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กิจการจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
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คู่ มื อ แนะนํ า การชํ า ระภาษี อ ากรกิ จ การจํ า หน่ า ยวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งฉบั บ นี้ กรมสรรพากร
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รัษฎากร รวมถึงสรุปประเด็นความผิดที่ตรวจพบ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือแนะนํา การชําระภาษีอากรฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เสี ยภาษีในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการชําระภาษีอากร เพื่อความถูกต้องครบถ้ว น
ของการชําระภาษีอากรต่อไป
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บทที่ ๑
กิจการจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ความหมาย
วัสดุก่อสร้าง หมายถึง วัตถุที่นํามาใช้ในการก่อสร้าง เช่น กระเบื้อง สี ปูนซีเมนต์ เหล็ ก
ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ประปา ฯลฯ
ลักษณะการประกอบการ
ลักษณะของการประกอบการจําแนกเป็น ผู้ ประกอบการขายปลีก ผู้ประกอบการขายส่ ง
ผู้ประกอบการผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่จําหน่ายวัสดุก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้
จะมีการแสดง/โชว์สินค้าที่จะจําหน่ายแตกต่างกัน ดังนี้
- กรณีเป็นผู้ประกอบการขายปลีกหรือผู้ประกอบการขายส่ง จะมีสินค้าจําหน่ายหน้าร้าน
อย่างชัดเจนและมีปริมาณมาก/เพียงพอที่จะมีไว้จําหน่าย
- กรณีเป็นผู้ประกอบการขายส่งหรือ เป็นผู้ประกอบการที่ขายให้เฉพาะส่วนราชการ
จะไม่มีสินค้าจําหน่ายหน้าร้าน แต่จะสั่งซื้อสินค้าให้กับลูกค้าแล้วส่งมอบให้กับลูกค้าทันทีทันใด
- กรณีเป็นผู้ประกอบการขายส่งหรือเป็นผู้ประกอบการตัวแทนจําหน่ายสินค้าภายใต้
เครื่องหมายการค้าต่าง ๆ จะมีตัวอย่างสินค้าให้ลูกค้าเลือกเมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า จะดําเนินการสั่งซื้อ
สินค้าจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจําหน่ายส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
- กรณีเป็นผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิต จะผลิตสินค้าไว้เพื่อขายส่งหรือปลีกให้กับลูกค้า
- กรณีเป็นผู้ประกอบการที่จําหน่ายวัสดุก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างด้วย แต่มีการจําหน่าย
วัสดุก่อสร้างเป็นรายได้หลัก
การสั่งซื้อสินค้า
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สั่งซื้อสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
สั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าขายส่ง และขายปลีก
สั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต
สั่งซื้อสินค้าจากพนักงานขายที่มาติดต่อ ณ สถานประกอบการของผู้ประกอบการ
การนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
สั่งซื้อสินค้าตามการจัดงานมหกรรมสินค้า หรืองานแสดงสินค้า

บทที่ 2
รายได้ รายจ่าย และภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
รายได้ของกิจการจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
๑. รายได้หลักหรือรายได้จากการประกอบกิจการโดยตรง คือ รายได้จากการขายวัสดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้าง
๒. รายได้อื่น เช่น
- รายได้ค่าส่งเสริมการขาย
- รายได้ส่วนลดรับ มีทั้งส่วนลดการค้าและส่วนลดเงินสด
- รายได้กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
- รายได้จากการขายสินค้าที่ล้าสมัยหรือมีตําหนิ
- รายได้จากเงินปันผล (เกิดจากการลงทุน)
- รายได้ดอกเบี้ยรับ (เกิดจากการให้หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือ
หรือบุคคลทั่วไปกู้ยืมเงิน)
- กําไร/ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยน
- เงินชดเชยค่าภาษีอากร
หมายเหตุ ค่าส่งเสริมการขายที่ผู้ประกอบการขายส่ง/ผู้ผลิตจะให้ ค่าส่งเสริมการขายในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้แก่
ก. ส่วนลดปกติหรือส่วนลดการค้า (Normal Discount or Trade Discount) หมายถึง
ส่วนลดทีผ่ ู้ประกอบการขายส่ง/ผู้ผลิตให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะเป็นการให้ส่วนลดในทันทีตามใบกํากับภาษี
ข. ส่วนลดเงินสด (Cash Discount) หมายถึง ส่วนลดที่ให้แก่ลูกค้าที่ ชําระค่าสินค้า
เป็นเงินสด หรือชําระค่าสินค้าภายในเงื่อนเวลาที่กําหนด
ค. ส่วนลดพิเศษหรือส่วนลดตามเป้าหมาย (Special Discount) หมายถึง ส่วนลดที่เพิ่ม
มากขึ้นจากส่วนลดการค้า โดยกําหนดจากยอดซื้อเป็นรายไตรมาส และอัตราร้อยละของส่วนลดขึ้นอยู่กับยอดซื้อ
ของลูกค้า ซึ่งส่วนลดดังกล่าว ผู้ประกอบการขายส่ง/ผู้ผลิตจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ ๓ ของจํานวน
ส่วนลดพิเศษหรือส่วนลดตามเป้าหมายไว้ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าส่งเสริมการขาย และค่าส่งเสริมการขายดังกล่าว
ถือเป็นรายได้ของลูกค้าหรือผู้ประกอบการทั่วไป
ง. ส่ ว นลดคืน ให้ ภ ายหลั ง (Rebate) หมายถึง ส่ ว นลดที่ให้ เนื่องจากลู กค้าสามารถ
ทํายอดขายได้ตามเป้าหมาย และจ่ายคืนให้ภายหลัง จากที่ซื้อสินค้าครบตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ นอกจาก
ส่วนลดแล้ว ผู้ประกอบการขายส่ง/ผู้ผลิตยังสร้างแรงจูงใจให้แก่ลูกค้าหรือผู้ประกอบการทั่วไป โดยแจกทองคํา
รถยนต์ การพาไปท่องเที่ยวต่างประเทศ
รายจ่ายของกิจการจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
๑. รายจ่ายที่เป็นต้นทุนของการขาย เช่น ค่าซื้อสินค้า ส่วนลดเงินสด ส่วนลดการค้า รางวัล
จากการซื้อสินค้า การส่งเสริมการขาย ฯลฯ
๒. รายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ เช่น เงินเดือนพนักงาน ค่าขนส่ง ค่าเช่าโกดัง
เก็บสินค้า ดอกเบี้ยจ่าย ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าพาหนะ ค่าน้ําประปา ค่าไฟฟ้า ฯลฯ

๒

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
กิจการจําหน่ายวัสดุก่อสร้างที่ผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคล
1. การคํานวณภาษี
ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา เงิน ได้จ ากการประกอบกิจการถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวล
รัษฎากร สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้
- หักค่าใช้จ่ายตามความจําเป็นและสมควร (ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละกิจการ
และจะต้องสามารถแสดงหลักฐานพิสูจน์ค่าใช้จ่ายได้)
- หรือหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาอัตราร้อยละ 80 (พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 11) มาตรา 8(25))
การหักค่าลดหย่อนตามกฎหมาย ตามมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฏากร ได้แก่ ค่าลดหย่อนส่วนตัว
คู่สมรส บุตร อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา อุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา
เบี้ยประกันชีวิต เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ค่าซื้อหน่ว ยลงทุน ในกองทุน รวมหุ้น ระยะยาว ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย
เงินสบทบกองทุนประกันสังคม อื่น ๆ
วิธีการคํานวณภาษี
วิธีที่ 1
เงินได้พึงประเมิน – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ
เงินได้สุทธิ x อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา = ภาษีที่ต้องชําระ
วิธีที่ 2

เงินได้พึงประเมิน x อัตราภาษี 0.005
(ตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป)

= ภาษีที่ต้องชําระ
(ไม่เกิน 5,000 บาท
ยกเว้นไม่ต้องชําระ
พ.ร.ฎ (ฉบับที่ 480))
หมายเหตุ นํ าภาษีที่ต้องชําระตามวิธีที่ 1 และ วิธีที่ 2 มาเปรียบเทียบกัน วิธีใดได้ภาษี
ที่ตอ้ งชําระมากกว่า ให้ชําระยอดภาษนี ั้น
2. อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีคํานวณภาษีจากฐานเงินได้สุทธิ ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 470)
พ.ศ. 2551 และ พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 575) พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้มาแล้วตั้งแต่ปี 2556 – 2557 ดังนี้
เงินได้สุทธิ
1 - 150,000 บาท ได้รับยกเว้น
เงินได้สุทธิ
150,001 - 300,000 บาท อัตราภาษีร้อยละ 5
เงินได้สุทธิ
300,001 - 500,000 บาท อัตราภาษีร้อยละ 10
เงินได้สุทธิ
500,001 - 750,000 บาท อัตราภาษีร้อยละ 15
เงินได้สุทธิ
750,001 - 1,000,000 บาท อัตราภาษีร้อยละ 20
เงินได้สุทธิ
1,000,001 - 2,000,000 บาท อัตราภาษีร้อยละ 25
เงินได้สุทธิ
2,000,001 - 4,000,000 บาท อัตราภาษีร้อยละ 30
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน 4,000,001
บาท อัตราภาษีร้อยละ 35
และขยายเวลาต่อไปอีก 1 ปี คือในปีภาษี 2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558)
ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 576) พ.ศ. 2557 และในกรณีต่อไปนี้
๓

- ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ เสี ย ภาษี จ ากเงิ น ได้ สุ ท ธิ ใ นอั ต ราร้ อ ยละ 20 โดยให้ หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ย
ตามความจําเป็นและสมควรเท่านั้น
- คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลเสียภาษีจากเงินได้พึงประเมินในอัตราร้อยละ 20 โดยไม่ให้หัก
ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
3. การยื่นแบบแสดงรายการ
ภ.ง.ด.94 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
ผู้มีเงิน ได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(5) (6) (7) หรือ (8) แห่ งประมวลรัษฏากร ที่ได้รับ
ในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด.94
ภายในเดือนกันยายนของปีภาษีนั้น และภาษีที่ชําระสามารถนําไปเครดิตหักออกจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สิ้นปีได้
ภ.ง.ด.90 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) ถึง (8) แห่งประมวลรัษ ฏากรหลายประเภท หรือ
ประเภทเดียว ที่ได้รับแล้วในระหว่างปีภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภายใน
เดือนมีนาคมของปีถัดไป แต่ถ้ามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่ งประมวลรัษฎากรประเภทเดียว
ให้ใช้แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91
สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ และชําระภาษีเงินได้
o สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
o ยื่นแบบแสดงรายการผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรทาง www.rd.go.th
o ธนาคารพาณิชย์ไทย (สําหรับการยื่นแบบฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม
เท่านั้น)
o ที่ทําการไปรษณีย์ (สําหรับการยื่นแบบฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม
เท่านั้น)
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ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กิจการจําหน่ายวัสดุก่อสร้างที่ผู้ประกอบการเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่ วนจํากัด
นิติบุคคล บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หรือบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
1. การคํานวณรายได้และรายจ่ายให้ใช้เกณฑ์สิทธิ โดยนํารายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด
แม้ว่าจะยังไม่ได้รับชําระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มารวมคํานวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และ
ให้นํารายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้นั้น แม้จะยังมิได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มารวมคํานวณเป็นรายจ่าย
ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ตามมาตรา 65 มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
2. ฐานภาษี ได้แก่ กําไรสุ ทธิซึ่งคํานวณได้จากรายได้จากกิจการ หรือเนื่องจากกิจการ ที่กระทํา
ในรอบระยะเวลาบัญชีหักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร โดยกฎหมายกําหนดให้แต่ละรอบระยะเวลาบัญชีมีการชําระภาษี 2 ครั้ง ดังนี้
2.1 ภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี เป็นการประมาณการกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิจากรายได้
และรายจ่ายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
2.1.1 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไป ให้จัดทําประมาณการกําไรสุทธิ
หรือขาดทุนสุทธิ ซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้ กระทํา หรือจะได้กระทําในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
แล้วให้คํานวณและชําระภาษีจากจํานวนกึ่งหนึ่งของประมาณการกําไรสุทธิในรอบระยเวลาบัญชีนั้น
2.1.2 กรณีเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้คํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
2.2 ภาษีสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เป็นการนํากําไรสุทธิหรือ
ขาดทุนสุทธิ ซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทํา หรือจะได้กระทําในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
มาคํานวณหากําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ การคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิให้เป็นไปตามเงื่อนไข ตามมาตรา
65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
3. อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในการคํานวณภาษีจากฐานกําไรสุทธิ
3.1 กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไป อัตราร้อยละ 30
มีการลดอัตราภาษีสําหรับ 3 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่ องกัน ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 530)
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 555) พ.ศ. 2555 ดังนี้
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 (เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555) อัตราร้อยละ 23
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 – 2557 อัตราร้อยละ 20
และตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 577) ให้ลดอัตราภาษีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 อัตราร้อยละ 20
3.2 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนชําระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
ไม่เกิน 5 ล้านบาท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 อัตราภาษี ดังนี้
กําไรสุทธิ
0 - 150,000 บาท ได้รับยกเว้น
กําไรสุทธิ
150,001 - 1,000,000 บาท อัตราภาษีร้อยละ 15
กําไรสุทธิ
1,000,001 - 3,000,000 บาท อัตราภาษีร้อยละ 25
กําไรสุทธิส่วนที่เกิน 3,000,000
บาท อัตราภาษีร้อยละ 30
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องมีทุนที่ชําระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท
และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท มีการลดอัตราภาษี
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ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 564) พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 583) พ.ศ. 2558 ดังนี้
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 (ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555)
กําไรสุทธิ
0 - 150,000 บาท ได้รับยกเว้น
กําไรสุทธิ
150,001 - 1,000,000 บาท อัตราภาษีร้อยละ 15
กําไรสุทธิส่วนที่เกิน 1,000,000
บาท อัตราภาษีร้อยละ 23
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 - 2557
กําไรสุทธิ
0 - 300,000 บาท ได้รับยกเว้น
กําไรสุทธิ
300,001 - 1,000,000 บาท อัตราภาษีร้อยละ 15
กําไรสุทธิส่วนที่เกิน 1,000,000
บาท อัตราภาษีร้อยละ 20
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2558
กําไรสุทธิ
0 - 300,000 บาท ได้รับยกเว้น
กําไรสุทธิ
300,001 - 3,000,000 บาท อัตราภาษีร้อยละ 15
กําไรสุทธิส่วนที่เกิน 3,000,000
บาท อัตราภาษีร้อยละ 20
3.3 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
3.3.1 บริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ การจดทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์ จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์
เอ็มเอไอ”
กรณียื่นจดทะเบียนระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
และได้รับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ให้คํานวณภาษีในอัตราร้อยละ 20
ของกําไรสุทธิ ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 467) พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 474) พ.ศ. 2551
หรือ รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ให้คํานวณ
ภาษีอัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 20 ล้านบาท สําหรับรายที่ไม่ได้รับการลดอัตราภาษี
ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 467) พ.ศ. 2550 หรือไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2549
รายละเอียดตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 475) พ.ศ. 2551
มี ก ารลดอั ต ราภาษี โดยให้ คํ า นวณภาษี ใ นอั ต ราร้ อ ยละ 25 ของกํ า ไรสุ ท ธิ
เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 50 ล้านบาท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
และจะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 531) พ.ศ. 2554 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. จดทะเบียนหลักทรัพย์ก่อน 1 มกราคม พ.ศ. 2553 และได้ใช้สิทธิลดอัตราภาษี
ครบ 3 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องก่อน 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
2. จดทะเบียนหลั กทรัพย์ก่อน 1 มกราคม พ.ศ. 2553 และไม่เคยได้รับสิทธิ
ในการลดอัตราภาษี
3. จดทะเบียนหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554
3.3.2 บริ ษั ท ที่ นํ า หลั ก ทรั พ ย์ ม าจดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ นอกเหนื อ จากกรณี
“ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ”
กรณียื่นจดทะเบียนระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ให้คํานวณภาษีในอัตราร้อยละ 25 ของกําไรสุทธิ
ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 467) พ.ศ. 2550
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หรือรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ให้คํานวณ
ภาษีอัตราร้อยละ 25 ของกําไรสุทธิ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท สําหรับรายที่ไม่ได้รับการลดอัตราภาษี
ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 467) พ.ศ. 2550 หรือไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2549
รายละเอียดตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 475) พ.ศ. 2551
มีการลดอัตราภาษีสําหรับ 3 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 530)
พ.ศ. 2554 ดังนี้
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 คํานวณภาษี
อัตราร้อยละ 23
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 – 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 คํานวณภาษีอัตราร้อยละ 20
3.4 การลดอัตราภาษีบางกรณี
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2550 (ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 - 2560) อัตราร้อยละ 3
ของกําไรสุทธิ ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 466) พ.ศ. 2550 พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 492) พ.ศ. 2553 พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 566)
พ.ศ. 2556 และ พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 584) พ.ศ. 2558
ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม
โดย พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 564) พ.ศ. 2556 ดังนี้
ยกเว้นกําไรสุทธิ 150,000 บาทแรก สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 (เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555)
ยกเว้นกําไรสุทธิ 300,000 บาทแรก สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2556 เป็นต้นไป
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอาจมีการลดลง ทั้งนี้ ให้ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร
ทาง www.rd.go.th
4. การยื่นแบบแสดงรายการ
ภ.ง.ด.51 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิ ติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีแรก ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติ บุคคล
ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
ภ.ง.ด.50 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิ ติบุคคลสํ าหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ และชําระภาษีเงินได้
o สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่
o ธนาคารพาณิชย์ไทย
o ยื่นแบบแสดงรายการผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรทาง www.rd.go.th
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ภาษีมูลค่าเพิม่
ภาษีมูลค่าเพิ่ม : เป็นภาษีที่เกิดจากการขายสินค้าและการให้บริการ ที่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ บวกเพิ่ม
ในต้นทุนสินค้าหรือบริการ เพื่อกําหนดเป็นราคาขายสินค้าหรือบริการ
ภาษีขาย
: หมายความว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการได้เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อ
หรือผู้รับบริการ
ภาษีซื้อ
: หมายความว่ า ภาษีมู ล ค่ าเพิ่ ม ที่ผู้ ป ระกอบการได้จ่ า ยไปให้ กับ ผู้ ข ายสิ น ค้า หรื อ
ผู้ให้บริการ ภาษีซื้อที่จะนํามาหักได้นี้ให้รวมถึงภาษีซื้อของสินค้าประเภททุนด้วย
1. ความรับผิดในการเสียภาษี
1.1 การขายสินค้า
ให้ความรับผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบสินค้า เว้นแต่กรณีที่ได้มีการกระทําดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
ก่อนส่งมอบสินค้าก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้มีการกระทํานั้น ๆ ด้วย
1.1.1 โอนกรรมสิทธิ์สินค้า หรือ
1.1.2 ได้รับชําระค่าสินค้า หรือ
1.1.3 ได้ออกใบกํากับภาษี
ทั้งนี้ โดยให้ ความรับ ผิด เกิดขึ้นตามส่ว นของการกระทํานั้น ๆ แล้ว แต่กรณี (มาตรา 78
แห่งประมวลรัษฎากร)
1.2 การให้บริการ
ให้ ค วามรั บ ผิ ด ทั้ ง หมดเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ได้ รั บ ชํ า ระค่ า บริ ก าร เว้ น แต่ ก รณี ที่ ไ ด้ มี ก ารกระทํ า
ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนได้รับชําระราคาค่าบริการก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้มีการกระทํานั้น ๆ ด้วย
1.2.1 ได้ออกใบกํากับภาษี หรือ
1.2.2 ได้ใช้บริการไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอื่น
ทั้งนี้ โดยให้ความรับผิดเกิดขึ้นตามส่วนของการกระทํานั้น ๆ แล้วแต่กรณี (มาตรา 78/1
แห่งประมวลรัษากร)
2. ฐานภาษี
ฐานภาษี ได้แก่ มูลค่าทั้งหมดรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือประโยชน์ใด ๆ
ซึ่งอาจคิดคํานวณได้เป็น จํานวนเงินที่ผู้ประกอบการได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้า และการให้บริการ
(มาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร)
การคํานวณมูลค่าของฐานภาษีสําหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการ ให้ถือมูลค่าของฐานภาษี
เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(1) การขายสินค้าหรือการให้บริการโดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนต่ํากว่าราคาตลาด
โดยไม่มีเหตุอันสมควร มูลค่าของฐานภาษีให้ถือตามราคาตลาดของสินค้าหรือการให้บริการในวันที่ความรับผิด
เกิดขึ้น
(2) การขายสินค้าหรือการให้บริการในกรณีที่ผู้ประกอบการนําสินค้าไปใช้ หรือได้ใช้บริการ
ไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอื่น โดยมิใช่เพื่อการประกอบกิจการโดยตรง มูลค่าของฐานภาษีให้ถือตามราคาตลาด
ของสินค้าหรือบริการในวันที่ความรับผิดเกิดขึ้น
(3) กรณีสิ นค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ มูล ค่าของฐานภาษีให้ถือตามราคาตลาด
ของสินค้าในวันที่ความรับผิดเกิดขึ้น
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(4) การขายสินค้าที่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 และภายหลังได้มีการโอนกรรมสิทธิ์
ในสินค้าอันทําให้ผู้รับโอนสินค้ามีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าของฐานภาษีให้ถือราคาตลาดตามสภาพ
หรือปริมาณของสินค้าที่เป็นอยู่ในวันที่ความรับผิดเกิดขึ้น
(5) การขายสินค้าในกรณีผู้ประกอบการมีสินค้าคงเหลือ และหรือมีทรัพย์สินที่ผู้ประกอบการ
มีไว้ในการประกอบกิจการ ณ วันเลิกประกอบกิจการ มูลค่าของฐานภาษีให้ถือตามราคาตลาดในวัน เลิก
ประกอบกิจการ
ราคาตลาดตามมาตรานี้ ให้ถือราคาเฉลี่ยของราคาตลาดที่ซื้อขายกันตามความเป็นจริงทั่วไปใน
วันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น (มาตรา 79/3 แห่งประมวลรัษฎากร)
3. การออกใบกํากับภาษี
ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทําใบกํากับภาษีและสําเนาใบกํากั บภาษีสําหรับการขายสินค้า
หรือการให้บริการทุกครั้ง และต้องจัดทําในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น พร้อมทั้งส่งมอบ
ใบกํากับภาษีนั้นแก่ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ ส่วนสําเนาใบกํากับภาษีให้เก็บรักษาไว้ ตามมาตรา 86 และมาตรา
87/3 แห่งประมวลรัษฎากร
ใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร กําหนดสาระสําคัญในใบกํากับภาษี
แบบเต็มรูปต้องมีรายการอย่างน้อย ดังนี้
(1) คําว่า “ใบกํากับภาษี” ปรากฏในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
(2) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกํากับภาษี
และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบกํากับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา 86 วรรคสี่
หรือมาตรา 86/2 หรือผู้ทอดตลาดเป็นผู้ออกใบกํากับภาษีในนามผู้ประกอบการจดทะเบียนตามาตรา 86/3
ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย
(3) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
(4) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเล่ม (ถ้ามี)
(5) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
(6) จํานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คํานวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจาก
มูลค่าของสินค้าและหรือของบริการให้ชัดแจ้ง
(7) วัน เดือน ปี ที่ออกใบกํากับภาษี
(8) ข้อความอื่นที่อธิบดีกําหนด
ใบกํากับภาษีอย่างย่อ ตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร สาระสําคัญในใบกํากับภาษีอย่างย่อ
ต้องมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) คําว่า “ใบกํากับภาษี” ปรากฏในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
(2) ชื่อ หรือชื่อย่อ และเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออก
ใบกํากับภาษี
(3) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเล่ม (ถ้ามี)
(4) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
(5) ราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการ โดยต้องมีข้อความระบุชัดเจนว่าได้ร วมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไว้แล้ว
(6) วัน เดือน ปี ที่ออกใบกํากับภาษี
(7) ข้อความอื่นที่อธิบดีกําหนด
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4. การจัดทํารายงานและเก็บรักษาเอกสาร
ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีห น้าที่จัดทํารายงานเกี่ยวกับการเสียภาษีมูล ค่าเพิ่ม (มาตรา 87
แห่งประมวลรัษฎากร) ดังต่อไปนี้
(1) รายงานภาษีขาย
(2) รายงานภาษีซื้อ
(3) รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (เฉพาะผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินค้า)
และผู้มีหน้าที่ต้องจั ดทํารายงาน เก็บและรักษารายงานใบกํากับภาษี สํ าเนาใบกํากับภาษี พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการลงรายงานดังกล่าว หรือเอกสารอื่นที่อธิบดีกําหนดไว้ ณ สถานประกอบการที่จัดทํารายงานนั้น หรือ
สถานที่อื่นที่อธิบดีกําหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือวันทํารายงาน
แล้วแต่กรณี (มาตรา 87/3 แห่งประมวลรัษฎากร)
5. การเฉลี่ยภาษีซื้อ
ในกรณี ที่ ผู้ ป ระกอบการจดทะเบี ย นประกอบกิ จ การทั้ ง ประเภทที่ ต้ อ งเสี ย ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม
และประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ประกอบการจดทะเบียนได้นําสินค้าหรือบริการที่ได้มาหรือ
ได้รับมาในการประกอบกิจการของตนไปใช้ หรือจะใช้ในกิจการทั้งสองประเภท ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้น
เฉลี่ยภาษีซื้อที่จะนํามาหักออกจากภาษีขายในการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่
ประกาศอธิบดีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษี
ซื้อตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535
6. เครดิตภาษี/การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครดิตภาษีที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือนภาษี จากการคํานวณภาษี หากมีความประสงค์จะนําเครดิต
ภาษีที่เหลืออยู่ นั้น ไปชําระภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็มีสิ ทธิกระทําได้ ตามหลั กเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 242) พ.ศ. 2534 เว้นแต่ในกรณีที่มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติม เพราะการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรา 83/4 แห่งประมวลรัษฎากร ให้มีสิทธิขอคืนพร้อมกับ
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมนั้น (มาตรา 84 แห่งประมวลรัษฎากร)
ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมิได้นําเครดิตภาษีที่เหลืออยู่ไปชําระภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนภาษี
ถั ดไปตามที่ กล่ าวข้ างต้ น ให้ ขอคื น ภาษี เป็ นเงิ นสด โดยยื่ นคํ าร้ องตามแบบที่ อธิ บดี กํ าหนด (ค.10) ทั้ งนี้
อายุความการขอคืนต้องกระทําภายใน 3 ปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกําหนดเวลายื่นรายการภาษี (มาตรา 27 ตรี
แห่งประมวลรัษฎากร)
7. การคํานวณภาษี
ให้ ผู้ป ระกอบการเสีย ภาษีมูล ค่าเพิ่ม โดยคํานวณภาษีมูล ค่าเพิ่มจากภาษีขายหั กด้ว ยภาษีซื้อ
ในแต่ละเดือนภาษี หากมีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ ให้ชําระภาษีส่วนต่างนั้ น หากมีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย
จะขอคืนภาษีส่วนต่างเป็นเงินสด หรือยกไปใช้เป็นเครดิตภาษี ในเดือนถัดไปได้ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร โดยยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30
นํ ารายจ่ า ยที่ เป็ น ยอดซื้อ สิ น ค้าหรือ บริ การจากผู้ ป ระกอบการที่ อยู่ นอกราชอาณาจัก ร หรื อ
ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักรมาคํานวณภาษีในอัตราร้อยละ 7
และหรือ นํารายจ่ายค่าโอนสิทธิในสินค้า หรือบริการมาคํานวณภาษีอัตราร้อยละ 7 โดยยื่นแบบ
นําส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.36

๑๐

8. การยื่นแบบแสดงรายการ
ภ.พ.30 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ให้ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 พร้อมกับชําระภาษี (ถ้ามี) เป็นรายเดือน
ภาษีทุกเดือน ไม่ว่าจะได้ขายสินค้าหรือให้บริการในเดือนภาษีนั้นหรือไม่ก็ตาม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
ภ.พ.36 แบบนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
ให้ผู้ประกอบการที่จ่ายค่าบริ การไปต่างประเทศ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.36
ภายในวั น ที่ 7 นั บ แต่วั น สิ้ น เดื อนของเดือนที่ จ่ายเงิ น เมื่อมี การชํา ระค่าบริการให้ กับผู้ ที่ อยู่ต่างประเทศ
ซึ่งได้เข้ามาประกอบการให้บริการในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวและไม่ได้จดทะเบียนมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราว
หรือผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในประเทศ
สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ และชําระภาษีมูลค่าเพิ่ม
o สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
o ยื่นแบบแสดงรายการผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรทาง www.rd.go.th

๑๑

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1. กรณี กิ จ การจํ า หน่ า ยวั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง เมื่ อ มี ก ารให้ ผู้ อื่ น กู้ ยื ม เงิ น ต้ อ งมี ก ารคํ า นวณดอกเบี้ ย รั บ
เยี่ ย งธนาคารพาณิ ช ย์ แ ละต้ อ งนํ า ดอกเบี้ ย รั บ ดั ง กล่ า วมาเสี ย ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ ตามมาตรา 91/2(5)
แห่งประมวลรัษากร และหากการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวไม่ได้ทําเป็นปกติธุระ ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
แต่อย่างใด ตามมาตรา 91/13 แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ
เรื่อง การกําหนดกิจการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2535
สําหรับอัตราดอกเบี้ยรับจากการให้กู้เงินต้องเป็นไปตามราคาตลาด ณ ขณะนั้น โดยเจ้าพนักงาน
ประเมินมีอํานาจกําหนดดอกเบี้ยตามราคาตลาดในวันให้กู้ยืม ในกรณีที่การให้กู้ยืมเงินนั้นไม่มีดอกเบี้ยหรือ
มีดอกเบี้ยต่ํากว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามมาตรา 91/16(6) แห่งประมวลรัษฎากร
2. การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการเฉพาะของนิติบุคคลตามมาตรา 77/1
แห่งประมวลรัษฎากร ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์
เป็นทางการค้าหรือหากําไร (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2541 ชําระภาษีในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์นั้น
3. การคํานวณภาษี
นํารายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ที่ได้รับในเดือนภาษี มาคํานวณภาษีในอัตราร้อยละตามมาตรา
91/6 แห่งประมวลรัษฎากร ผลลัพธ์ที่คํานวณได้จะเป็นภาษีที่ต้องชําระ และจะต้องเสียภาษีให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร
4. การยื่นแบบแสดงรายการ
ภ.ธ.40 แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ
ให้ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ.40 พร้อมกับชําระภาษีเป็นรายเดือน
ทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ และชําระภาษีมูลค่าเพิ่ม
o สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
o ยื่นแบบแสดงรายการผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรทาง www.rd.go.th

๑๒

อากรแสตมป์
กรณี กิ จ การจํ า หน่ า ยวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งได้ ทํ า สั ญ ญาหรื อ ตราสารที่ เ ข้ า ลั ก ษณะต้ อ งติ ด อากรแสตมป์
ตามมาตรา 103 มาตรา 104 และบัญชีอากรแสตมป์ แห่งประมวลรัษฎากร เช่น
1. การให้เช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือเช่าซื้อทรัพย์สิน ยกเว้นเช่าทรัพย์สิน หรือ
เช่าซื้อทรัพย์สินใช้ในการทํานา ไร่ สวน ผู้เช่ามีหน้าที่เสียค่าอากรแสตมป์ ๑ บาท ต่อจานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
หรือเศษของ ๑,๐๐๐ บาท แห่งค่าเช่าหรือเงินกินเปล่า หรือทั้งสองอย่างรวมกันตลอดอายุการเช่า
2. การจ้างทําของ ยกเว้น สัญญาที่ทําขึ้นนอกประเทศไทยและการปฏิบัติตามข้อสัญญานั้นมิได้ทํา
ในประเทศไทย ผู้รับจ้างมีหน้าที่เสียค่าอากรแสตมป์ ๑ บาทต่อจานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษของเงิน
๑,๐๐๐ บาท แห่งสินจ้างที่กาหนดไว้
3. กู้ยืมเงิน ผู้ให้กู้มีหน้าที่เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาทต่อจํานวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของเงิน
2,000 บาท แห่งยอดเงินที่กู้ยืม ค่าอากรตามลักษณะแห่งตราสารนี้ เมื่อคํานวณแล้วถ้าเกิน 10,000 บาท
ให้เสีย 10,000 บาท
วิธีการเสียภาษีอากร
1) แสตมป์ปิดทับ ปิดแสตมป์ทับกระดาษก่อนกระทําหรือในทันทีที่ทําตราสาร
2) แสตมป์ ดุน ใช้กระดาษมีแสตมป์ หรือยื่นตราสารให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับแสตมป์ดุน
และชําระเงิน
3) ชําระเป็นตัวเงิน ใช้แบบขอและอนุมัติให้เสียอากรแสตมป์เป็นตั วเงิน อ.ส.4 ยื่นต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ โดยแนบตราสารที่ขอเสียอากรไปด้วย และให้ยื่นต่อสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

๑๓

ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่ ่าย
กิจการจําหน่ายวัสดุก่อสร้างเมื่อมีการรับ และจ่ายเงินจากการประกอบกิจการต้องพิจารณาว่าเป็น
เงินได้พึงประเมินประเภทใด อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้
1. ผู้จ่ ายเงิน ได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) และ (2) แห่ งประมวลรัษฎากร ต้องคํานวณภาษี
หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร
2. ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร
ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีในมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวงฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522) ให้ไว้ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 และคําสั่ง
กรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 สั่ง ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
3. กรณี ผู้รั บเป็น บุคคลธรรมดาซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย บริษัท หรือห้างหุ้ นส่ว นนิติบุคคล
ที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายของต่ า งประเทศ มิ ไ ด้ ป ระกอบกิ จ การในประเทศไทย แต่ ไ ด้ รั บ เงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น
ตามมาตรา 40(2) (3) (4) (5) หรือ (6) แห่งประมวลรัษฎากร ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย ต้องคํานวณ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) วรรคท้าย มาตรา 50(2)(ก) และมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
แล้วแต่กรณี
4. เงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น มาตามมาตรา 40(8) แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร เฉพาะที่ เ ป็ น การซื้ อขาย
อสังหาริมทรัพย์ต้องมีการคํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย และนําส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม ในขณะที่มีการจดทะเบียน ตามมาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
การหั ก ภาษี ณ ที่ จ่ า ย นอกจากจะพิ จ ารณาจากเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ หรื อ จ่ า ย ว่ า เป็ น เงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น
ตามมาตรา 40(1) ถึง (8) แห่ง ประมวลรัษ ฎากร และอัต ราภาษีที่ต้อ งหัก ณ ที่จ่า ยแต่ล ะมาตราแล้ว
ยังมีเงื่อนไขในแต่ละมาตราที่ต้องคํานึงถึงสถานภาพของผู้รับและผู้จ่ายว่าเข้าเงื่อนไขต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
หรื อ ไม่ โดยสามารถศึ ก ษาได้ จ ากตารางการคํ า นวณภาษี หั ก ณ ที่ จ่ า ยของกรมสรรพากร และรายการ
ของกิจการจําหน่ายวัสดุก่อสร้างที่ควรสังเกต ได้แก่
o ด้านรายได้
- เมื่อได้รับชําระราคาค่าสินค้าหรือบริการ ค่าบริการจ้างทําของ หรือได้ใช้ สินค้า
หรือบริการไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอื่น เช่น ได้รับชําระจากลูกค้าที่มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ไม่อยู่ในบังคับ
ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘
- กรณีได้รับชําระราคาค่าขายสินค้าหรือค่าบริการจากรัฐบาล องค์การของรัฐบาล
เทศบาล สุขาภิบาล หรือ องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ ๑
ซึ่งได้สิทธิในการเครดิตคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วแต่กรณี ตามมาตรา 50(4)
และมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
- เมื่อได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๔) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องถูกหักภาษี
ณ ที่จ่าย ตามตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ ๔ ของคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘
o ด้านรายจ่าย
- เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ
เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๑) และ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องคํานวณ
หักภาษี ณ ที่จ่าย เงินได้ตามมาตรา ๕๐(๑) แห่งประมวลรัษฎากร
- ค่าบริหารจัดการ ค่าบริการที่ปรึกษา
เป็ น เงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น ตามมาตรา ๔๐(๑) และ (๒) แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร
กรณีผู้รับเป็นบุคคลธรรมดา ต้องคํานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๐(๑) แห่งประมวลรัษฎากร หากผู้รับ
๑๔

เป็น บุคคลธรรมดาซึ่งมิได้เป็น ผู้อยู่ในประเทศไทย ต้องคํา นวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๐(๒)(ก)
แห่งประมวลรัษฎากร
หากเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๘) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลอื่น จ่ายเงินให้กับผู้รับเป็นบุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ต้องคํานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒)
และ ข้อ ๑๒ ของคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ เงินได้พึงประเมินประเภทนี้หากผู้รับเป็นบริษัท หรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้รับเงินได้
พึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐(๒) ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย ต้องคํานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๗๐
แห่งประมวลรัษฎากร
- ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา ค่าโทรศัพท์
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา เข้าลักษณะเป็นการขาย ไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘
ค่าโทรศัพท์ กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นจ่ายเงิน
ให้กับผู้รับเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ค่าเช่ารายเดือนถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๕)
แห่งประมวลรัษฎากร ต้องคํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) และข้อ ๖(๒) ของคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ และค่าบริการโทรศัพท์
ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๘) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องคํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา
๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) และข้อ ๑๒/๑ ของคําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘
- ค่าจ้างทําของ
เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๗) หรือ(๘) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น จ่ายเงินให้กับผู้รับเป็นบุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ต้องคํานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒)
และข้อ ๘ ของคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘
- ค่าบริการรับจัดการขนส่ง การบริการในท่าพักสินค้า หรือการบริการอื่น ๆ
กรณีบ ริ ษัท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิติ บุ คคล หรือ นิติ บุ คคลอื่น ซึ่ ง เป็ น ผู้ จ่ ายเงิน ได้
พึงประเมินตามมาตรา 40(8) เฉพาะที่เป็นการจ่ายเงินได้จากการให้บริการอื่น ๆ ต้องคํานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) และข้อ ๑๒/1 ของคําสั่ง
กรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘
- ค่าขนส่ง
กรณีบ ริ ษัท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิติ บุ คคล หรือ นิติ บุ คคลอื่น ซึ่ ง เป็ น ผู้ จ่ ายเงิน ได้
ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินที่เป็นค่าขนส่ง แต่ไม่รวมถึงการจ่ายค่าโดยสารสําหรับการขนส่งสาธารณะให้ กับ
ผู้รับซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องคํานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส
แห่งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) และข้อ 12/4 ของคําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘
- ค่าส่งเสริมการขาย ค่าบริการรับจัดการขนส่ง
รางวัลส่วนลดหรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย กรณีบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น จ่ายเงินให้กับผู้รับเป็นบุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
๑๕

ต้องคํานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒)
และข้อ ๑๒/๒ ของคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘
- ค่าเช่า ค่าใช้พื้นที่ตั้งบูธ
เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๕) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น จ่ายเงินให้กับผู้รับเป็นบุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
มูลนิธิที่มิใช่องค์การสาธารณกุศล ต้องคํานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) และข้อ ๖ ของคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘
- ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น
เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๓) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น จ่ายเงินให้กับผู้รับเป็นบุคคลธรรมดา ต้องคํานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา ๕๐(๒) แห่ง ประมวลรัษ ฎากร หากผู้รับ เป็น บุค คลธรรมดาซึ่ง มิไ ด้เ ป็น ผู้อ ยู่ใ นประเทศไทย
ต้องคํานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๐(๒)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีผู้รับเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องคํานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) และข้อ ๓/๒ ของคําสั่ง
กรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ และหากผู้รับเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ของต่างประเทศ มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๓) ที่จ่ายจาก
หรือในประเทศไทย ต้องคํานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๗๐ แห่งประมวลรัษฎากร
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๗) หรือ(๘) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็น
ค่าจ้างกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น จ่ายเงินให้กับผู้รับเป็นบุคคลธรรมดา บริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องคํานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) และข้อ ๘ ของคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘
- ค่าอบรมและสัมมนาพนักงาน
เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๗) หรือ(๘) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็น
ค่าจ้างกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น จ่ายเงินให้กับผู้รับที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิและสมาคม
และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีสํานักงานสาขาตั้งอยู่เป็นการถาวร
ในประเทศไทย ต้องคํานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔
(พ.ศ. ๒๕๒๒)
กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น จ่ายเงินให้กับผู้รับเป็น
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องคํานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) และ ข้อ ๓/๑ ของคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘
กรณี ผู้ รั บ เป็ น บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๒) ที่จ่ายจากหรือ
ในประเทศไทย ต้องคํานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๗๐ แห่งประมวลรัษฎากร
- ค่าโฆษณา
เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๘) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น จ่ายเงินให้กับผู้รับที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือผู้มีหน้าที่
๑๖

เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องคํานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) และข้อ ๑๐ ของคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘
- ค่าตรวจสอบบัญชี
เป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระตามมาตรา ๔๐(๖) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น จ่ายเงินให้กับผู้รับที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่มีภูมิลําเนา
อยู่ในประเทศไทย บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย มูลนิธิหรือสมาคมที่มิใช่
องค์การสาธารณกุศล ต้องคํานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) และข้อ ๗ ของคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘
- ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น จ่ายเงินค่าเบี้ยประกัน
วินาศภัย ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการรับประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วย
การประกันวินาศภัยในประเทศไทย ต้องคํานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) และข้อ ๑๒/๓ ของคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘
- ดอกเบี้ยจ่าย เงินปันผล
เป็นเงินได้ตามมาตรา ๔๐(๔)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องคํานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) และข้อ ๔ ของคําสั่ง
กรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘
กรณีผู้รับเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ต้องคํานวณหักภาษี
ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๐(๒)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร และหากผู้รับเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
๔๐(๔) ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย ต้องคํานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๗๐ แห่งประมวลรัษฎากร
ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายผู้รับเงินต้องออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ให้ผู้จ่ายเงิน
นําไปเครดิตภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้นกรณีเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือรอบระยะเวลาบัญชีนั้นกรณีเป็น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ประเด็นเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายและมูลค่าเพิ่มสาหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติ
1. กรณีการจ่ายรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย (ท.ป. 4/2528
ป.118/2545)
1.1 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลฯ ได้ขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนําไป
ขายต่อ หรือตามพฤติการณ์ผู้ซื้อได้ซื้อสินค้าไปโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนําไปขาย เมื่อผู้ขายสินค้าดังกล่าว
จ่ายรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ในอัตราร้อยละ 3.0 ของรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ ให้รวมถึง
เงินอุดหนุน เงินสนับสนุน เงินช่วยเหลือ เงินส่วนลด หรือเงินอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกัน ไม่ว่าเงินดังกล่าว
จะคํานวณจากฐานการซื้อขายหรือคํานวณจากฐานอื่นใด เพื่อให้มีผลต่อการขาย การลดต้นทุน หรือลดรายจ่าย
ของผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้แทนจําหน่าย เช่น
- บริษัท ก จํากัด และบริษัทผู้แทนจําหน่าย มีข้อตกลงการ ส่งเสริมการขายสินค้า บริษัท ก
จํากัด จะใช้คูปองติดกับตัวสินค้าเป็นส่วนลดเงินสดโดยบริษัทผู้แทนจําหน่ายจะได้รับเงินชดเชยส่วนลดเงินสด
ตามคูปองนั้นคืน จากบริษัท ก จํากัด เงินดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรางวัล ส่วนลดฯ
๑๗

- บริษัท ข จํากัด ได้ขายสินค้าให้แก่ร้านค้าประเภทกิจการค้าปลีก มีข้อตกลงว่าร้านค้าฯ
ไม่สามารถนําสินค้าจากแหล่งอื่นมาขาย จะต้องขายสินค้าของบริษัท ข จํากัด เท่านั้น โดยบริษัท ข จํากัด
ต้องจ่ายค่าสิทธิประโยชน์ในการจําหน่ายสินค้าและจ่ายค่าธรรมเนียมสินค้าแรกเข้า (Entrance fee) ให้แก่
ร้านค้าฯ เงินดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรางวัล ส่วนลดฯ
- บริษัท ค จํากัด และบริษัทผู้แทนจําหน่าย มีข้อตกลงว่า บริษัท ค จํากัด จะจ่ายเงินให้แก่
บริษัทผู้แทนจําหน่าย เพื่อช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการรับรองตั๋วสัญญาใช้เงิน ในการประกันการชําระหนี้
ค่าสินค้าให้แก่บริษัท ค. เงินดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรางวัล ส่วนลดฯ
- บริษัท ง จํากัด จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างค่าโทรศัพท์ในส่วนที่เกินจากค่าโทรศัพท์ในเขตพื้นที่
เดียวกันให้แก่บริษัทผู้แทนจําหน่าย ในการติดต่อธุรกิจการค้าระหว่างกัน เงินดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรางวัล
ส่วนลดฯ
- บริษัท จ จํากัด จ่ายเงินช่วยเหลือค่าขนส่ง หรือจะลดราคาสินค้าให้แก่บริษัทผู้แทนจําหน่าย
หากบริษัทผู้แทนจําหน่ายเป็นผู้ขนสินค้าเอง เงินดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรางวัล ส่วนลดฯ
- บริษัท ซ จํากัด จะจ่ายส่วนลดภายหลัง (Rebate) โดยจะจ่ายในลักษณะเป็นใบลดหนี้
(Credit Note) เพื่อให้บริษัทผู้แทนจําหน่ายนํามาชําระหนี้ค่าสินค้าในคราวต่อไป เงินดังกล่าวเข้าลักษณะเป็น
รางวัล ส่วนลดฯ
- บริษัท ฌ จํากัด จะให้ส่วนลดแก่บริษัทผู้แทนจําหน่ายในอัตราที่ตกลงกัน โดยให้บริษัท
ผู้แทนจําหน่ายรวบรวมยอดส่วนลดในแต่ละเดือนแล้วจัดส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินไปยังบริษัท ฌ จํากัด เงินดังกล่าว
เข้าลักษณะเป็นรางวัล ส่วนลดฯ
- บริษัท ญ จํากัด จะจ่ายเป็นค่าอุดหนุน (Subsidize) กรณีบริษัทผู้แทนจําหน่ายสามารถ
ขายสินค้ารุ่นเก่าออกจากสต็อกได้ เงินดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรางวัล ส่วนลดฯ
1.2 กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลฯ ขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้ อซึ่งซื้อสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์
ที่จะนําไปขายต่อ โดยมีการแถมสินค้าไปพร้อมกับสินค้าที่ขายซึ่งมูลค่าของสินค้าที่แถมไม่เกินมูลค่าของสินค้า
ที่ขาย ไม่ว่าสินค้าที่แถมนั้นจะเป็นสินค้าประเภท และชนิดเดียวกับสินค้าที่ขายหรือไม่ ผู้ขายสินค้าไม่มีหน้าที่
ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสําหรับมูลค่าของสินค้าที่แถม
1.3 กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลฯ ขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อซึ่งซื้อสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์
ทีจ่ ะนําไปขายต่อ โดยมีข้อตกลงให้ส่วนลดหรือค่าลดหย่อนภายหลังจากที่ขายสินค้าไปแล้วซึ่งเป็นส่วนลดเงินสด
หากการให้ส่วนลดดังกล่าวเป็นการให้ส่วนลดที่เป็นปกติตามประเพณีทางการค้า และได้มีการระบุเงื่อนไข
ส่วนลดเงินสดไว้ในใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ หรือใบกํากับภาษีให้ชัดเจน ส่วนลดดังกล่าว ไม่เข้าลักษณะเป็นรางวัล
ส่วนลดฯ ผู้จ่ายเงินจึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เช่น
- บริษัท ก จํากัด มีเงื่อนไขการชําระราคาค่าสินค้าว่า ถ้าชําระภายใน 2 เดือน จะลดให้
2,000 บาท หากบริษัทฯ ได้ระบุเงื่อนไขส่วนลดไว้ในใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ หรือใบกํากับภาษีให้ชัดเจน บริษัทฯ
ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
1.4 รางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขายข้างต้น ไม่เข้าลักษณะเป็น
ค่าตอบแทนจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ ตามมาตรา 77/1(8) และมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร
ผู้รับจึงไม่ต้องนําเงินรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขายดังกล่าว ไปรวมคํานวณ
มูลค่าของฐานภาษีตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีการขายสินค้าพร้อมติดตั้ง (กค.0706/7380 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2549)
2.1 ถ้ ารวมคิ ดมู ล ค่ าสิ นค้ าพร้ อมค่ าบริ การเป็ นยอดเดี ยวและอยู่ ในใบกํ ากั บภาษี ฉบั บเดี ยว
ถือเป็นการขายสินค้า ผู้จ่ายเงินไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
๑๘

2.2 ถ้าคิดแยกค่าสินค้าและค่าบริการ ไม่ว่าจะอยู่ในใบกํากับภาษีฉบับเดียวกันหรือไม่ก็ตาม
เฉพาะค่าบริการที่แยกออกจากราคาสินค้า เข้าลักษณะเป็นเงินได้จากการรับจ้างทําของ ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่
หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคํานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3.0 ของค่าบริการ
3. กรณีขายสินค้าพร้อมขนส่ง (กค.0706/3978 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2549)
ผู้ประกอบการขายสินค้าพร้อมให้บริการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าด้วย โดยมิได้เป็นผู้ประกอบการ
ให้บริการขนส่งเป็นปกติ แม้จะออกใบกํากับภาษีโดยระบุราคาสินค้าและค่าขนส่งแยกออกจากกัน ต้องนํามูลค่า
ของสินค้ารวมค่าขนส่งมารวมคํานวณเป็นฐานภาษีสําหรับการขายสินค้าเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น เมื่อเข้าลักษณะเป็นการขายสินค้า บริษัทฯ จึงไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
แต่อย่างใด
4. กรณีการจําหน่ายวัสดุก่อสร้างและไม้รวก ไม้ไผ่ ไม้สน (ไม้โคนซอ) (กค.0706/พ./6102 ลงวันที่
21 มิถุนายน 2550)
4.1 กรณีที่ผู้ประกอบกิจการซื้อมาขายไปไม้รวก ซึ่งเป็นไม้ขนาดเล็กไม่เข้าลักษณะเป็นไม้ซุง
จึงถือเป็นการขายพืชผลทางการเกษตร ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
4.2 กรณีที่ผู้ประกอบกิจการซื้อมาขายไปไม้สน (ไม้โคนซอ) ถือเป็นการขายไม้ซุง ไม่เข้าลักษณะ
เป็นการขายพืชผลทางการเกษตร ตามมาตรา 81(1)(ก) ผู้ประกอบการจึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา
77/2 แห่งประมวลรัษฎากร
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ภ.ง.ด.๑ ภ.ง.ด.๒ ภ.ง.ด.๓ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
- ภ.ง.ด.๕๓ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย และ ภ.ง.ด.๕๔
แบบยื่นรายการนําส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจ่ายเงินกําไรหักจากเงินที่จ่าย
โดยผู้จ่ายต้องยื่นแบบแสดงรายการพร้อมนําเงินส่งต่อเจ้าพนักงานภายใน ๗ วัน นับแต่
วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน
สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ และชําระภาษีหัก ณ ที่จ่าย
o แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.๑ ภ.ง.ด.๒ ภ.ง.ด.๓ และ ภ.ง.ด.๕๓ ณ สํา นั ก งาน
สรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีสํานักงานตั้งอยู่ ซึ่งได้มีการจ่ายเงิน
o แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.๕๔ ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่ผู้มีหน้าที่
หักภาษีได้มีการจ่ายเงิน หรือในท้องที่ที่ผู้เสียภาษีมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่
o ธนาคารพาณิชย์ไทย
o ยื่นแบบแสดงรายการผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th
หมายเหตุ
๑. รายละเอียดข้อกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งกรมสรรพากร ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th
2. กรณียื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากรได้ขยายกํา หนดเวลา
การยื่นแบบออกไปอีก ๘ วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายกํา หนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วัน ที่ ๑ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕60 (ตามคําชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง
การขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลงวันที่ 16 มีนาคม
พ.ศ. 2555 และคําชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557)
3. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ส่วนการยื่นแบบฯ ประเภทอื่น ๆ สามารถใช้ได้ ตั้งแต่ 06.00 น. จนถึง 22.00 น. ของทุกวัน โดยไม่เว้น
๑๙

วันหยุดราชการ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระหว่างช่วงกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีประเภทนั้น ๆ และถ้าวันสุดท้าย
ของกําหนดเวลายื่นแบบฯ ตรงกับวันหยุดราชการ จะมีสิทธิยื่นแบบฯ ในวันเปิดทําการถัดไปได้อีก 1 วัน
4. ผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร
ทั้ง ๕๑ แห่ง สามารถเลือกชําระภาษีทุกประเภทผ่านช่องทางการชําระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
- Tax Smart Card
- บัตรเครดิต

๒๐

บทที่ 3
ประเด็นความผิดที่ตรวจพบ
การตรวจสอบกิจการจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง มีประเด็นความผิดที่ตรวจพบบ่อย ดังนี้
1. บันทึกรายได้ไม่ครบถ้วน เช่น
1.1 รายได้ตามข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายนํามารวมบันทึกเป็นรายได้ในการคํานวณภาษีไม่ครบถ้วน
1.2 ขายสินค้าต่ํากว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร
1.3 ขายสินค้าโดยไม่ออกใบกํากับภาษี หรือออกไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
1.4 นําสินค้าที่มีไว้เพื่อจําหน่าย มาใช้ส่วนตัว ถือเป็นการขาย
1.5 รายได้ค่าส่งเสริมการขายไม่ได้นํามารวมคํานวณภาษี หรือนํามาไม่ครบถ้วน
1.6 รายได้จากการให้บุคคลอื่นกู้ยืม เงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย หรือคิดอัตราดอกเบี้ยต่ากว่าอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร โดยไม่มีเหตุอันสมควร
2. ด้านรายจ่าย
2.1 ยอดซื้อสินค้าสูงผิดปกติ หรือ ยอดซื้อสินค้ามากกว่ายอดขาย
2.2 รายจ่ายไม่สัมพันธ์กับรายได้ ได้แก่ ค่าส่งเสริมการขาย ค่านายหน้า ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าเช่า
ค่าขนส่ง ค่าแรงงานพนักงาน ฯลฯ มีผลทําให้รับรู้รายได้ไม่ครบถ้วน
2.3 นํารายจ่ายต้องห้ ามตามมาตรา ๖๕ ตรี มาถือเป็นรายจ่าย ได้แก่รายจ่ายอันมี ลักษณะ
เป็นการส่วนตัว เช่น
- ค่าการกุศล
- ค่ารับรอง หรือค่าบริการส่วนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
- รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหากาไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ เช่น ดอกเบี้ยจ่าย
2.4 รายจ่ายที่ต้องหักภาษี ณ ที่ จ่าย แต่มิได้หัก และนาส่งตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๓ เตรส
ได้แก่ ค่าจ้างแรงงาน/เงินเดือน ค่าส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณา ค่าเช่า ค่าสอบบัญชี ค่าจ้างทําของ ฯลฯ
3. สินค้าคงเหลือ
3.1 ไม่จัดทํารายงานสินค้าและวัตถุดิบ
3.2 สินค้าคงเหลือตามรายงานสินค้าและวัตถุดิบไม่ตรงตามที่มีอยู่จริง
4. ทุนจดทะเบียนไม่สัมพันธ์กับยอดขาย

๒๑

คู่มือแนะนาหน้าที่ทางภาษีอากรกิจการจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ตารางแผนที่ทางภาษีอากร (Tax Mapping)
ชื่อบัญชี
รายได้
รายได้จากการขายสินค้า

มาตรฐานการบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีหัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา

TAS 18 รายได้

ม.65
ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)

ม.69 ทวิ

แบบแจ้งข้อความฯ

รายได้รับจ้างและบริการ

TAS 18 รายได้

ม.65
ม.65 ทวิ (4)

ม.3 เตรส
ท.ป.4/2528

ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)

ม.69 ทวิ

แบบแจ้งข้อความฯ

รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน

TAS 17 สัญญาเช่า

ม.65

ม.3 เตรส

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

อากรแสตมป์

อื่นๆ

ม.77/2
ม.78
ม.78/3
ม.79
ม.79/3
ม.86/4
ม.86/6
ม.87
ประกาศอธิบดี VAT
ฉบับที่ 39
ม.77/2
ม.78/1
ม.78/3
ม.79
ม.79/3
ม.86/4
ม.86/6
ป.86/2542
ม.87
(ยกเว้นเช่า
อสังหาริมทรัพย์)

ม.104
บัญชีอากรแสตมป์

ม.104

๒๒

ชื่อบัญชี

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

TAS 18 รายได้

ม.65 ทวิ (4)
ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
แบบแจ้งข้อความฯ

TAS 11
สัญญาก่อสร้าง
TAS 18 รายได้

ม.65

ภาษีหัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
ท.ป.4/2528
ม.69 ทวิ

ม.69 ตรี

ม.49 ทวิ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ม.77/2
ม.78/1
ม.78/3
ม.86/4
ม.79
ม.79

ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)

IFRIC 15
สัญญาก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์
ดอกเบี้ยรับ

TAS 18 รายได้

รายได้อื่นๆ

TAS 18 รายได้

กําไร (ขาดทุน) จากการขาย
ทรัพย์สิน

TAS 16
ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

อากรแสตมป์

อื่นๆ

บัญชีอากรแสตมป์

ม.91/2(6)

ม.104

ม.91/5(6)

บัญชีอากรแสตมป์

ม.91/6

ม.65
ม.65 ทวิ (4)
ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
แบบแจ้งข้อความฯ
ม.65
ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
แบบแจ้งข้อความฯ
ม.65

ม.3 เตรส
ท.ป.4/2528

พ.ร.ฎ.342
ป.82/2542
ม.91/2(5)
ป.26/2534
ม.91/6

ม.48(3)

ม.3 เตรส
ท.ป.4/2528
ม.77/2

ม.91/2(6)
(อสังหาริมทรัพย์)

๒๓

ชื่อบัญชี

ต้นทุนขาย
ซื้อสินค้า-ในประเทศ

ซื้อสินค้า-ต่างประเทศ

ส่งคืนสินค้า

ส่วนลดรับ

มาตรฐานการบัญชี

แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย
TAS 2
สินค้าคงเหลือ

แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย
TAS 2
สินค้าคงเหลือ
แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย
แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีหัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ม.65 ทวิ (2)
ม.65 ทวิ (3)
ม.65 ทวิ (4)
ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
แบบแจ้งข้อความฯ

ม.78/3
ม.78
ม.86/4
ป. 86/2542

พ.ร.ฎ.342 [ม.4 (5)]

ม.65

ม.86/4

ม.65 ตรี (18)

ม.87

ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
แบบแจ้งข้อความฯ
ม.65

ม.78/2

ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
ม.65

ม.82/10

ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
ม.65

ม.86/10

ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)

ม.82/10

อากรแสตมป์

อื่นๆ

ม.79

ม.86/10

๒๔

ชื่อบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าประกันสังคมและกองทุน
ทดแทน
ค่าสวัสดิการพนักงาน

ค่าชุดฟอร์ม

มาตรฐานการบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย

ม.65 ตรี(8)

ม.50(1)

ม.65 ตรี(18)
ม.65

ป.96/2543
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 126
ลย.01

แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย
แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย

แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย

ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 126
ป.7/2528
ป.16/2530
ป.23/2533
ป.56/2538
ม.65 ตรี(18)

ภาษีหัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

อื่นๆ

ลย.03
ลย.04

ม.50(1)

ม.79(4)

ม.65

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 126

ประกาศอธิบดี VAT
ฉบับที่ 40

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 126

ม.86/4

ม.65
ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)

อากรแสตมป์

ลย.02

ม.65 ตรี(18)

ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
ม.65 ตรี(18)

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ม.87
ประกาศอธิบดี VAT
ฉบับที่ 40

๒๕

ชื่อบัญชี

มาตรฐานการบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีหัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

อากรแสตมป์

อื่นๆ

ป.47/2537
ค่ารักษาพยาบาล

ค่าจ้างทําของ

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา ค่าโทรศัพท์

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ค่าเชื้อเพลิง

ค่าขนส่ง

แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย

แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย
แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย
แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย

แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย
แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย

ม.65
ม.65 ตรี(18)
ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
ม.65
ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
ม.65

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 126

ม.3 เตรส

ม.3 เตรส

ม.86/4

ม.104

ท.ป.4/2528

ท.ป.4/2528

ม.87

บัญชีอากรแสตมป์

ม.86/4

ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
ม.65

ม.87

ม.65 ตรี(18)

ม.86/4

ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
ม.65

ประกาศอธิบดี VAT
ฉบับที่ 42
ม.86/4

ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
ม.65

ม.87

ม.87

ม.3 เตรส

ม.3 เตรส

ม.86/4

๒๖

ชื่อบัญชี

ค่าเช่า

ค่าเช่าอุปกรณ์สํานักงาน

ค่าเช่ารถยนต์

ค่าซ่อมแซม

ค่าเบี้ยประกันภัย

มาตรฐานการบัญชี

แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย
แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย
แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย

แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย

แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
ม.65

ภาษีหัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
ท.ป.4/2528 ท.ป.4/2528

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

อากรแสตมป์

ม.87

ม.3 เตรส

ม.3 เตรส

ม.104

ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
ม.65

ท.ป.4/2528

ท.ป.4/2528

บัญชีอากรแสตมป์

ม.3 เตรส

ม.3 เตรส

ม.86/4

ม.104

ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
ม.65

ท.ป.4/2528

ท.ป.4/2528

ม.87

บัญชีอากรแสตมป์

ม.3 เตรส

ม.3 เตรส

ม.86/4

ม.65 ตรี (20)
พ.ร.ฎ 315/2540

ท.ป.4/2528

ท.ป.4/2528

ม.87
ประกาศอธิบดี VAT
ฉบับที่ 42

ม.3 เตรส

ม.3 เตรส

ม.86/4

ม.65 ตรี (5)
ป.61/2539
ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
ม.65

ท.ป.4/2528

ท.ป.4/2528

ม.87

ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)

ท.ป.4/2528

ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
ม.65

อื่นๆ

ม.3 เตรส

๒๗

ชื่อบัญชี
ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ

ค่าเสื่อมราคา-อาคาร
ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือเครื่องใช้

มาตรฐานการบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย

ม.65

ม.86/4

ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
ม.65

ม.87

TAS 16
ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
TAS 16
ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

ภาษีหัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

อากรแสตมป์

อื่นๆ

พ.ร.ฎ.145
พ.ร.ฎ. 315
พ.ร.ฎ.385
พ.ร.ฎ.473
ป.3/2527
ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้สํานักงาน
ค่าเสื่อมราคา-ระบบคอมพิวเตอร์
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ

TAS 16
ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
TAS 16
ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
TAS 16
ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

ม.65
ม.65 ทวิ (2)
พ.ร.ฎ.145

๒๘

ชื่อบัญชี

มาตรฐานการบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีหัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

อากรแสตมป์

อื่นๆ

พ.ร.ฎ.315
พ.ร.ฎ.385
พ.ร.ฎ.473

ค่ารับรอง

แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย

ป.3/2527
ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
ม.65

ม.82/5 (4)

ม.65 ตรี(4)

ค่านายหน้า

ค่าโฆษณา

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การขาย

แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย
แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย
แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย

ม.65 ตรี (6ทวิ)
ม.65 ตรี(13)
ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
กฎกระทรวง 143
ป.56/2538
ม.65

ประกาศอธิบดี VAT
ฉบับที่ 17

ม.3 เตรส

ม.50(1)

ม.86/4

ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
ม.65

ท.ป.4/2528

ม.87

ม.3 เตรส

ม.3 เตรส

ม.86/4

ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
ม.65

ท.ป.4/2528

ท.ป.4/2528

ม.87

ม.3 เตรส

ม.3 เตรส

ม.86/4

๒๙

ชื่อบัญชี

มาตรฐานการบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)

ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการทางธุรกิจ

ค่าแห่งกู๊ดวิลล์, ค่าแห่งลิขสิทธิ์
หรือสิทธิอย่างอื่น
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ค่าสอบบัญชี, ค่าทําบัญชี

แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย

แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย
แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย

แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย
แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย

ภาษีหัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
ท.ป.4/2528 ท.ป.4/2528

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ป.118/2545

ประกาศอธิบดี VAT
ฉบับที่ 40
ป.118/2545

ม.65

ม.3 เตรส

ม.3 เตรส

ม.86/4

ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)

ท.ป.4/2528

ท.ป.4/2528

ม.87
ป.112/2545
ม.86/4

ม.3 เตรส

ม.3 เตรส
ท.ป.4/2528

ม.65

ท.ป.4/2528
ม.3 เตรส

อากรแสตมป์

อื่นๆ

ม.87

ป.118/2545

ม.65

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ม.87
ม.86/4

ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
ป.112/2545

ท.ป.4/2528

ม.87

ม.65

ม.3 เตรส

ม.86/4

ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
ม.65

ท.ป.4/2528

ม.87

ม.3 เตรส

ม.3 เตรส

ม.104

ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)

ท.ป.4/2528

ท.ป.4/2528

บัญชีอากรแสตมป์

๓๐

ชื่อบัญชี
ค่าที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี

ค่ารักษาความปลอดภัย

ค่าวัสดุสิ้นเปลืองสํานักงาน

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล

มาตรฐานการบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย

ม.65

แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย
แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย

แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย
แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย

แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย

ภาษีหัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
ม.3 เตรส
ม.3 เตรส

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

อากรแสตมป์

ม.86/4

ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
ม.65

ท.ป.4/2528

ท.ป.4/2528

ม.87

ม.3 เตรส

ม.3 เตรส

ม.86/4

ม.104

ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
ม.65

ท.ป.4/2528

ท.ป.4/2528

ม.87

บัญชีอากรแสตมป์

ม.86/4

ม.65 ตรี(18)
ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
ม.65

ม.86/4

ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
ม.65

ม.86/4

ม.65 ตรี(18)
ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
ม.65

อื่นๆ

ม.87

ม.87

ม.65 ตรี (6)
ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)

๓๑

ชื่อบัญชี
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

ค่าภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษี
รถยนต์
ค่าปรับภาษีและเงินเพิ่ม

อากรแสตมป์

ค่าดอกเบี้ยจ่าย

หนี้สูญ

มาตรฐานการบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย

ม.65

ม. 91/5

ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
ม.65

ม. 91/6

แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย
แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย

แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย
แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย

TAS 101
หนี้สงสัยจะสูญ
และหนีส้ ูญ

ภาษีหัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

อากรแสตมป์

อื่นๆ

ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
ม.65
ม.65 ตรี (6)
ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
ม.65
ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
ม.65

ม.104
บัญชีอากรแสตมป์

ม.65 ทวิ (4)
ม.65 ตรี (5)
ป.61/2539
ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
ม.65

๓๒

ชื่อบัญชี

ค่าบริจาคการกุศล

มาตรฐานการบัญชี

แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ม.65 ทวิ (9)
ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
กฎกระทรวง 186
ม.65

ภาษีหัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

อากรแสตมป์

อื่นๆ

ม.82/5 (3)

ม.65 ตรี (3)

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

แม่บทการบัญชี
การรับรูค้ ่าใช้จ่าย

ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
พ.ร.ฎ. 420/2548
พ.ร.ฎ. 424/2548
พ.ร.ฎ. 428/2548
พ.ร.ฎ. 458/2548
ม.65

ม.82/5

ม. 65 ตรี (6ทวิ)
ม.65 ตรี (13)
ท.ป.1/2528
(ท.ป.155/2549)
พ.ร.ฎ.315

๓๓

