพวิเตอรข์องศุลกากรใชง้านไดแ้ลว้เจา้หน้าทีก่จ็ะทาํการบนัทกึขอ้มลูใบขนสนิคา้ให้ 
 

 2.  การย่ืนใบก ากบัการขนย้ายสินค้า  ดาํเนินการโดย 

     2.1  ให้ผู้รบัผดิชอบการบรรจุจดัทําใบกํากบัการขนยา้ยสนิค้าในรูปแบบกระดาษ 
จํานวน 2 ชุด  แล้วยื่นต่อหน่วยบรกิารศุลกากรที่ผ่านพธิกีารใบขนสนิค้าขาออกพร้อมใบขน
สนิคา้ขาออกในรปูแบบกระดาษ 

     2.2  เมือ่เจา้หน้าทีศุ่ลกากรตรวจสอบแลว้  กจ็ะออกเลขทีใ่บกํากบัการขนยา้ยสนิคา้
ในรูปแบบกระดาษให้จํานวน 12 หลกัพรอ้มลงชื่อพรอ้มวนั เดอืน ปีกํากบัแล้วส่งมอบคนืให้
ผูร้บัผดิชอบบรรจุสนิคา้ 1 ชุด  เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานในการผ่านพธิกีารในรูปแบบกระดาษ
กบักรมศุลกากรต่อไป  เมื่อเครื่องคอมพวิเตอรข์องศุลกากรใชง้านได้แลว้เจา้หน้าทีก่จ็ะทําการ
บนัทกึขอ้มลูใบกํากบัการขนยา้ยสนิคา้ลงในระบบของศุลกากรใหโ้ดยพลนั 
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 3.  การขนย้ายสินค้าเข้าและ/หรือออกระหว่างประเทศ    
    ใหพ้นกังานขบัรถทีบ่รรทุกตูค้อนเทนเนอรห์รอืยานพาหนะทีใ่ชใ้นการขนยา้ยสนิคา้  

แสดงใบขนสนิคา้ขาออกพรอ้มใบกํากบัการขนยา้ยสนิคา้ทีม่กีารลงชื่อเจา้หน้าทีศุ่ลกากรพรอ้ม
วนั เดอืน ปีกํากบัเรยีบรอ้ยแลว้แก่เจา้หน้าทีศุ่ลกากรทีป่ระจาํอยู่ ณ สถานีรบับรรทุกหรอืจุดรบั
บรรทุกสนิคา้ทีก่ําหนดเพื่อดาํเนินการต่อไป 

 

 4.  ความผิดทางศลุกากรและการลงโทษ 

     การดําเนินพิธีการสําหรบัการนําเข้าและการส่งออกสินค้า  ผู้ประกอบการค้า
ระหว่างประเทศจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในทุกๆ 
ขัน้ตอนของการดําเนินการค้าซึ่งรวมถึงการนําเข้าและส่งออกสินค้าหรือบริการผ่านช่อง
ทางการขนส่งทางเรอืและทางอากาศยานทัง้เข้าและออกบรเิวณพรมแดนของประเทศและ
จดัเก็บภาษีศุลกากรรวมถงึภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศมหีน้าที่
รบัผดิชอบต่อความถูกต้องของขอ้มูลสําแดงต่อศุลกากร  แมว้่าผู้นําเข้าหรอืส่งออกสนินัน้ใช้
บรกิารตวัแทนออกของกรณเีตรยีมเอกสารใหแ้ก่ตนหรอืกรณียื่นเอกสารต่อศุลกากร   หากผูใ้ด
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรที่กําหนดจะมีความผิดตามกฎหมายและจะได้รบัโทษซึ่ง
ความผดิทางศุลกากรที่มกัพบได้เสมอๆ ในการนําเขา้และส่งออกสนิค้าสามารถจําแนกออก 
เป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ คอื 1) ความผดิฐานลกัลอบหนีศุลกากร  2) ความผดิฐานหลกีเลีย่งภาษี
อากร  3) ความผดิฐานสําแดงเทจ็  4) ความผดิฐานนําของต้องหา้มต้องกํากดัเขา้มาในหรอื
ส่งออกนอกราชอาณาจกัร  และ  5) ความผดิฐานฝา่ฝืนพธิกีารศุลกากร   

จากความผดิทัง้ 5 ประเภทที่กล่าวมาจงึอธบิายคําว่า “ลกัลอบหนีศุลกากร” กบัคําว่า 
“หลกีเลีย่งภาษอีากร”  เพื่อให้เกดิความเขา้ใจสําหรบัการปฏบิตัขิองเหตุการณ์ทัง้ 2 ประการ
พรอ้มบทลงโทษทีผู่ป้ระกอบการนําเขา้และส่งออกสนิคา้จะไดร้บั  ดงันี้ (กรมศุลกากร. คน้จาก, 
http://www.onestopim-ex.com/customs_fauft7.html) 

ลกัลอบหนีศุลกากร  หมายถงึ  การนําของทีย่งัไมไ่ดเ้สยีค่าภาษอีากรหรอืของทีค่วบ  
คุมการนําเข้าหรอืของที่ยงัไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาหรอืส่งออกไปนอก
ราชอาณาจกัรไทย  โดยของที่ลกัลอบหนีศุลกากรอาจเป็นของที่ต้องเสยีภาษีหรอืไม่ต้องเสยี
ภาษกี็ได้  หรอือาจเป็นของต้องหา้มหรอืของต้องกํากดัหรอืไม่กไ็ด ้ หากไม่นํามาผ่านพธิกีาร
ศุลกากรกม็คีวามผดิฐานลกัลอบหนีศุลกากร  ทัง้นี้  กฎหมายศุลกากรไดก้ําหนดโทษผูก้ระทํา
ผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรสําหรบัความผิดครัง้หนึ่งๆ ไว้สูงสุดคือให้ริบของที่ล ักลอบหนี
ศุลกากรและปรบัเป็นเงนิ 4 เท่าของราคารวมค่าภาษอีากร  หรอืจาํคุกไม่เกนิ 10 ปี  หรอืทัง้จาํ
ทัง้ปรบั 

 การหลกีเลี่ยงภาษอีากร  หมายถงึ  การนําของที่ต้องชําระค่าภาษอีากรเขา้มาหรอืส่ง
ของออกไปนอกราชอาณาจกัรไทยโดยนํามาผ่านพธิกีารศุลกากรโดยถูกต้อง  แต่ใช้วธิกีาร
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อย่างใดอย่างหนึ่งโดยมเีจตนาเพื่อมใิห้ต้องชําระค่าภาษอีากรหรอืชําระในจํานวนทีน้่อยกว่าที่
จะตอ้งชาํระเช่น  สาํแดงปรมิาณ  น้ําหนัก  ราคา  ชนิดสนิคา้  หรอืพกิดัอตัราศุลกากรเป็นเทจ็ 
ดงันัน้  ผูนํ้าเขา้หรอืส่งออกทีม่คีวามผดิฐานหลกีเลีย่งภาษอีากรจงึมคีวามผดิฐานสําแดงเทจ็อกี
ฐานหนึ่งด้วย  กฎหมายศุลกากรได้กําหนดโทษผู้กระทําผดิหลกีเลี่ยงภาษีอากรไว้สูงสุดคอื   
ใหร้บิของที่หลกีเลีย่งภาษอีากรและปรบัเป็นเงนิ 4 เท่าของราคารวมค่าภาษอีากร  หรอืจําคุก
ไมเ่กนิ 10 ปี  หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั  แต่ในกรณีทีม่กีารนําของซุกซ่อนมากบัของทีส่ําแดงเพื่อหลกี 
เลีย่งภาษอีากรสําหรบัของซุกซ่อนโทษสําหรบัผูก้ระทําผดิ คอื ปรบั 4 เท่าของอากรทีข่าดกบั
อกี 1 เท่าของภาษมีลูค่าเพิม่  ภาษสีรรพสามติ  และภาษเีพื่อมหาดไทยทีข่าด (ถ้าม)ี และยก
ของทีซุ่กซ่อนมาใหเ้ป็นของแผ่นดนิ 

   ส่วนกรณีความผดิฐานสําแดงเทจ็  ความผดิฐานนําของต้องห้ามต้องกํากดัเข้ามาใน
หรอืส่งออกนอกราชอาณาจกัรและความผดิฐานฝ่าฝืนพธิกีารศุลกากร  บทลงโทษของผูก้ระทํา
ความผดิกฎหมายศุลกากรกใ็หใ้ชบ้ทลงโทษในลกัษณะดว้ยกนั 

 

      
การผา่นพิธีการทางศลุกากรส าหรบัผูโ้ดยสาร 

 

 โดยปกตแิลว้ภารกจิหลกัของกรมศุลกากร กล่าวคอื มหีน้าที่ตามกฎหมายในการดูแล
การนําเขา้–ส่งออกสนิคา้  ดูแลของต้องหา้มต้องกํากดัตามกฎหมายต่างๆ ดงันัน้ เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลอืต่อผูป้ระสงค์จะเดนิทางเขา้–ออก  นักท่องเทีย่วและบุคคลทัว่ไป  กรมศุลกากรจงึมี
ความยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการเดนิทางเขา้–ออกซึง่ควรทราบเพื่อเป็น
ความรูท้ีจ่ะได้ปฏบิตัิพธิกีารทางศุลกากรไดถู้กต้อง (กรมศุลกากร : ขอ้ควรทราบในการเดนิ 
ทาง. คน้จาก, http://www.internet1.customs.go.th/ext/Traveller/Travellerinfo.jsp ) 

 

 1.  ค าแนะน าส าหรบัผูเ้ดินทางเข้า–ออกนอกราชอาณาจกัร  ทีค่วรทราบมดีงันี้ 
     1.1  ก่อนการเดนิทางจะต้องเตรยีมเอกสารการเดนิทางให้พรอ้มโดยต้องศกึษาถงึ
ระเบยีบพธิกีารศุลกากรเรื่องของด่านกกักนัโรค  การตรวจคนเขา้เมอืง  ชนิดของเงนิตราของ
ประเทศทีจ่ะเดนิทางไป  และอตัราแลกเปลีย่นตลอดจนชนิดรวมทัง้ปรมิาณของทีไ่ดร้บัอนุญาต
ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษอีากรเมื่อนําเขา้มา 

     1.2  หากมขีองเกนิกว่าปรมิาณทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษอีากร  ใหส้ําแดงต่อศุลกากรเพื่อ
ชําระภาษีอากรให้ถูกต้อง  ในกรณีที่สงสยัในชนิดและปรมิาณของที่ได้รบัยกเว้นอากร  ให้
สอบถามเจา้หน้าทีศุ่ลกากรประจาํการ ณ ช่องแดง 

     1.3  อยา่รบัฝากของใดๆ จากบุคคลอื่น  หากเป็นของผดิกฎหมายแลว้ท่านกจ็ะต้อง
เป็นผูร้บัผดิชอบดว้ย 
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     1.4  พงึตะหนักอยู่เสมอว่าโทษในการครอบครองเป็นเจา้ของยาเสพตดิมโีทษหนัก
มากทัง้ค่าปรบั  การถูกจาํคุก  หรอือาจถงึขัน้ประหารชวีติ 

 

 2.  พิธีการศลุกากรส าหรบัผูโ้ดยสารขาเข้า 

    พธิกีารศุลกากรสําหรบัผู้โดยสารที่เดนิทางเข้ามาในราชอาณาจกัรไทยต้องกรอก
รายละเอยีดขอ้มลูต่างๆ ของตนในแบบสําแดงรายการสิง่ของผู้โดยสาร (แบบที่ 211) และยื่น
ต่อเจา้หน้าที่ศุลกากรขณะนํากระเป๋าและสมัภาระผ่านช่องตรวจศุลกากรผู้โดยสารที่ไม่มขีอง
ต้องเสยีภาษีอากร  ส่วนของต้องหา้ม  ของต้องกํากดั  ให้ทําเครื่องหมาย (√) ในแบบสําแดง 
ของตดิตวัผูโ้ดยสารในช่องสเีขยีวและยื่นต่อเจา้หน้าทีศุ่ลกากรประจาํช่องตรวจสเีขยีว  สําหรบั
ผูโ้ดยสารทีม่ขีองตอ้งเสยีภาษอีากร  ของตอ้งหา้ม  ของตอ้งกํากดั  หรอืไมแ่น่ใจว่าของทีนํ่าเข้า
มานัน้เป็นของดงักล่าวหรอืไม่ใหท้ําเครื่องหมาย (√)  ในแบบสําแดงของตดิตวัผู้โดยสารช่อง   
สแีดงมขีองต้องสําแดงและยื่นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจําช่องตรวจสแีดง  (กรมศุลกากร.    
คน้จาก, http://www.interner1.customs.go.th/ext/Formality/AirportFormalities.jsp) 

    2.1  ของทีต่อ้งชาํระอากร โดยทัว่ไปของทุกชนิดทีนํ่าเขา้มาในประเทศไทยต้องเสยี 
ภาษีอากรตาม พ.ร.บ.ศุลกากร  พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
ผู้โดยสารที่เดนิทางระหว่างประเทศต้องมหีน้าที่ต้องเสยีภาษีเช่นเดยีวกนัแต่กรมศุลกากรได้
อํานวยความสะดวกแก่ผูโ้ดยสารใหส้ามารถชาํระภาษอีากรสําหรบัของตดิตวัผูโ้ดยสารได ้ โดย
ไมต่อ้งผ่านพธิกีารศุลกากรอยา่งเตม็รปูแบบในลกัษณะการคา้วธิดีงักล่าวนัน้เรยีนกว่า  การเสยี
ภาษอีากรปากระวางซึง่มหีลกัเกณฑแ์ละมเีงือ่นไขกล่าวคอื  เป็นของทีนํ่าเขา้มาใชเ้องมจีาํนวน
เหน็ไดช้ดัว่ามใิช่เพื่อการคา้  หรอืเป็นของทีม่มีลูค่าไม่เกนิ 80,000 บาท  หรอืผูโ้ดยสารต้อง
สามารถชาํระค่าภาษอีากรเป็นเงนิสดไดใ้นวนันําเขา้ 

    2.2  ของทีไ่ดร้บัยกเวน้อากร   
 2.2.1  ของใชส้่วนตวัทีเ่จา้ของนําเขา้มาพรอ้มกบัตนสําหรบัใชเ้อง เช่น เครื่อง

แต่งกาย  เครื่องสําอาง  เครื่องประดบั  รองเทา้  นาฬกิา  แว่นตา  น้ําหอม  กระเป๋า เป็นต้น  
หรอืของใชใ้นวชิาชพีและมจีาํนวนพอสมควรแก่ฐานะ  มลูค่าไม่เกนิ 10,000 บาท  จะไดร้บัการ
ยกเวน้อากร  ทัง้นี้ต้องมเีอกสารใบเสรจ็รบัเงนิเป็นหลกัฐานหากไม่มเีจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตาม
หลกัฐานอื่นประกอบแต่ของใช้ส่วนตวัดังต่อไปนี้จะต้องมปีรมิาณไม่เกนิกําหนด ได้แก่ บุหรี ่ 
ไม่เกนิ 200 มวน  หรอืยาสูบไม่เกนิ 250 กรมั  หรอืน้ําหนักรวมทุกประเภทไม่เกนิ 250 กรมั  

และเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์มเ่กนิ 1 ลติร ทัง้นี้หากสิง่ของทีนํ่าเขา้มาเกนิกว่าปรมิาณทีก่ําหนดให้
หยอ่นใส่กล่องทีก่รมศุลกากรจดัไวเ้พื่อเป็นการหลกีเลีย่งการถูกดําเนินคดีแต่เพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่ผู้โดยสาร  กรมศุลกากรจะไม่ทําการตรวจสมัภาระผู้โดยสารทัง้หมดแต่ทําการสุ่ม
ตรวจด้วยเครื่อง X–Ray ตามหลกัมาตรฐานสากล  ดงันัน้  ถ้าผู้โดยสารขาเขา้บุคคลใดมกีาร
หลกีเลี่ยงการสําแดงสิง่ของที่นําตดิตวัมาเมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจค้นพบจะต้องโดนปรบั    
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4 เท่าของมลูค่าของบวกค่าภาษแีละอากรหรอืจาํคุกไม่เกนิ 10 ปี  หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั  และของ
ทีห่ลกีเลีย่งการชาํระอากรตอ้งถูกรบิเป็นของแผ่นดนิตามกฎหมายศุลกากร 

 2.2.2  ของใชใ้นบา้นเรอืนที่ไดใ้ชแ้ลว้ เช่น โทรศพัท ์ วดีทีศัน์  เครื่องโทรสาร  
วทิยทุีเ่จา้ของนําเขา้มาพรอ้มกบัตนเนื่องจากการยา้ยภมูลิาํเนาและมจีาํนวนพอสมควรแก่ฐานะ
ได้รบัการยกเว้นอากร  แต่ก็จะต้องมาผ่านพธิกีารศุลกากรที่ช่องตรวจสแีดงเพื่อให้เจา้หน้าที่
ศุลกากรตรวจสอบของ 

จากที่กล่าวมาขา้งต้นจงึสรุปแผนผงัแสดงขัน้ตอนการปฏิบตัพิธิกีารสําหรบัผู้โดยสาร
ขาเขา้ไดด้งัภาพขา้งล่างนี้ 

 

 

ภาพที ่9.3   แผนผงัแสดงขัน้ตอนการปฏบิตัพิธิกีารสําหรบัผูโ้ดยสารขาเขา้ 

ทีม่า  :  (http://www.internet1.customs.go.th/ext/Formality/AirportFormalities.jsp  

           กรมศุลกากร  กระทรวงการคลงั / 26 พฤษภาคม 2558) 

 

     2.3  การฝากเก็บของไวใ้นอารกัขาศุลกากร  ผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางเขา้มาในประเทศ
ไทยและมขีอ้งทีต่อ้งชาํระภาษอีากร  ของตอ้งกํากดัซึง่ไมป่ระสงคจ์ะนําเขา้มาใชใ้นประเทศไทย
สามารถนําของดงักล่าวมาเกบ็ไวใ้นอารกัขาศุลกากรได ้ณ สํานักงานศุลกากรท่าอากาศยานที่
เดนิทางเขา้มาเป็นเวลาไมเ่กนิ 2 เดอืนโดยต้องแสดงตัว๋เดนิทางไปประเทศทีส่าม ณ เวลาทีนํ่า
ของมาฝากและชําระค่าธรรมเนียมในอตัราทีก่ําหนดดว้ยในวนัเดนิทางออกนอกราชอาณาจกัร
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ซึง่ผูโ้ดยสารสามารถขอรบัของดงักล่าวคนืโดยต้องแจง้เจา้หน้าทีส่ายการบนิใหท้ราบก่อนขณะ
ยื่นตัว๋เดนิทาง  ซึ่งกรมศุลกากรได้กําหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการรบัฝาก (หบีห่อหนึ่งถ้ามี
น้ําหนกัรวมสิง่ห่อหุม้) ไวด้งันี้ 
  2.3.1  น้ําหนกัหบีห่อไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั  ค่าธรรมเนียมต่อวนั 40 บาท 

  2.3.2  น้ําหนักหบีห่อเกนิ 20 กโิลกรมัแต่ไม่เกนิ 40 กโิลกรมั  ค่าธรรมเนียม
ต่อวนั 80 บาท 

  2.3.3  น้ําหนกัหบีห่อเกนิ 40 กโิลกรมั  ค่าธรรมเนียมต่อวนั 150 บาท 

 ในการกําหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการรบัฝากของ  ถ้านับแลว้ปรากฎว่าระยะเวลาไม่
ครบวนัใหถ้อืว่าเศษของวนักใ็หน้บัเป็น 1 วนัเลยโดยไมม่ขีอ้ยกเวน้แต่ประการใด 

 ส่วนผูโ้ดยสารที่มคีวามประสงคจ์ะนําเขา้ของเป็นการชัว่คราว  เพื่อเป็นตวัอย่างสนิค้า
และวตัถุในการโฆษณา  แสดงนิทรรศการ  งานแสดงสนิค้า  งานประชุม  ใชใ้นวชิาชพี  หรอื
เพื่อวตัถุประสงคท์างวทิยาศาสตรโ์ดยจะส่งกลบัออกไปใหใ้ชเ้อกสารคํ้าประกนั A.T.A. Carnet 

ต้องแจง้เจา้หน้าที่ประจําช่องตรวจสแีดงและผ่านพธิกีารศุลกากร ณ ที่ทําการศุลกากรขาเข้า
ส่วนบรกิารผู้โดยสารซึ่งเมื่อถงึวนัเดนิทางออกนอกราชอาณาจกัรผู้โดยสารจะต้องยื่นเอกสาร
คํ้าประกนั A.T.A. Carnet พรอ้มนําของดงักล่าวยื่นแสดงต่อเจา้หน้าทีศุ่ลกากรขาออกเพื่อทํา
ตรวจสอบ  มฉิะนัน้จะถอืว่าของมไิดส้่งกลบัออกไปและจะถูกเรยีกเกบ็ภาษอีากรในภายหลงัได้ 
     2.4  การนําเงนิตราเขา้–ออกประเทศ  ผู้โดยสารสามารถนําเงนิตราไทย–เงนิตรา
ต่างประเทศหรอืปจัจยัการชําระเงนิตราต่างประเทศเขา้มาหรอืออกนอกไปราชอาณาจกัรไทย
ไดต้ามมลูค่าทีก่ฎหมายกําหนดโดยไมต่อ้งขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยดงันี้ 
  2.4.1  เงนิไทย  ผูโ้ดยสารสามารถนําตดิตวัเดนิทางไปต่างประเทศไดค้นละไม่
เกิน 50,000 บาท  ยกเว้นนําออกไปยงัประเทศที่มพีรมแดนติดกับประเทศไทย เช่น พม่า  
สปป.ลาว  เขมร  มาเลเซยีและเวยีดนาม  นําออกไดค้นละไม่เกนิ 500,000 บาท  ในกรณีการ
นําเขา้ผู้โดยสารสามารถนําเงนิตราไทยนําเขา้ไดไ้ม่จาํกดัมลูค่า  หากผู้โดยสารต้องการนําเงนิ 
ตราไทยออกนอกราชอาณาจกัรมลูค่าเกนิกว่าทีก่ฎหมายกําหนด  ต้องขออนุญาตจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยและนําหลกัฐานในการไดร้บัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธต.5) มา
แสดงต่อเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศในขณะเดนิทางออกนอกประเทศ 

  2.4.2  เงนิตราต่างประเทศ  บุคคลใดๆ ทีนํ่าเงนิตราต่างประเทศทีเ่ป็นธนบตัร
หรอืเหรยีญกษาปณ์ออกไปนอกหรอืเขา้มาในราชอาณาจกัรโดยมมีลูค่ารวมกนัทัง้หมดเกนิกว่า 
20,000 ดอลลารส์หรฐัหรอืเทยีบเท่า  ต้องแสดงรายการเงนิตราต่างประเทศนัน้ต่อพนักงาน
เจา้หน้าทีศุ่ลกากร ณ ขณะผ่านด่านศุลกากร  หากไม่สําแดงหรอืสําแดงรายการไม่ถูกต้องจะมี
ความผดิทางอาญา 
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 3.  พิธีการศลุกากรส าหรบัผูโ้ดยสารขาออก 

     กรณีผู้โดยสารต้องการนําของใช้ส่วนตัวติดตวัออกไประหว่างการเดินทาง เช่น 
นาฬกิา  สรอ้ยคอ  แหวน  กลอ้งถ่ายวดีโีอ  กลอ้งถ่ายรปู  วยิุเทป  คอมพวิเตอรส์ําหรบัพกพา 
เป็นตน้และประสงคจ์ะนํากลบัมาภายในประเทศโดยไดร้บัการยกเวน้อากร  ผูโ้ดยสารจะต้องนํา
ของดงักล่าวพรอ้มบตัรทีน่ัง่บนเครื่องบนิ (Boarding Pass) หนังสอืเดนิทางและตัว๋โดยสารมา
แสดงแก่เจา้หน้าทีศุ่ลกากรก่อนเดนิทางเพื่อบนัทกึรายละเอยีดและรบัสําเนาเอกสารไวส้ําหรบั
แสดงต่อเจา้หน้าทีศุ่ลกากรประจาํช่องตรวจสแีดงในวนัเดนิทางกลบัเขา้มาประเทศไทยภายใต้
เงื่อนไข  คอื เป็นของเก่าใช้แล้วและมจีํานวน/ปรมิาณพอสมควรแก่ฐานะและมเีครื่องหมาย  
เลขหมายใหต้รวจสอบไดง้่าย  หากผูโ้ดยสารมขีองทีม่ใิช่ของใชส้่วนตวัแต่มลีกัษณะเป็นสนิคา้
ต้องติดต่อกบัเจ้าหน้าที่ศุลกากรล่วงหน้าเพื่อขอคําแนะนําไปปฏบิตัพิธิกีารศุลกากรก่อนการ
เดนิทางและถา้ผูโ้ดยสารมคีวามประสงคจ์ะนํา Jewelry ออกนอกราชอาณาจกัร  ผูโ้ดยสารต้อง
ทําเอกสารพิธีการศุลกากรขาออกก่อนที่จะเดินทางออกนอกราชอาณาจกัร ณ สํานักงาน
ศุลกากรท่าอากาศนานระหว่างประเทศนัน้ๆ   

 สําหรบัการคืนภาษีมูลค่าเพิม่  ให้ผู้โดยสารที่ประสงค์จะขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจาก
กรมสรรพากรจะต้องแสดงสนิค้าทีซ่ือ้มาเพื่อให้เจา้หน้าทีศุ่ลกากรภายในหอ้งผู้โดยสารขาออก
ตรวจรบัรองในแบบ ภ.พ.10 (คาํรอ้งขอคนืเงนิภาษมีลูค่าเพิม่สาํหรบันักท่องเทีย่ว) ก่อนทุกครัง้  
ซึง่นกัท่องเทีย่วทีม่สีทิธขิอคนืภาษมีลูค่าตอ้งมลีกัษณะดงันี้ 

1. ไมเ่ป็นผูท้ีม่สีญัชาตไิทยและไมไ่ดเ้ป็นผูท้ีอ่ยูใ่นประเทศไทยถงึ 180 วนัในปีภาษ ี

2. ไมเ่ป็นนกับนิหรอืลกูเรอืของสายการบนิทีเ่ดนิทางออกจากประเทศไทย 

3. เดนิทางออกจากประเทศไทยโดยเครือ่งบนิ ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ 

ส่วนเอกสารทีน่กัท่องเทีย่วจะตอ้งเตรยีมเพื่อนํามาแสดงต่อเจา้หน้าทีศุ่ลกากรซึง่ใชใ้น 

การคนืภาษมีลูค่าเพิม่ไดแ้ก่  1) หนังสอืเดนิทาง  2) ใบคํารอ้งขอคนืภาษมีลูค่าเพิม่สําหรบันัก 
ท่องเที่ยว (ภ.พ.10)  3) ใบกํากบัภาษีตวัจรงิของสนิค้าที่ซื้อ  และ 4) สนิค้าที่ซื้อมาและจะขอ
ภาษคีนื 

 

 4.  ของต้องห้ามต้องก ากดั 

     พธิกีารตรวจสนิค้าที่ผู้ประกอบการนําเขา้และส่งออกนัน้ตามกฎหมายศุลกากรได้
กําหนดไวม้ดีงันี้ 
     4.1  ของตอ้งหา้ม (Prohibited Goods)  หมายถงึ  ของทีม่กีฎหมายกําหนดหา้มนํา 
เขา้มาหรอืส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรโดยเดด็ขาดและในบางกรณีหา้มการส่งผ่านดว้ย  ผูใ้ด
นําสินค้าต้องห้ามเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรจะมีความผิดต้องรบัโทษตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นความผดิตามมาตรา 27 และ 27 ทวขิองกฎหมายศุลกากรด้วย  
หรอืกล่าวอกีนัยหนึ่งกค็อื  ห้ามมไีว้ครอบครองหรอืมไีว้เพื่อเสพหรือเป็นผู้ผลติ  ผูซ้ื้อ  ผู้ขาย  
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ผู้ขนส่ง  หากผู้ใดได้แสดงเจตนากระทําการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกบัยาเสพติดอาจมโีทษถึง  
ขัน้ประหารชวีติ  ตวัอย่างสนิค้าต้องหา้มในการนําเขา้–ส่งออกไดแ้ก่  (กรมศุลกากร. ค้นจาก, 
http://www.internet1.customs.go.th/ext/Prohibit/Prohibit.jsp)  

4.1.1  วตัถุลามก  ไมว่่าจะอยูใ่นรปูแบบหนงัสอื  ภาพเขยีน  ภาพพมิพ ์ ภาพ 

ระบายส ี สิง่ทีพ่มิพข์ึน้รปูภาพ 

  4.1.2  สนิคา้ทีม่ตีราหรอืลวดลายเป็นรปูธงชาต ิ

  4.1.3  ยาเสพตดิใหโ้ทษ 

  4.1.4  เงนิตรา  พนัธบตัร  ใบสําคญัรบัดอกเบี้ยพนัธบตัรอนัเป็นของปลอม
หรอืแปลงเหรยีญกษาปณ์ทีท่าํใหน้ํ้าหนกัลดลงโดยทุจรติ 

  4.1.5  สนิคา้ละเมดิลขิสทิธิ ์เช่น แถบบนัทกึเสยีง(เทปเพลง)  แผ่นบนัทกึเสยีง 
(คอมแพคดสิก)์  แถบบนัทกึภาพ (วดีโีอเทป)  โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ หนังสอื  หรอืสนิคา้อื่น
ใดทีท่าํซํ้าหรอืดดัแปลงงานอนัมลีขิสทิธิข์องผูอ้ื่น 

  4.1.6  สนิคา้ปลอมแปลงหรอืเลยีนแบบเครือ่งหมายการคา้ 

  4.1.7  ของทีม่กีารแสดงถิน่กําเนิดเป็นเทจ็ตามพระราชบญัญตัหิา้มนําของที่มี
การแสดงถิน่กําเนิดเป็นเทจ็เขา้มาในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2481 ตวัอย่างสนิคา้หา้มนําเขา้ของ
กระทรวงพาณิชย ์เช่น เครื่องเล่นเกม  ตู้เยน็ทีม่กีารใชส้ารซเีอฟซ ี เครื่องยนต์  ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ทีใ่ชแ้ลว้ของรถยนต์    ยางรถใชแ้ลว้  ไมส้กัซุง  และไมส้กัแปรรปูทุกประเภทตาม
แนวชายแดนจงัหวดัตาก  ภาชนะเซรามกิและภาชนะโลหะทีใ่ชบ้รรจอุาหาร เป็นตน้ 

         4.2  ของตอ้งกํากดั (Restricted Goods)  หมายถงึ  สนิคา้บางชนิดทีก่ฎหมายควบ 
คุมกําหนดว่าหากได้มกีารนําเข้า–ส่งออกจะต้องได้รบัอนุญาตหรอืปฏบิตัิให้ครบถ้วนตามที่
กําหนดไว ้เช่น  ตอ้งมใีบอนุญาตการนําเขา้และส่งออกจากส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้ง  ต้องปฏบิตัิ
ตามประกาศอนัเกี่ยวกบัฉลากหรอืใบรบัรองการวเิคราะห ์ หรือเอกสารกํากบัยา เป็นต้น  ผูใ้ด
นําของต้องกํากัดเข้ามาหรอืส่งออกหรอืส่งผ่านราชอาณาจกัรโดยมไิด้รบัอนุญาต  หรอืไม่
ปฏบิตัติามกฎหมายทีก่ําหนดไว้ใหค้รบถ้วนจะมคีวามผดิตามที่กําหนดไวใ้นกฎหมายและเป็น
ความผดิตามมาตรา 27 และ 27 ทวขิองกฎหมายศุลกากรด้วย  ตวัอย่างสนิค้าที่มมีาตรการ
นําเขา้  สนิคา้ทีม่มีาตรการส่งออกและสนิคา้มาตรฐาน  เช่น 

  4.2.1  ประเภทพระพุทธรปู  ศลิปวตัถุ  โบราณวตัถุ  องคก์รทีม่หีน้าทีค่วบคุม
ซึง่สามารถออกใบอนุญาตไดค้อื  กรมศลิปากร 
  4.2.2  ประเภทอาวุธปืน  กระสุน  วตัถุระเบดิ  ดอกไม้เพลงิ  และสิง่เทยีม
อาวุธปืน  องค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมซึ่งสามารถออกใบอนุญาตได้คือ  กรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย 

  4.2.3  พชื  และส่วนต่างๆ ของพชื  องค์กรที่มหีน้าที่ควบคุมซึ่งสามารถออก
ใบอนุญาตไดค้อื  กรมวชิาการเกษตร 
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  4.2.4  สตัว์มชีวีิต  และซากสตัว์  องค์กรที่มหีน้าที่ควบคุมซึ่งสามารถออก
ใบอนุญาตได้คอื  กรมปศุสตัวห์รอืกรมอุทยานแห่งชาตสิตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื  หรอืกรมประมง
เป็นกรณีๆ  ไป 

  4.2.5  ชิน้ส่วนยานพาหนะทีนํ่ามาใชใ้นกระบวนการผลติหรอืประกอบ  องคก์ร
ทีม่หีน้าทีค่วบคุมซึง่สามารถออกใบอนุญาตไดค้อื  กระทรวงอุตสาหกรรม 

  4.2.6  บุหรี ่ยาสบู เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ องคก์รทีม่หีน้าทีค่วบคุมซึง่สามารถ
ออกใบอนุญาตไดค้อื  กรมสรรพสามติ 

  4.2.7  เครื่องมอืวทิยุสื่อสาร  อุปกรณ์โทรคมนาคม  องค์กรทีม่หีน้าที่ควบคุม
ซึง่สามารถออกใบอนุญาตไดค้อื  สาํนกัการอนุญาตกจิการเฉพาะกจิ  สํานักงานคณะกรรมการ
กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ 
  4.2.8  อาหาร  ยา  องคก์รที่มหีน้าทีค่วบคุมซึ่งสามารถออกใบอนุญาตได้คอื 
สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข 

 ดงันัน้  จะเห็นได้ว่ากรมศุลกากรมหีน้าที่เพียงป้องกนัการนําเข้าหรอืส่งออกสนิค้า  
หรอืส่งผ่านสนิค้าต้องห้าม  ส่วนสนิค้าต้องกํากดั  กรมศุลกากรมหีน้าที่ต้องตรวจสอบว่าการ
นําเขา้หรอืส่งออก  หรอืส่งผ่านแดนไดร้บัอนุญาตและปฏบิตัติามกฎหมายทีบ่ญัญตัไิวค้รบถ้วน
หรอืไม่  สําหรบับญัชรีายชื่อสนิค้าต้องห้ามต้องกํากดัสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตนําเข้า เช่น  กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงอุตสาหกรรม  
กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นตน้ 

 

 5.  การลงโทษผูก้ระท าผิดกฎหมายศลุกากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

     ผูโ้ดยสารทีนํ่าของเขา้มาในราชอาณาจกัรไทย  หากเป็นของต้องชําระค่าภาษอีากร  
ของต้องหา้ม  ของต้องกํากดั  ถ้าไม่สําแดงหรอืสําแดงไม่ถูกต้องจะได้รบัโทษตามกฎหมายที่
ศุลกากรกําหนดไวด้งันี้ (คน้จาก, http://www.onestopim-ex.com/customs_fauft7.htm) 

     5.1  ในกรณีที่เจา้หน้าที่ศุลกากรตรวจพบและจบักุมผู้ต้องหาขณะอยู่ในช่องเขยีว 
(Green Line) จะถูกปรบั 1 เท่าของราคาของบวกค่าภาษอีากรกบัอกี 1 เท่าของภาษีมลูค่า 
เพิม่  ภาษสีรรพสามติ  ภาษีเพื่อมหาดไทย (ถ้าม)ี  และผู้ต้องหาต้องยกของกลางใหเ้ป็นของ
แผ่นดนิ 

     5.2  ในกรณีทีเ่จา้หน้าทีศุ่ลกากรตรวจพบและจบักุมผูต้้องหาภายหลงัพน้ช่องเขยีว 
(Green Line) และขณะที่นําของผ่านออกไปนัน้มไิด้เข้ามาในลกัษณะซุกซ่อนเพื่อไม่ให้
เจา้หน้าทีต่รวจพบ  ผูต้อ้งหาจะถูกปรบั 2 เท่าของราคาของบวกค่าภาษอีากรกบัอกี 1 เท่าของ
ภาษมีูลค่า เพิม่  ภาษสีรรพสามติ  ภาษเีพื่อมหาดไทย (ถ้าม)ี  และผูต้้องหาต้องยกของกลาง
ใหเ้ป็นของแผ่นดนิ  แต่ถ้าเป็นกรณีทีนํ่าเขา้มาในลกัษณะซุกซ่อนใหป้รบั 4 เท่าของราคาของ
บวกค่าภาษอีากรและผูต้อ้งหาตอ้งยกของกลางใหเ้ป็นของแผ่นดนิ 
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     5.3  ในกรณีของที่ลกัลอบนําเขา้มาเป็นของทีไ่ม่ต้องชําระอากรศุลกากร  ไม่ว่าจะ
ตรวจพบในช่องเขยีว (Green Line) หรอืผ่านพน้ช่องเขยีวไปแลว้นัน้  ถอืเป็นของซึง่มไิดผ้่าน
พธิกีารศุลกากรและผูต้อ้งหาตอ้งยกของกลางใหเ้ป็นของแผ่นดนิ 

 

 

สรปุ 

 

 ปจัจุบนักรมศุลกากรของไทยได้นําเทคนิคทางคอมพวิเตอรม์าใช้อย่างกว้างขวางใน
การตดิต่อผ่านพธิกีารทางศุลกากรซึง่เป็นการใชร้ะบบแบบไรเ้อกสารและเป็นจุดเดยีวเบด็เสรจ็
ใหก้บัผูป้ระกอบการ  เช่น  ผูนํ้าเขา้  ผูส้่งออก  หรอืตวัแทนผูอ้อกของเพื่ออํานวยความสะดวก
ในกระบวนการนําสนิค้าเขา้มา–ออกไประหว่างราชอาณาจกัร  โดยใช้การแลกเปลีย่นขอ้มูลที่
เป็นไปตามมาตรฐาน ebXML พรอ้มทัง้นําเทคโนโลย ีPKI (Public Key Infrastructure) มาใช้
ในงานเพื่อรองรบัการให้บรกิารแบบไรเ้อกสาร  ในการเปลี่ยนแปลงพธิกีารตดิต่อตามระบบ
ศุลกากรไร้เอกสารนี้เป็นการช่วยลดต้นทุนและการใช้กระดาษลงได้เป็นอย่างมากทัง้กรม
ศุลกากรและผู้ประกอบการเอง  สําหรบัผูท้ี่ต้องการใช้ระบบไรเ้อกสารในครัง้แรกจะต้องมกีาร
ลงทะเบียนที่ฝ่ายทะเบียนและสิทธิพิเศษ  กลุ่มงานมาตรฐานพิธีการและราคาหรือฝ่าย
บรหิารงานทัว่ไป  สํานักงานศุลกากร  หรอืด่านศุลกากร  นอกจากนี้ผู้ใช้ระบบจะต้อง เป็น
ผูป้ระกอบการที่เกี่ยวขอ้งกบัศุลกากรไดแ้ก่  ผูผ้่านพธิกีารนําเขา้–ส่งออก  ตวัแทนผู้ออกของ  
ผูร้บัผดิชอบการบรรจุสนิค้า  ตวัแทนผูร้ายงานยานพาหนะเขา้–ออก  ธนาคารทีว่างประกนัไว้
กบักรมศุลกากร  เคาน์เตอรบ์รกิาร  

การเลอืกรูปแบบการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศนัน้มหีลายช่องทางที่ผู้ประกอบการ
สามารถเลอืกใชบ้รกิารได ้ เช่น  1) ทางเรอื  เหมาะกบัการขนส่งคราวละมากๆ ระยะทางไกล  
ตน้ทุนตํ่า  ไมเ่รง่ด่วน  ส่วนมากนิยมขนส่งสนิคา้ประเภทเครื่องจกัร  สนิคา้วตัถุดบิแต่จะต้องม ี
การวางแผนที่ด ี 2) ทางเครื่องบนิ  เหมาะกบัการขนส่งที่ต้องการความเร่งด่วน  ปรมิาณน้อย  
ต้นทุนสูง  ตอบสนองความต้องการผู้ประกอบการได้ด ี สนิค้าที่ขนส่งจะเป็นประเภทอะไหล่
เครื่องจกัร  สนิคา้แฟชัน่  ผกั  ผลไม ้ เครื่องประดบั  3) ทางรถบรรทุก  เหมาะกบัการขนส่ง
ระยะสัน้  ดําเนินการง่าย  ส่งมอบรวดเร็วตามกําหนด  สินค้าที่ขนส่งจะเป็นสินค้าอุปโภค  
บรโิภค  4) ทางรถไฟ  เหมาะกบัการขนส่งระยะสัน้  ต้นทุนตํ่า  ส่วนมากใช้ขนส่งสนิค้าที่มี
น้ําหนักมาก  5) ทางท่อ  เหมาะกับการขนส่งสินค้าพวกน้ํามนั  แก๊ส  5) ทางไปรษณีย ์ 
เหมาะสมกบัตวัอย่างสนิคา้  สะดวก  ต้นทุนตํ่า  ทัง้นี้การเลอืกรปูแบบประเภทของการขนส่ง
แต่ละวธิผีูป้ระกอบการนําเขา้–ส่งออกสนิคา้  หรอืตวัแทนออกของควรคํานึงถงึความปลอดภยั  
ประหยดัค่าใช้จ่าย  มคีวามรวดเรว็ตรงต่อเวลา  และความสะดวกสบาย  โดยมปีจัจยัที่ควร
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พจิารณาในการเลอืกวธิกีารขนส่งคอืตวัผลติภณัฑ ์ แหล่งทีต่ ัง้ของตลาด  ระยะทาง  ความเรว็  
อตัราค่าระวาง  ความน่าเชื่อถอื  เป็นตน้ 

 

 

แบบคาํขอลงทะเบยีนตวัแทนออก
ของผ่านพธิกีารศุลกากรทาง
อเิลก็ทรอนิกสแ์บบไรเ้อกสาร 
(Paperless) 

 

เลขทะเบยีน 

คุมเอกสาร 

ทะเบยีนรบัเลขที.่..............................
สถานทีร่บั........................................ 
วนัเดอืนปีทีร่บั.................................. 
เจา้หน้าทีผู่ร้บั................................... 

ยื่นต่อ อธบิดกีรมศุลกากร  
ผ่าน 

 ฝา่ยทะเบยีนและสทิธพิเิศษ 

  สาํนกั/สาํนกังานศุลกากร........................  ด่านศุลกากร......................... 
(1.) ขา้พเจา้  นาย   นาง   นางสาว   
(ภาษาไทย)  ชื่อ............................................................... สกุล................................................................. 
(ภาษาองักฤษ)  ชื่อ............................................................... สกุล................................................................. 
 บตัรประจาํตวัประชาชน   หนงัสอืเดนิทาง   ใบทะเบยีนคนต่างดา้ว   

                                                                   เลขที ่ __  __  __ __  __  __ __  __  __ __  __  __ __   

ตัง้อยู่เลขที.่.........................อาคาร.................................ตรอก/ซอย.................................. หมู่ที.่......................... 
ถนน .........................................แขวง/ตําบล......................................... เขต/อาํเภอ............................................ 
จงัหวดั.......................................... รหสัไปรษณีย.์............................ โทรศพัท.์..................................................
โทรสาร ................................. e-mail ……………..…………………………………..………………………........... 
ขออนุมตัยิื่นปฏบิตัพิธิกีารศุลกากร และการชาํระภาษอีากรทางอเิลก็ทรอนิกส ์แบบไรเ้อกสาร (Paperless) 

(2.) ธนาคารเพื่อความประสงคใ์นการขอชาํระภาษอีากรคอื .............................................. สาขา.......................... 
บญัชเีงนิฝาก   กระแสรายวนั  ออมทรพัย ์ เลขที ่........................................................................ 
(3.) ธนาคารเพื่อความประสงคใ์นการขอคนืเงนิอากรคอื ............................................. สาขา................................ 
บญัชเีงนิฝาก   กระแสรายวนั  ออมทรพัย ์ เลขที ่......................................................................... 
(4.)  กรณีขา้พเจา้ฯ ไดม้อบหมายใหต้วัแทนออกของรายอื่นผูซ้ึง่ไดร้บัอนุมตัจิากกรมศุลกากรใหเ้ป็นผูบ้รกิารรบัส่ง
ขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกสแ์บบไรเ้อกสาร (Paperless) ในการผ่านพธิกีารศุลกากรและการชําระภาษีอากรกบักรม
ศุลกากร รบัจา้งช่วง  ขา้พเจา้ฯ ยนิยอมรบัผดิชอบในการกระทาํของตวัแทนออกของผูร้บัจา้งช่วงของขา้พเจา้ฯ ใน
ทุกกรณี 

(5.)  การผ่านพิธกีารศุลกากรทางอเิลก็ทรอนิกสแ์บบไร้เอกสาร  ซึ่งขา้พเจ้าฯ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ก รม
ศุลกากรทดแทนเอกสารใดๆ กต็าม  และกรมศุลกากรไดต้อบรบัขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสน์ัน้ในการผ่านพธิกีารแล้ว  
ถอืเป็นการยื่นเอกสารนัน้ๆ ตามนัยพระราชบญัญตัศิุลกากร พ.ศ.2469  หรอืตามพระราชบญัญตัชิดเชยค่าภาษี 
อากรสนิคา้สง่ออกทีผ่ลติในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2524  หากการส่งขอ้มูลเป็นความเทจ็ หรอืเป็นความไม่บรบิูรณ์ 
หรอืเป็นความชกัพาให ้ ผดิหลงในรายการใด ๆ หรอืเป็นการฝา่ฝืนบทบญัญตัขิองกฎหมายใดๆ กต็าม ขา้พเจา้ฯ 
ยนิยอมใหนํ้าขอ้มูลดงักล่าวไปเป็นหลกัฐานในการพจิารณาดําเนินคดีตามกฎหมายศุลกากรหรอืกฎหมายอื่นๆ 
เกีย่วขอ้ง 
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ประทบัตรา 

นิติบคุคล 

(6.)  บรรดาระเบยีบ  ประกาศ  ขอ้บงัคบั  คาํสัง่  หรอืกฎหมายใดๆ ทีก่าํหนดใหผู้นํ้าของเขา้ ผูส้ง่ของออก ตวัแทน
ออกของนายเรอืหรอืตวัแทนเรอื หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าว มหีน้าที่เก็บและรกัษาบญัชเีอกสาร  หลกัฐาน และ
ขอ้มูลไม่ว่าในสื่อรูปแบบใดๆ หรอืมหีน้าที่ยื่นหรอืแสดงหรอืส่งเอกสารใดๆ อนัเจ้าหน้าที่เรยีกให้ยื่นหรอืแสดง
หรอืส่งนัน้ ขา้พเจ้าฯ ยนิยอมให้ใช้บงัคบั สําหรบัขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ขา้พเจ้าฯ หรอืตวัแทนส่งให้กรมศุลกากร 
รวมทัง้ใหพ้จิารณาดําเนินคดตีามกฎหมายในกรณีที่มกีารฝ่าฝืนประกาศ ขอ้บงัคบั ระเบยีบ คําสัง่ หรอืกฎหมาย
ดงักล่าวดว้ย 

(7.)  ขา้พเจา้ฯ ยนิยอมปฏบิตัติามระเบยีบ ประกาศ คาํสัง่ และหลกัเกณฑข์องกรมศุลกากรที่เกีย่วขอ้งกบัการผ่าน
พธิกีารศุลกากรแบบไรเ้อกสาร อย่างครบถ้วนและเคร่งครดั  หากขา้พเจา้ฯ กระทําการใดอนัเป็นการฝ่าฝืน
ระเบยีบ ประกาศ คาํสัง่ดงักล่าว ขา้พเจา้ฯ ยนิยอมใหก้รมศุลกากรงดรบัปฏบิตัพิธิกีารศุลกากรแบบไรเ้อกสาร และ
ถูกพจิารณาดาํเนินคดตีามทีก่ฎหมายกาํหนด 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการทีแ่จง้ไวข้า้งตน้เป็นรายการทีถู่กตอ้งสมบรูณ์ทุกประการ 

 

 

              ลงชื่อ......................................................................... เจา้ของ/ผูจ้ดัการ 
                                                         
                                         (.......................................................................) 
                                            ยื่นวนัที.่....................................................   

สาํหรบัเจา้หน้าที ่
ความเหน็เจา้หน้าที ่
...................................................................................
...................................................................................
................................................................................... 
 

ลงชื่อ................................................... เจา้หน้าที ่
   (............................................  ) 

          วนัที.่................................................ 

คาํสัง่ 
   อนุมตั ิตัง้แต่ .....................................เป็นตน้ไป 

 ไม่อนุมตั ิ 
 

 

ลงชื่อ................................................ผูม้อีาํนาจลงนาม 

        (..............................................) 
    วนัที.่............................................. 

หมายเหตุ :-  สาํหรบัตวัแทนออกของทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 
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แบบคาํขอลงทะเบยีนตวัแทนออก
ของผ่านพธิกีารศุลกากรทาง
อเิลก็ทรอนิกสแ์บบไรเ้อกสาร  

         
ค าร้องมอบอ านาจให้ผูร้บัมอบอ านาจกระท า
การแทน 

         

ขา้พเจา้   นาย   นาง   นางสาว   
 ชื่อ ....................ตวัแทนออกของภาษาไทย............................... สกุล................................................................. 
   บตัรประจาํตวัประชาชน   หนงัสอืเดนิทาง   ใบทะเบยีนคนต่างดา้ว  

                                                                           เลขที ่ __  __  __ __  __  __ __  ___  __ __   

ตวัแทนออกของผูผ้่านพธิกีารศุลกากรทางอเิลก็ทรอนิกสแ์บบไรเ้อกสาร (Paperless) ไดม้อบหมายให ้

 นาย   นาง   นางสาว   
(ภาษาไทย)  ชื่อ............................................................... สกุล................................................................. 
(ภาษาองักฤษ)  ชื่อ............................................................... สกุล................................................................. 
 บตัรประจาํตวัประชาชน   หนงัสอืเดนิทาง   ใบทะเบยีนคนต่างดา้ว  

                                                                         เลขที ่ __  __  __ __  __  __ __  ____  __ __   

ทีอ่ยู่ เลขที.่.........................อาคาร................................................ตรอก/ซอย...................................................... 
หมู่ที.่.....................ถนน ....................................................แขวง/ตาํบล............................................................... 
เขต/อาํเภอ.............................................จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์............................ 
โทรศพัท.์.......................................โทรสาร ....................................... e-mail……………..……………................ 
เป็นผู้มอีํานาจกระทําการในนามของขา้พเจ้าฯ ในการเป็นตัวแทนออกของรบัอนุญาต และทําการผ่านพิธกีาร
ศุลกากร การชําระภาษีอากร และการดําเนินการในกระบวนการทางกรมศุลกากร  โดยข้าพเจ้าฯ ยินยอม
รบัผดิชอบในการกระทาํของบุคคลขา้งตน้ในทุกกรณี 

                          
                                                    

                                           ลงชื่อ                                                    ผูร้บัมอบอาํนาจ 

                                                           (                                                    ) 
 

  

ลงชื่อ                                                    เจา้ของหรอืผูจ้ดัการ 
                                                            (                                                  )         

                                                            ยื่นวนัที.่............................................. 
 

หมายเหต ุ:-      
1.  กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิผูม้อีาํนาจกระทาํการฯ จะตอ้งแจง้รายชื่อ เพื่อลงทะเบยีนเพิม่เตมิต่อกรมศุลกากร  
      ทุกครัง้ 
 2. การมอบอาํนาจใหบุ้คคลธรรมดาในการผ่านพธิกีารศุลกากร ใหต้ดิอากรแสตมป์ 30 บาทเป็นรายตวับุคคล  
    (ตามประมวลรษัฎากร หมวด 6  เรื่อง อากรแสตมป์) 
 

ประทบัตรานิติบคุคล 

(ถ้ามี)
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

ตอนท่ี  1   ค าถามอตันัย  :  ถาม – ตอบจากทฤษฎใีนเนื้อหาเพื่อทดสอบถงึความเขา้ใจของ 
ผูเ้รยีน 

 

ขอ้  1.  ระบบ EDI ทีก่รมศุลกากรนํามาใชม้ขี ัน้ตอนและประโยชน์อย่างไรบา้ง 

 

ขอ้  2.  หากผูป้ระกอบการไม่สามารถดําเนินการผ่านพธิกีารเอกสารระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์บบ
ไรเ้อกสาร (E–Customs) ไดจ้ะตอ้งดาํเนินการอย่างไรแทนสําหรบัการตดิต่อผ่านพธิกีารนําเขา้ 
และส่งออกสนิคา้กบักรมศุลกากร (กรณคีอมพวิเตอรข์ดัขอ้ง) 
 

ขอ้  3.  ใหก้ล่าวถงึแบบพมิพใ์บขนสนิคา้ขาเขา้แต่ละประเภททีก่รมศุลกากรกําหนดไวนํ้ามาใช้
ตดิต่อพธิกีารในกรณ ี

 

ขอ้  4.  ให้อธบิายเกี่ยวกบัการยื่นรายงานการนําของเขา้แต่ละช่องทาง  ตามที่ท่านได้ศกึษา
มาแลว้สรปุความเขา้ใจมาพอครา่วๆ  
 

ขอ้  5.  หลกัการผ่านพธิกีารระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์บบไรเ้อกสาร  เพื่อประโยชน์แห่งการดําเนิน 
การทางศุลกากรไดก้ําหนดเงื่อนไขไวใ้ห้กบัผูป้ระกอบการนําเขา้และส่งออกสนิคา้หรอืตวัแทน
ออกของควรทราบมรีายละเอยีดดงับา้ง 

 

ขอ้  6.  ใหอ้ธบิายถงึขัน้ตอนการปฏบิตัพิธิกีารส่งออกสนิคา้ต้องดําเนินการอย่างไร  พรอ้มจดั 
เตรยีมเอกสารใดบา้งประกอบในการส่งออกสนิคา้ 

 

ขอ้  7.  การขนส่งของออกนอกราชอาณาจกัรส่วนมากผูป้ระกอบการหรอืตวัแทนผูร้บัผดิชอบ
ในการขนส่งโดยทัว่ไปนิยมเลอืกใช้วธิใีด (เพยีง 1 วธิเีท่านัน้) พรอ้มอธบิายเหตุผลประกอบ  
และบอกขัน้ตอนสาํหรบัการยืน่รายงานวธินีัน้ๆ มาดว้ย  
 

ขอ้  8.  ใหก้ล่าวถงึขอ้ควรทราบเกีย่วกบัพธิกีารศุลกากร  กรณีเดนิทางเขา้มาในราชอาณาจกัร
ตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร 

 

ขอ้  9.  ท่านคดิว่าขอ้ความจาํเป็นทีต่้องสําแดงรายการในใบขนสนิคา้ขาเขา้มีรายการอะไรบา้ง
และอธบิายเกีย่วกบัเลขทีใ่บขนสนิคา้ขาเขา้แต่ละหลกัหมายถงึส่วนใดในการทาํพธิกีาร 
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ขอ้  10.  ใหอ้ธบิายเกีย่วกบั “ของตอ้งหา้ม”  และ  “ของตอ้งกํากดั”  ตามทีท่่าเขา้ใจเหมอืนหรอื
แตกต่างกนัอยา่งไร  พรอ้มยกตวัอยา่งแต่ละประเภทประกอบคาํอธบิาย 

 

ตอนท่ี  2   แบบฝึกหดัปรนัย  :  คําสัง่ใหเ้ขยีนเครื่องหมายวงกลม       ลอ้มรอบตวัอกัษรที่
ถูกตอ้งทีสุ่ดเพยีงตวัเลอืกเดยีวสาํหรบัคาํถามในแต่ละขอ้ 

 

ข้อ  1.  ข้อใดเป็นเหตุผลหลกัที่กรมศุลกากรได้ปรบัปรุงการผ่านพธิกีารศุลกากรจากระบบ
เอกสาร (Manual) มาใชร้ะบบพธิกีารอเิลก็ทรอนิกสแ์บบไรเ้อกสาร (E–Customs) แทน 

ก. เพื่อลดเวลาเพิม่ความสะดวกและลดค่าใชจ้า่ย 

ข. เพื่อความทนัสมยัในการตดิต่อธุรกจิ 

ค. เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารงบประมาณ 

ง. เพื่อจะไดม้กีลุ่มลกูคา้ในปรมิาณทีม่ากขึน้ 

จ. เพื่อบ่งบอกถงึการใหค้วามรว่มมอืในการตดิต่อพธิกีารกบัศุลกากรดว้ยความเตม็ใจ 

 

ขอ้  2.  การลงทะเบยีนพธิกีารอเิลก็ทรอนิกสแ์บบไรเ้อกสารตอ้งตดิต่อกบัหน่วยงานตามขอ้ใด 

ก. กรมสรรพสามติ 

ข. กรมสรรพากร 
ค. กรมศุลกากร 
ง. กรมการคา้ระหว่างประเทศ 

จ. หน่วยงานราชการอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากรฐับาล 

 

ข้อ  3.  บุคคลตามข้อใดที่ไม่ได้กําหนดให้เกี่ยวข้องกับศุลกากรในการผ่านพิธีการทาง
อเิลก็ทรอนิกสแ์บบไรเ้อกสาร 

ก. ตวัแทนผูอ้อกของ 
ข. รา้นคา้ทัว่ไป 

ค. ผูผ้่านพธิกีารศุลกากร (ผูนํ้าเขา้ – ส่งออกสนิคา้)  
ง. ผูร้บัผดิชอบการบรรจสุนิคา้ 

จ. เคาน์เตอรบ์รกิาร 
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ขอ้  4.  กรณีมเีหตุจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนยานพาหนะขนถ่ายระหว่างทางต้องแจง้ต่อบุคคลตาม
ขอ้ใด 

ก. นายด่านศุลกากร 
ข. อธบิดกีรมสรรพากร 
ค. ผูป้ระกอบการ 
ง. ตวัแทนออกของ 
จ. ทาํบนัทกึแจง้ทีส่ถานีตํารวจ 

 

ข้อ  5.  การนําเข้าหรอืส่งออกเกี่ยวกับพระพุทธรูปหรอืศิลปวตัถุและโบราณวตัถุ  ต้องขอ
อนุญาตจากหน่วยงานใดทีเ่กีย่วขอ้งก่อน 

ก. กรมตํารวจ 

ข. กรมปศุสตัว ์

ค. กรมวชิาการเกษตร 
ง. กรมศลิปากร 
จ. กรมไปรษณยีโ์ทรเลข 

 

ขอ้  6.  ถ้าต้องการนําเงนิตราไปทีป่ระเทศพรมแดนตดิกบัประเทศไทย เช่น พม่า ลาว เขมร 
มาเลเซยีและเวยีดนาม  สามารถนําเงนิตราออกนอกประเทศจาํนวนสูงสุดไดเ้ท่าใด 

ก. ไมเ่กนิ 50,000 บาท 

ข. ไมเ่กนิ 100,000 บาท 

ค. ไมเ่กนิ 300,000 บาท 

ง. ไมเ่กนิ 500,000 บาท 

จ. ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท 

 

ขอ้  7.  กรณมีเีหตุจาํเป็นทีต่อ้งเปลีย่นยานพาหนะขนถ่ายระหว่างทางผูร้บัผดิชอบการขนส่ง
สนิคา้ทางบกหรอืเจา้ของผูม้สีทิธคิรอบครองยานพาหนะทีข่นส่งทางบก  ตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร 

ก. ยืน่คาํรอ้งขออนุญาตต่อนายด่านศุลกากรหรอืหวัหน้าด่านพรมแดนหรอืผูท้ีไ่ดร้บั
มอบหมาย 

ข. แจง้ใหก้รมขนส่งทางบกไดท้ราบเกีย่วกบัการเปลีย่นยานพาหนะทีม่กีารขนถ่าย
ระหว่างทาง 

ค. แจง้ใหต้ํารวจทางหลวงทราบเพื่อคอยอํานวยความสะดวกในการถ่ายสนิคา้ระหว่าง
ทาง 
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ง. สามารถเปลีย่นยานพาหนะไดเ้ลยเนื่องจากแจง้ประเภทการใชย้านพาหนะขนส่ง
สนิคา้ไวเ้บือ้งตนระหว่างตรวจสอบพธิกีารแลว้ 

จ. แจง้ใหผู้ป้ระกอบการทราบเนื่องจากการขนถ่ายสนิคา้ระหว่างทางทาํใหเ้สยีเวลาไม่
เป็นไปตามกําหนด 

 

ขอ้  8.  เลขทีใ่บขนสนิคา้ขาเขา้ เช่น  หมายเลขลําดบัเอกสารที ่ 2901 00249 80002  เลข
หลกัที ่1–4  ไดแ้ก่ 2901 แสดงถงึสถานะสิง่ใด 

ก. ลาํดบัเลขทีใ่บขนสนิคา้ 

ข. ปีพุทธศกัราช 

ค. รหสัสถานทีท่ีผ่่านพธิกีาร 
ง. รหสัประเภททีใ่บขนสนิคา้ 

จ. เลขของเดอืน 

 

ขอ้  9.  การแกไ้ขขอ้มลูบญัชสีนิคา้สําหรบัเรอืทางอเิลก็ทรอนิกสต์อ้งปฏบิตัอิยา่งไร 

ก. ทาํการแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน  6 เดอืนนบัแต่ไดร้บัการรายงานเรอืเขา้สาํเรจ็ 

ข. ทาํการแกไ้ขขอ้มลูใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 3 เดอืนนบัแต่ไดร้บัการรายงานเรอืเขา้
สาํเรจ็ 

ค. ทาํการแกไ้ขขอ้มลูใหแ้ลว้เสรจ็ภายในกําหนด 60 ชัว่โมงนบัแต่ไดร้บัการรายงาน
เรอืเขา้สาํเรจ็ 

ง. ทาํการแกไ้ขขอ้มลูใหแ้ลว้เสรจ็ภายในกําหนด 48 ชัว่โมงนบัแต่ไดร้บัการรายงาน
เรอืเขา้สาํเรจ็ 

จ. ไมส่ามารถแกไ้ขขอ้มลูไดเ้นื่องจากถูกบนัทกึผ่านไปทีก่รมศุลกากรแลว้ 

 

ขอ้  10.  การนําระบบ  EDI  ผ่านช่องทาง  Internet กรมศุลกากรอนุญาตเปิดบรกิารใหใ้ชไ้ด้
กบัใบขนสนิคา้ประเภทใด 

ก. แบบ กศก.99/1  ใชส้าํหรบัการนําเขา้สนิคา้ทัว่ไป 

ข. แบบ กศก.102  ใชส้าํหรบัการนําเขา้สนิคา้ทางอากาศยาน 

ค. แบบ กศก.103  ใชส้าํหรบัการนําเขา้หรอืส่งออกสนิคา้ก่อนปฏบิตัพิธิกีาร 

ง. แบบ A.T.A. Carnet  ใชส้าํหรบัการนําเขา้หรอืส่งออกสนิคา้ชัว่คราว 

จ. แบบ JDA (Joint Development Area) ใชส้ําหรบัสนิค้าทีพ่ฒันาร่วมระหว่างไทย  
– มาเลเซยี 
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