คู่มือแนะนาการชาระภาษีอากร
กิจการสถานบริการน้ามันเชื้อเพลิง
สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
และก๊าซธรรมชาติ (NGV)

๑

สารบัญ
หน้า
คานา

๓

บทที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (NGV)

๔

บทที่ ๒ รายได้ รายจ่าย และภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
รายได้ของกิจการสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (NGV)
รายจ่ายของกิจการสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (NGV)
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากรแสตมป์
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

๕
๕
๖
๖
๙
๑๓
๑๔
๑๔

บทที่ ๓ ประเด็นความผิดที่ตรวจพบ

๒๐

Tax Mapping

๒๑

๒

คานา
คู่ มื อ แนะน าการช าระภาษี อ ากรกิ จ การสถานี บ ริ ก ารน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง สถานี บ ริ ก าร
ก๊าซปิ โ ตรเลี ย มเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) ฉบั บนี้ เป็นคู่มือหนึ่งที่กรมสรรพากรได้จัดทาขึ้น
เพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ สี ย ภาษี โดยได้ ร วบรวมข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกิ จ การ ความรู้ ด้ า นภาษี อ ากรตาม
ประมวลรัษฎากร รวมถึงประเด็นความผิดส่วนใหญ่ที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มื อแนะนา
การชาระภาษีอากรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เสียภาษีและประชาชนทั่วไปในการดาเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การชาระภาษีอากร เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของการชาระภาษีอากรต่อไป

กรมสรรพากร
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๓

บทที่ ๑
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (NGV)
ความหมาย
น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง หมายถึ ง ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว น้ ามั น เบนซิ น น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ส าหรั บ เครื่ อ งบิ น
น้ามันก๊าด น้ามันดีเซล น้ามั นเตา น้ามันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นที่ใช้หรืออาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือ
เป็นสิ่งหล่อลื่น ก๊าซธรรมชาติ น้ามันดิบ หรือสิ่งอื่นที่ใช้หรืออาจใช้เป็นวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และให้หมายความรวมถึงสิ่งอื่นที่ใช้หรื ออาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่น
ตามที่รัฐมนตรีกาหนดให้เป็นน้ามันเชื้อเพลิงโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สถานีบริการ หมายถึง สถานที่สาหรับจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิงให้แก่ประชาชนโดยวิธีเติม หรือใส่ลงใน
ที่บรรจุเชื้อเพลิงของยานพาหนะ โดยใช้มาตรวัดน้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัดที่ติดตั้งไว้
เป็ น ประจ าและให้ ห มายความรวมถึ ง สถานที่ จ าหน่ า ยน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ให้ แ ก่ ป ระชาชนตามที่ ก าหนด
ในกฎกระทรวง
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
และก๊าซธรรมชาติ (NGV)
- กิจการซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือมินิมาร์ท
- กิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม
- กิจการขายกาแฟสด
- กิจการให้บริการขนส่งเชื้อเพลิง
- กิจการขายน้ามันหล่อลื่น
- กิจการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ามันหล่อลื่น
- กิจการขายและให้บริการเปลี่ยนอะไหล่ ไส้กรอง อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์
- กิจการบริการล้างอัดฉีด
- กิจการบริการปะเปลี่ยนยางรถยนต์
- กิจการให้เช่าที่จอดรถยนต์
- กิจการให้เช่าพื้นที่ขายสินค้าหรือให้บริการ
- กิจการอื่นๆ

๔

บทที่ ๒
รายได้ รายจ่าย และภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
รายได้ของกิจการสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ
(NGV) ประกอบด้วย
รายได้หลัก ได้แก่ รายได้จากการขายน้ามัน และก๊าซ
รายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากการประกอบการอื่นซึ่งผู้ประกอบการสถานีบริการอาจดาเนินการเอง หรือ
บริหารจัดการให้โดยได้รับค่าตอบแทน หรือให้บุคคลอื่นเช่าพื้นที่ดาเนินการ
รายจ่ายของกิจการ เช่น
- ค่าน้ามัน ก๊าซ
- เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ
- ค่าเช่า
- ค่าซ่อมแซม บารุงรักษา
- ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด ค่าส่งเสริมการขาย
- ค่าประกันภัย
- ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ค่าที่ปรึกษา
- ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา ค่าโทรศัพท์
- ค่าขนส่ง
- ฯลฯ

๕

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
กิจการสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (NGV)
ที่ป ระกอบการในรูป ของห้างหุ้ นส่ วนสามัญ คณะบุคคล หรือเจ้าของคนเดียว มีหน้าที่ ต้องเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา
๑. การคานวภภาษี
เงิ น ได้ ห ลั ก จากการประกอบกิ จ การถื อ เป็ น เงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น ตามมาตรา ๔๐(๘) แห่ ง
ประมวลรัษฎากร สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาอัตราร้อยละ ๘๐ หรือหักค่าใช้จ่ายตามความจาเป็น
และสมควร ตามมาตรา ๔๖ แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร และตามพระราชกฤษฎี ก าออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกาหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๐๒
(ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละกิจการ และจะต้องสามารถแสดงหลักฐานพิสูจน์ค่าใช้จ่ายได้)
การหักค่าลดหย่อนตามกฎหมาย ตามมาตรา ๔๗ แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ ค่าลดหย่อน
ส่ว นตัว คู่ส มรส บุตร อุปการะเลี้ย งดูบิดามารดา อุปการะเลี้ ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ เบี้ยประกัน
สุ ข ภาพบิ ด ามารดา เบี้ ย ประกั น ชี วิ ต เงิ น สะสมกองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ ค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคาร
อยู่อาศัย เงินสบทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ
๒. อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรภีคานวภภาษีจากฐานเงินได้สุทธิ
เงินได้สุทธิ
๑ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
เงินได้สุทธิ
๑๕๐,๐๐๑ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เงินได้สุทธิ
๕๐๐,๐๐๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เงินได้สุทธิ
๑,๐๐๐,๐๐๑ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป

ได้รับยกเว้น
อัตราภาษีร้อยละ ๑๐
อัตราภาษีร้อยละ ๒๐
อัตราภาษีร้อยละ ๓๐
อัตราภาษีร้อยละ ๓๗

๓. การยื่นแบบแสดงรายการ
ภ.ง.ด.๙๔ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
ผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๕)(๖)(๗) หรือ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้รับในระหว่าง
เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด.๙๔ ภายในเดือน
กันยายนของปีภาษีนั้น และภาษีที่ชาระนี้สามารถนาไปหักออกจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีได้
ภ.ง.ด.๙๐ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผู้ มี เ งิ น ได้ พึ ง ประเมิ น ตามมาตรา ๔๐(๑) ถึ ง (๘) แห่ งประมวลรั ษฎากร หลายประเภทหรื อ
ประเภทเดียวที่ได้รับแล้วในระหว่างปีภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.๙๐ ภายในเดือน
มีนาคมของปีถัดไป
กรณียื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากรได้ขยายกาหนดเวลา
การยื่ น แบบออกไปอีก ๘ วั น นั บ แต่วัน พ้นกาหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายกาหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
๖

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กิจการสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (NGV)
ที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัดนิติบุคคล บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด หรือบริษัท
ที่ได้รับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๑. การคานวณรายได้และรายจ่ายให้ใช้เกณฑ์สิทธิ โดยให้นารายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด
แม้ว่าจะยังไม่ได้รับชาระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มารวมคานวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และให้
นารายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้นั้น แม้จะยังมิได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมคานวณเป็นรายจ่ายของ
รอบระยะเวลาบัญชีนั้น ตามมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๕ ทวิ และมาตรา ๖๕ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
๒. ฐานภาษี ได้แก่ กาไรสุทธิซึ่งคานวณได้จากรายได้จากกิจการ หรือเนื่องจากกิจการที่ ได้กระทา
ในรอบระยะเวลาบัญชีหักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา ๖๕ ทวิ และมาตรา ๖๕ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
โดยมีการนากาไรสุทธิไปเสียภาษีปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้
๒.๑ ภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี เป็นการประมาณการกาไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิจากรายได้และ
รายจ่ายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
๒.๑.๑ ในกรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไป ให้จัดทาประมาณการกาไรสุทธิ
หรือขาดทุนสุทธิ ซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทา หรือจะได้กระทาในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
แล้วให้คานวณและชาระภาษีจากจานวนกึ่งหนึ่งของประมาณการกาไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
๒.๑.๒ ในกรณี เ ป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การจดทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่ งประเทศไทย ให้ ค านวณจากก าไรสุ ทธิ หรื อขาดทุ นสุ ทธิของรอบระยะเวลาหกเดื อนนั บแต่วันแรกของ
รอบระยะเวลาบัญชี
๒.๒ ภาษีสิ้ น รอบระยะเวลาบั ญชี คานวณโดยการนากาไรสุ ทธิ หรือขาดทุน สุ ทธิ ซึ่งได้จาก
กิจ การหรื อ เนื่ องจากกิ จ การที่ ได้ กระท า หรื อจะได้ กระท าในรอบระยะเวลาบั ญชี นั้น มาหากาไรสุ ท ธิ ห รื อ
ขาดทุนสุทธิ การคานวณกาไรสุทธิและขาดทุนสุทธิเป็นไปตามเงื่อนไข มาตรา ๖๕ ทวิ และมาตรา๖๕ ตรี แห่ง
ประมวลรัษฎากร
๓. อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในการคานวณภาษีจากฐานกาไรสุทธิ
๓.๑ กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไป อัตราร้อยละ ๓๐
มีการลดอั ตราภาษีส าหรับ ๓ รอบระยะเวลาบัญชี ต่อเนื่องกัน ตามพระราชกฤษฎีก า
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๐) พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้
- อัตราร้อยละ ๒๓ ของกาไรสุทธิ สาหรับหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
- อัตราร้อยละ ๒๐ ของกาไรสุทธิ สาหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมาที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๓.๒ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนที่ชาระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน
ห้าล้านบาท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ อัตราภาษี ดังนี้
กาไรสุทธิ
๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาท ได้รับยกเว้น
กาไรสุทธิ
๑๕๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อัตราร้อยละ ๑๕
กาไรสุทธิ
๑,๐๐๐,๐๐๑ - ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท อัตราร้อยละ ๒๕
กาไรสุทธิส่วนที่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
อัตราร้อยละ ๓๐
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สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นไป บริษัท
หรือ ห้า งหุ ้น ส่ว นนิติบ ุค คลต้อ งมีทุน ที่ ช าระแล้ ว ในวัน สุ ดท้ า ยของรอบระยะเวลาบัญ ชี ไม่ เ กิน ห้ าล้ า นบาท
และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินสามสิบล้านบาท มีการลดอัตราภาษี
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๐)
พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้
- อัตราร้อยละ ๑๕ ของกาไรสุทธิส่วนที่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕
- อัตราร้อยละ ๒๓ ของกาไรสุทธิส่วนที่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕
- อัตราร้อยละ ๒๐ ของกาไรสุทธิส่วนที่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ถัดมาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
๓.๓ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
๓.๓.๑ บริษัท ที่นาหลัก ทรัพ ย์มาจดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทยตาม
กฎหมายว่าด้ว ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกเหนือจากกรณี “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ อัตราร้อยละ ๒๕ ของกาไรสุทธิ ทั้งนี้ ที่ได้ยื่น
จดทะเบี ยน ระหว่ างวั นที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐ ถึ ง ๓๑ ธั นวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ และได้ รั บอนุมั ติ ภายในวั นที่
๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ รายละเอียดตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๔๖๗) พ.ศ.๒๕๕๐
หรืออัตราร้อยละ ๒๕ ของกาไรสุทธิเฉพาะส่วนที่ไม่เกินสามร้อยล้านบาท สาหรับ
รายที่ไม่ได้รั บสิ ทธิในการลดอัตราภาษีตามวรรคหนึ่ง หรือไม่ใช้สิ ทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ
(ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ.๒๕๔๙ รายละเอียดตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๔๗๕) พ.ศ.๒๕๕๑
มี ก ารลดอั ต ราภาษี ส าหรั บ ๓ รอบระยะเว ลาบั ญ ชี ต่ อ เนื่ อ งกั น ตาม
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๐)
พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้
- อัตราร้อยละ ๒๓ ของกาไรสุทธิ สาหรับหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
- อัตราร้อยละ ๒๐ ของกาไรสุทธิ สาหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมาที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๓.๓.๒ บริษัท ที่ได้ รับการจดทะเบีย นหลักทรัพย์ใ นตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย
ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ”
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ อัตราร้อยละ ๒๐ ของกาไรสุทธิ ทั้งนี้
ที่ได้ยื่นจดทะเบียน ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ และได้รับอนุมัติภายใน
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ รายละเอียดตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๔๖๗) พ.ศ.๒๕๕๐
หรืออัตราร้อยละ ๒๐ ของกาไรสุทธิเฉพาะส่วนที่ไม่เกินยี่สิบล้านบาท สาหรับรายที่
ไม่ ได้ รั บ สิ ทธิ ในการลดอั ตราภาษี ตามวรรคหนึ่ ง หรื อไม่ ใช้ สิ ทธิ ยกเว้ นภาษี เงิ นได้ ตามพระราชกฤษฎี กาฯ
(ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ.๒๕๔๙ รายละเอียดตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๔๗๕) พ.ศ.๒๕๕๑
มีการลดอัตราภาษีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๕๔ (ที่เริ่มในหรือหลังวันที่
๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔) คงจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๒๕ ของกาไรสุทธิ เฉพาะส่ว นที่ไม่เกินห้ าสิบล้านบาท
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ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๑) พ.ศ.
๒๕๕๔ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
(๑) จดทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์ ก่ อ นวั น ที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ และได้ ใ ช้ สิ ท ธิ
ลดอัตราภาษีครบ ๓ รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
(๒) จดทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์ ก่ อ นวั น ที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ และไม่ เ คย
ได้รับสิทธิในการลดอัตราภาษี
(๓) จดทะเบียนหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ – ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
๓.๔ การลดอัตราภาษีบางกรณี
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๕๐ (ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐) – ๒๕๕๕ อัตราร้อยละ ๓
ของกาไรสุทธิ
หมายเหตุ อั ต ราภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล อาจมี ก ารลดลง ทั้ ง นี้ ใ ห้ ติ ด ตามได้ ที่ เว็ บ ไซต์ ข อง
กรมสรรพากร www.rd.go.th
๔. การยื่นแบบแสดงรายการ
ภ.ง.ด.๕๑ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลครึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีแรก ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.
๕๑ ภายใน ๒ เดือน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา ๖ เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
ภ.ง.ด.๕๐ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ภาษีเงิน ได้นิ ติบุ คคลส าหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภ.ง.ด.๕๐ ภายใน ๑๕๐ วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
กรณียื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากรได้ขยายกาหนดเวลา
การยื่ น แบบออกไปอีก ๘ วัน นั บ แต่วัน พ้นกาหนดเวลายื่ นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายกาหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ และชาระภาษีเงินได้
o สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
o ธนาคารพาณิชย์ไทย
o ยื่นแบบแสดงรายการผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
๑. ฐานภาษี ได้แ ก่ มูล ค่า ทั ้ง หมดที ่ผู ้ป ระกอบการได้ร ับ หรือ พึง ได้ร ับ จากการ ขายสิน ค้า หรือ
ให้บริการ ตามมาตรา ๗๙ แห่งประมวลรัษฎากร
มูล ค่า ของฐานภาษีใ ห้ห มายความถึง เงิน ทรัพ ย์ส ิน ค่า ตอบแทน ค่า สิน ค้า ค่า บริก าร หรือ
ประโยชน์ใด ๆ ซึ่งอาจคิดคานวณได้เป็นเงิน
การค านวณมู ลค่ าของฐานภาษี ตามมาตรา ๗๙/๓ แห่ งประมวลรั ษฎากร ส าหรั บการขายสิ นค้ า
หรื อการให้ บริการตามมาตรา ๗๙ แห่ งประมวลรัษฎากร ให้ถือมูล ค่าของฐานภาษีเมื่อความรับ ผิ ดในการเสี ย
ภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
๙

(๑) การขายสินค้าหรือการให้บริการ โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนต่ากว่าราคาตลาด
โดยไม่มีเหตุอันสมควร มูลค่าของฐานภาษีให้ถือตามราคาตลาดของสินค้าหรือการให้บริการในวันที่ความรับผิด
เกิดขึ้น
(๒) การขายสินค้าหรือการให้บริการในกรณีที่ผู้ประกอบการนาสินค้าไปใช้ หรือได้ใช้บริการ ไม่ว่า
โดยตนเองหรือบุคคลอื่น โดยมิใช่เพื่อการประกอบกิจการโดยตรงตามมาตรา ๗๗/๑(๘)(ง) หรือ(๑๐) แห่ง
ประมวลรัษฎากร มูลค่าของฐานภาษีให้ถือตามราคาตลาดของสินค้าหรือบริการในวันที่ความรับผิดเกิดขึ้น
(๓) การขายสินค้าในกรณีผู้ประกอบการมีสินค้าคงเหลือ และหรือมี ทรัพย์สินที่ผู้ประกอบการมีไว้
ในการประกอบกิจการ ณ วันเลิกประกอบกิจการ มูลค่าของฐานภาษีให้ถือตามราคาตลาดในวันเลิกประกอบกิจการ
ราคาตลาดตามมาตรานี้ ให้ถือราคาเฉลี่ย ของราคาตลาดที่ซื้อขายกันตามความเป็น จริงทั่ว ไป
ในวันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น
๒. ความรับผิดในการเสียภาษี
๒.๑ การขายสินค้า
ให้ความรับผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบสินค้า เว้นแต่กรณีที่ได้มีการกระทาดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
ก่อนส่งมอบสินค้าก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้มีการกระทานั้น ๆ ด้วย
(๒.๑.๑) โอนกรรมสิทธิ์สินค้า
(๒.๑.๒) ได้รับชาระราคาสินค้า หรือ
(๒.๑.๓) ได้ออกใบกากับภาษี
ทั้งนี้ โดยให้ความรับผิดเกิดขึ้นตามส่วนของการกระทานั้น ๆ แล้วแต่กรณี ตามมาตรา ๗๘
แห่งประมวลรัษฎากร
๒.๒ การให้บริการ
ให้ความรับผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อได้รับชาระราคาค่าบริการ เว้นแต่กรณีที่ได้มีการกระทา
ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนได้รับชาระราคาค่าบริการก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้มีการกระทานั้น ๆ ด้วย
(๒.๒.๑) ได้ออกใบกากับภาษี หรือ
(๒.๒.๒) ได้ใช้บริการไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอื่น
ทั้งนี้ โดยให้ความรับผิดเกิดขึ้นตามส่วนของการกระทานั้น ๆ แล้วแต่กรณี ตามมาตรา ๗๘/๑
แห่งประมวลรัษฎากร
๓. การออกใบกากับภาษี
ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทาใบกากับภาษีและสาเนาใบกากับภาษีสาหรับการขายสินค้า
หรือการให้บริการทุกครั้ง และต้องจัดทาในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ส่งมอบ
ใบกากับภาษีนั้นแก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ส่วนสาเนาใบกากับภาษีให้เก็บรักษาไว้ ตามมาตรา ๘๖ และ
มาตรา ๘๗/๓ แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีเป็นการขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจานวนมากตามเงื่อนไขของประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร ไม่ต้องออกใบกากับภาษีสาหรับการขายน้ามันเชื้อเพลิงที่มีมูลค่าครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
เว้นแต่ผู้ซื้อสินค้าจะเรียกร้องใบกากับภาษี ต้องจัดทาใบกากับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ หรือมาตรา ๘๖/๖ แห่ง
ประมวลรัษฎากร พร้อมทั้งส่งมอบใบกากับภาษีให้แก่ผู้ซื้อสินค้า

๑๐

ใบกากับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรัษฎากร สาระสาคัญในใบกากับภาษี
แบบเต็มรูป ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(๑) คาว่า "ใบกากับภาษี" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
(๒) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกากับภาษี
และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบกากับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา ๘๖ วรรคสี่ หรือ
มาตรา ๘๖/๒ หรือผู้ทอดตลาดเป็นผู้ออกใบกากับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา ๘๖/๓
ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย
(๓) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
(๔) หมายเลขลาดับของใบกากับภาษี และหมายเลขลาดับของเล่ม ถ้ามี
(๕) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
(๖) จานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คานวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจาก
มูลค่าของสินค้าและหรือของบริการให้ชัดแจ้ง
(๗) วัน เดือน ปี ที่ออกใบกากับภาษี
(๘) ข้อความอื่นที่อธิบดีกาหนด
ใบกากับภาษีอย่ างย่อ ตามมาตรา ๘๖/๖ แห่ งประมวลรัษฎากร สาระสาคัญในใบกากับภาษี
อย่างย่อ ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(๑) คาว่า "ใบกากับภาษี" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
(๒) ชื่อ หรือชื่อย่อ และเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกากับภาษี
(๓) หมายเลขลาดับของใบกากับภาษี และหมายเลขลาดับของเล่ม ถ้ามี
(๔) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
(๕) ราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการ โดยต้องมีข้อความระบุชัดเจนว่าได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว
(๖) วัน เดือน ปี ที่ออกใบกากับภาษี
(๗) ข้อความอื่นที่อธิบดีกาหนด
๔. การเฉลี่ยภาษีซื้อ
ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนประกอบกิจการ ทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
ประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ประกอบการจดทะเบียนได้นาสินค้าหรือบริการที่ได้มาหรือได้รับมา
ในการประกอบกิจการของตนไปใช้ หรือจะใช้ในกิจการทั้งสองประเภท ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้ น
เฉลี่ ย ภาษีซื้อที่จ ะน ามาหั กออกจากภาษีขายในการคานวณภาษีมูล ค่าเพิ่ ม ตามมาตรา ๘๒/๓ แห่ ง
ประมวลรัษฎากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด ตามมาตรา ๘๒/๖ แห่งประมวลรัษฎากร
ได้แก่ ประกาศอธิบดีเกี่ย วกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๙) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การเฉลี่ยภาษีซื้อตามมาตรา ๘๒/๖ แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๑

๕. เครดิตภาษี/การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครดิตภาษีที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือนภาษี จากการคานวณภาษีตามมาตรา ๘๒/๓ แห่งประมวลรัษฎากร
ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินาไปชาระภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือมีสิทธิขอคืนพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของเดือนภาษีนั้น
ตามมาตรา ๘๓ หรือมาตรา ๘๓/๑ แห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่ในกรณีที่มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เพิ่มเติมเพราะการยื่นแบบแสดงรายการภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรา ๘๓/๔ แห่งประมวลรัษฎากร
ให้มีสิทธิขอคืนพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมนั้น ตามมาตรา ๘๔ แห่งประมวลรัษฎากร
๖. การนาส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๓/๖ แห่งประมวลรัษฎากร
เมื่อมีการชาระราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการให้กับผู้ประกอบการดังต่อไปนี้ ให้ผู้จ่ายเงินค่าซื้อสินค้า
หรือค่าบริการ มีหน้าที่นาส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการมีหน้าที่เสียภาษี
(๑) ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรซึ่งได้เข้ามาประกอบกิจการขายสินค้า หรือให้บริการ
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๘๕/๓ แห่ง
ประมวลรัษฎากร
(๒) ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร
๗. การคานวณภาษี
ให้ ผู้ ป ระกอบการเสี ย ภาษีมู ล ค่าเพิ่ม โดยคานวณภาษีมู ล ค่าเพิ่ม จากภาษี ขายหั กด้ ว ยภาษีซื้ อ
ในแต่ละเดือนภาษี หากมีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อให้ชาระภาษีส่วนต่างนั้น หากมีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย
จะขอคื น ภาษี ส่ ว นต่ า งเป็ น เงิ น สด หรื อ ยกไปใช้ เ ป็ น เครดิ ต ภาษีใ นเดื อ นถั ด ไปได้ ต ามมาตรา ๘๒/๓ แห่ ง
ประมวลรัษฎากร โดยยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.๓๐
นารายจ่ายที่เป็นยอดซื้อสินค้าหรือซื้อบริการจากผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร หรือ
ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักรมาคานวณภาษีในอัตราร้อยละ ๗ นารายจ่าย
ค่าโอนสิทธิในสินค้า หรือบริการมาคานวณภาษีอัตราร้อยละ ๗ โดยยื่นด้วยแบบนาส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.๓๖
๘. การยื่นแบบแสดงรายการ
ภ.พ.๓๐ แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ให้ผู้ป ระกอบการยื่น แบบแสดงรายการภาษีมู ล ค่า เพิ่ม ภ.พ.๓๐ พร้อ มกับ ชาระภาษี (ถ้า มี)
เป็นรายเดือนภาษีทุกเดือน ไม่ว่าจะได้ให้บริการในเดือนภาษีนั้นหรือไม่ก็ตาม ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
ภ.พ.๓๖ แบบนาส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
ให้ผู้ประกอบการที่จ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.๓๖
ภายในวันที่ ๗ นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน เมี่อมีการชาระค่าบริการให้กับผู้ที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งได้
เข้า มาประกอบกิจ การให้บ ริก ารในประเทศไทยเป็น การชั่ว คราวและไม่ไ ด้จ ดทะเบีย นภาษีมูล ค่า เพิ ่ม
เป็นการชั่วคราว หรือผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในประเทศ
กรณียื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากรได้ขยายกาหนดเวลา
การยื่ น แบบออกไปอีก ๘ วัน นั บ แต่วัน พ้นกาหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายกาหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ และชาระภาษีมูลค่าเพิ่ม
o สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
o ยื่นแบบแสดงรายการผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th

๑๒

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
กรณีธุร กิจ สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ
(NGV) เมื่อ มีก ารให้ผู้อื่น กู้ยืมเงิน และคานวณดอกเบี้ย รับ เยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ต้องนาดอกเบี้ยรับดังกล่าว
มาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา ๙๑/๒(๕) แห่งประมวลรัษฎากร และหากการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวไม่ได้ทา
เป็ น ปกติธุร ะ ไม่ต้องจดทะเบี ยนภาษีธุรกิจเฉพาะแต่อย่างใด ตามมาตรา ๙๑/๑๓ แห่ งประมวลรัษฎากร
และประกาศอธิ บดี กรมสรรพากรเกี่ ยวกับภาษี ธุ รกิ จเฉพาะ เรื่ อ ง การก าหนดกิ จ การที่ ไ ม่ ต้อ งจดทะเบี ย น
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ส าหรั บ อั ต ราดอกเบี้ ย รั บ จากการให้ กู้ ยื ม เงิ น ต้ อ งเป็ น ไปตามราคาตลาด ณ ขณะนั้ น โดย
เจ้าพนักงานประเมิน มีอานาจกาหนดดอกเบี้ยตามราคาตลาดในวันให้กู้ยืมเงิน ในกรณีที่การให้ กู้ยืมเงินนั้น
ไม่มีดอกเบี้ย หรือมีดอกเบี้ยต่ากว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามมาตรา ๙๑/๑๖(๖) แห่งประมวลรัษฎากร
๑. การคานวณภาษี
นารายรับ ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ที่ได้รับในเดือนภาษี มาคานวณภาษีในอัตราร้อ ยละ ๓.๐
ตามมาตรา ๙๑/๖ แห่ง ประมวลรัษ ฎากร ผลลั พธ์ ที่ ค านวณได้ จะเป็ นภาษี ต้ องช าระ และจะต้ องเสี ยภาษี
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มอีกร้อยละ ๑๐ ของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร
๒. การยื่นแบบแสดงรายการ
ภ.ธ.๔๐ แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ
ให้ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ.๔๐ พร้อมกับชาระภาษีเป็นรายเดือน
ทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ และชาระภาษีธุรกิจเฉพาะ
o สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
o ยื่นแบบแสดงรายการผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th
กรณียื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากรได้ขยายกาหนดเวลา
การยื่ น แบบออกไปอีก ๘ วัน นั บ แต่วัน พ้นกาหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายกาหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗

๑๓

อากรแสตมป์
๑. กิจการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานประกอบการ สัญญาเช่าที่ดิน สถานประกอบการ สิ่งปลูกสร้าง หรือ
เช่าซื้อทรัพย์สิน ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ชาระอากรแสตมป์อัตรา ๑ บาท ต่อจานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษของ
๑,๐๐๐ บาท แห่งค่าเช่าหรือเงินกินเปล่า หรือทั้งสองอย่างรวมกันตลอดอายุการเช่า ตามมาตรา ๑๐๓
มาตรา ๑๐๔ และบัญชีอัตราอากรแสตมป์ แห่งประมวลรัษฎากร
๒. กิจการกู้ยืมเงิน ผู้ให้กู้มีหน้าที่ชาระอากรแสตมป์อัตรา ๑ บาท ต่อจานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท หรือ
เศษของ ๒,๐๐๐ บาท แห่งยอดเงินที่กู้ยืม ค่าอากรตามลักษณะแห่งตราสารนี้ เมื่อมีการคานวณแล้วถ้าเกิน
๑๐,๐๐๐ บาท ให้เสีย ๑๐,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ และบัญชีอัตราอากรแสตมป์ แห่งประมวลรัษฎากร
วิธีการเสียภาษีอากร
๑. แสตมป์ปิดทับ ปิดแสตมป์ทับกระดาษก่อนกระทาหรือในทันทีที่ทาตราสาร
๒. แสตมป์ดุน ยื่นตราสารให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับแสตมป์ดุน และชาระเงิน
๓. ชาระเป็นตัวเงิน ใช้แบบขอและอนุมัติให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.๔ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
อากรแสตมป์ โดยแนบตราสารที่ขอเสียอากรไปด้วย และให้ยื่นต่อสานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
ภาษีหัก ภ ที่จ่าย
เมื่อมีการรับ และจ่ายเงินจากการประกอบกิจการต้องพิจารณาว่าเป็นเงินได้ พึงประเมินประเภทใด
อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้
๑. ผู้จ่า ยเงิน ได้พึง ประเมิน ตามมาตรา ๔๐(๑) และ(๒) แห่ง ประมวลรัษ ฎากร ต้อ งคานวณภาษี
หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๐ แห่งประมวลรัษฎากร
๒. ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร
ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราภาษีในมาตรา ๓ เตรส และมาตรา ๕๐ แห่งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ.๒๕๒๒) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๒๒ และคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐
แห่ง
ประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘
๓. กรณี ผู้ รั บ เป็ น บุ ค คลธรรมดา บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คล ที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ
(๖) แห่งประมวลรัษฎากร ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย ต้องคานวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๐(๒)(ก) และ
มาตรา ๗๐ แห่งประมวลรัษฎากร แล้วแต่กรณี
๔. เงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น ตามมาตรา ๔๐(๘) แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร เฉพาะที่ เ ป็ น การซื้ อ ขาย
อสัง หาริม ทรัพ ย์ ต้อ งมีก ารคานวณภาษีหัก ณ ที่จ่า ยในอัตราร้อยละ ๑ และนาส่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ในขณะทีม่ ีการจดทะเบียน ตามมาตรา ๖๙ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
๕. กรณีผู้จ่ายเงินเป็นรัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แต่ไม่รวมถึงการจ่ายค่าซื้อพืชผล
ทางการเกษตรให้กับผู้รับรายหนึ่งๆ มีจานวนตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ขึ้นไป แม้การจ่ายนั้นจะได้แบ่งจ่ายครั้งหนึ่งๆ ไม่ถึงึ
๑๐,๐๐๐ึบาท ให้คานวณหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ ๑ ตามมาตรา ๕๐(๔) แห่งประมวลรัษฎากร

๑๔

๖. รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
เป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใด
ให้คานวณหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ ๑ ตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
การหักภาษี ณ ที่จ่าย นอกจากจะพิจารณาเงินได้ที่รับ หรือจ่ายว่าเป็นเงินได้พึงประเมินตาม ๔๐(๑) ถึง (๘)
แห่งประมวลรัษฎากร และอัตราภาษีที่ต้องหัก ณ ที่จ่ายแต่ละมาตราแล้ว ยังมีเงื่อนไขในแต่ละมาตราที่ต้อง
คานึงถึงสถานภาพของผู้รับ และผู้จ่ายด้วยว่าเข้าเงื่อนไขต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ โดยสามารถศึกษาได้จาก
ตารางการคานวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายของกรมสรรพากร และรายการของกิจการที่ควรสังเกต ได้แก่
o ด้านรายได้
- เมื่อได้รับชาระราคาค่าบริการ ค่าบริการจ้างทาของ หรือได้ใช้บริการไม่ว่าโดยตนเองหรือ
บุคคลอื่น เช่น ได้รับ ชาระจากลูก ค้า ที่ม าใช้บ ริการ ไม่อ ยู่ในบังคับ ต้องถูก หัก ภาษี ณ ที่จ่า ยแต่อ ย่า งใด
ตามคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘
- กรณีได้รับชาระราคาค่าบริการจากรัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือ
องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ ๑ ซึ่งได้สิทธิในการเครดิตคานวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วแต่กรณี
- เมื่ อ ได้ รั บ เงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น ตามมาตรา ๔๐(๔)(ก) แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ต้ อ งถูก หัก
ภาษี ณ ที่จ ่า ย ตามตามมาตรา ๓ เตรส แห่ งประมวลรัษฎากร และข้อ ๔ ของคาสั่ งกรมสรรพากรที่
ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘
o ด้านรายจ่าย
- เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ
เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๑) และ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องคานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย
เงินได้ตามมาตรา ๕๐(๑) แห่งประมวลรัษฎากร
- ค่าบริหารจัดการ ค่าบริการที่ปรึกษา
เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๑) และ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีผู้รับเป็นบุคคล
ธรรมดา ต้องคานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๐(๑) แห่งประมวลรัษฎากร หากผู้รับเป็นบุคคลธรรมดา
ซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ต้องคานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๐(๒)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
หากเป็ น เงิน ได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๘) แห่ง ประมวลรัษ ฎากร กรณีบ ริษัท หรือ
ห้า งหุ ้น ส่ว นนิต ิบ ุค คลอื ่น จ่า ยเงิน ให้ก ับ ผู ้ร ับ เป็น บุค คลธรรมดา บริษ ัท หรือ ห้า งหุ ้น ส่ว นนิต ิบ ุค คล
ต้องคานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ.๒๕๒๒)ฯ
และข้อ ๑๒ ของคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘ เงินได้พึงประเมิน
ประเภทนี้หากผู้รับเป็น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ มิได้ประกอบ
กิจการในประเทศไทย แต่ได้รับเงินได้ พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๒) ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย ต้องคานวณ
หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๗๐ แห่งประมวลรัษฎากร
- ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา ค่าโทรศัพท์
ค่ าไฟฟ้า ค่ าน้ าประปา เข้ าลั กษณะเป็ นการขาย ไม่ อยู่ ในบั งคั บต้ องหั กภาษี ณ ที่ จ่ าย
ตามคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘

๑๕

ค่ า โทรศั พ ท์ กรณี บ ริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คล หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น จ่ า ยเงิ น ให้ กั บ
ผู้รับเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ค่าเช่ารายเดือนถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๕) แห่ง
ประมวลรั ษฎากร ต้องคานวณภาษีหั ก ณ ที่ จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่ งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ.๒๕๒๒)ฯ และข้อ๖(๒) ของคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.
๒๕๒๘ และค่ า บริ ก ารโทรศั พ ท์ ถื อ เป็ น เงิ น ได้ พ ึง ประเมิน ตามมาตรา ๔๐(๘) แห่ง ประมวลรัษ ฎากร
ต้องคานวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ.
๒๕๒๒)ฯ และข้อ ๑๒/๑ ของคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘
- ค่าจ้างทาของ
เป็ นเงิ นได้พึ งประเมิ นตามมาตรา ๔๐(๗) หรื อ(๘) แห่ งประมวลรัษฎากร กรณี บริ ษั ทหรื อ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น จ่ายเงินให้กับ ผู้รับเป็นบุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ต้องคานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ.
๒๕๒๒)ฯ และข้อ ๘ ของคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘
- ค่าส่งเสริมการขาย
รางวั ล ส่ ว นลดหรื อ ประโยชน์ ใ ดๆ เนื่ อ งจากการส่ ง เสริ ม การขาย กรณี บ ริ ษั ท หรื อ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น จ่ายเงินให้กับ ผู้รับเป็นบุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ต้องคานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ.
๒๕๒๒)ฯ และข้อ ๑๒/๒ ของคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘
- ค่าเช่า
เป็ น เงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น ตามมาตรา ๔๐(๕) แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร กรณี บ ริ ษั ท หรื อ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น จ่ายเงินให้กับ ผู้รับเป็นบุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
มูลนิธิที่มิใช่องค์การสาธารณกุศล ต้องคานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ.๒๕๒๒)ฯ และข้อ ๖ ของคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่
๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘
- ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น
เป็ น เงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น ตามมาตรา ๔๐(๓) แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ก ร ณีบ ริ ษั ท หรื อ
ห้างหุ้ นส่วนนิติบุคคล หรื อนิติบุคคลอื่น จ่ายเงินให้กับ ผู้รับ เป็น บุค คลธรรมดา ต้องคานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา ๕๐(๒) แห่ งประมวลรั ษฎากร หากผู ้รับ เป็น บุค คลธรรมดาซึ่งมิได้เป็นผู้ อยู่ในประเทศไทย
ต้องคานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๐(๒)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีผู้ รั บเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้ นส่ วนนิติบุคคล ต้องคานวณหั กภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา
๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ.๒๕๒๒)ฯ และข้อ ๓/๒ ของคาสั่งกรมสรรพากรที่
ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘ และหากผู้รับเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายของต่างประเทศ มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๓)
ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย ต้องคานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๗๐ แห่งประมวลรัษฎากร

๑๖

- ค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
เป็น เงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๗) หรือ(๘) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็น
ค่าจ้างกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุ คคลอื่น จ่ายเงินให้กับผู้รับเป็น บุคคลธรรมดา บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องคานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ.๒๕๒๒)ฯ และข้อ ๘ ของคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.
๒๕๒๘
- ค่าอบรมและสัมมนาพนักงาน
เป็น เงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๗) หรือ(๘) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็น
ค่าจ้ างกรณี บริ ษั ทหรื อห้ างหุ้ นส่ วนนิ ติบุ คคล หรือ นิติบุ คคลอื่น จ่า ยเงินให้ กั บ ผู้ รั บที่ มีหน้ าที่ เสี ยภาษีเงิ นได้
บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิและสมาคม และ
บริษัท หรือ ห้ างหุ้ น ส่ ว นนิ ติบุ คคลที่ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีสานักงานสาขาตั้งอยู่เป็นการถาวร
ในประเทศไทย ต้องคานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔
(พ.ศ.๒๕๒๒)ฯ และข้อ ๘ ของคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘
- ค่านายหน้า
เป็ น เงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น ตามมาตรา ๔๐(๒) แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ก ร ณีบ ริ ษั ท หรื อ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิ ติบุคคลอื่น จ่ายเงิ นให้กับ ผู้รับ เป็น บุค คลธรรมดา ต้องคานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา ๕๐(๑) แห่งประมวลรัษฎากร หากผู้รับเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ต้องคานวณ
หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๐(๒)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติ บุคคลอื่น จ่ายเงินให้กับผู้รับเป็นบริษัท หรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องคานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ.๒๕๒๒)ฯ และ ข้อ ๓/๑ ของคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน
พ.ศ.๒๕๒๘ และหากผู้รับเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ มิได้
ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้รั บเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๒) ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย
ต้องคานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๗๐ แห่งประมวลรัษฎากร
- ค่าโฆษณา
เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๘) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น จ่ายเงินให้กับ ผู้รับที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา หรือผู้มีหน้าที่เสียภาษี
เงินได้นิติบุคคล ต้องคานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวงฉบับที่
๑๔๔ (พ.ศ.๒๕๒๒)ฯ และข้อ ๑๐ ของคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘
- ค่าตรวจสอบบัญชี
เป็ น เงิ นได้ จากวิ ชาชี พ อิ สระตามมาตรา ๔๐(๖) แห่ งประมวลรั ษฎากร กรณี บริ ษั ทหรื อ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิ ติบุคคลอื่น จ่ายเงินให้ กับผู้ รับที่มีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีภูมิลาเนา
อยู่ ในประเทศไทย บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย มูลนิธิหรือสมาคมที่มิใช่
องค์การสาธารณกุศล ต้องคานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวงฉบับที่
๑๔๔ (พ.ศ.๒๕๒๒)ฯ และข้อ ๗ ของคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘

๑๗

- ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น จ่ายเงินค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการรับประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกัน
วิ น าศภั ย ในประเทศไทย ต้ อ งค านวณหั ก ภาษี ณ ที่ จ่ า ย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ.๒๕๒๒)ฯ และข้อ ๑๒/๓ ของคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่
๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘
- ดอกเบี้ยจ่าย
เป็ น เงิน ได้ตามมาตรา ๔๐(๔)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องคานวณหั กภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา ๓ เตรส แห่ งประมวลรั ษฎากร กฎกระทรวงฉบั บที่ ๑๔๔ (พ.ศ.๒๕๒๒)ฯ และข้ อ ๔ ของ
คาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘
กรณีผู้รับเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ต้องคานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา ๕๐(๒)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร และหากผู้รับเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายของต่างประเทศ มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๔) ที่จ่าย
จากหรือในประเทศไทย ต้องคานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๗๐ แห่งประมวลรัษฎากร
ในการหัก ภาษี ณ ที่จ ่า ยผู ้ร ับ เงิน ต้อ งออกหนัง สือ รับ รองการหัก ณ ที ่จ่า ยให้ผู ้จ่า ยเงิน นาไป
เครดิต ภาษีเ งิน ได้ใ นปีภ าษีนั้น กรณีเ ป็น ภาษีเ งิน ได้บุค คลธรรมดา หรือ รอบระยะเวลาบัญ ชีนั้น กรณีเ ป็น
ภาษีเงินได้นิติบุ คคล
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ภ.ง.ด.๑ ภ.ง.ด.๒ ภ.ง.ด.๓ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหั ก ณ ที่จ่าย
- ภ.ง.ด.๕๓ แบบยื่น รายการภาษีเ งิน ได้ นิติบุค คลหัก ณ ที่จ่า ย และ ภ.ง.ด.๕๔ แบบยื่นรายการ
นาส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจ่ายเงินกาไรหักจากเงินที่จ่าย
โดยผู ้จ ่า ยต้อ งยื ่น แบบแสดงรายการ พร้อ มน าเงิน ส่ง ต่อ เจ้า พนัก งานภายใน ๗ วัน นับ แต่
วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน
กรณียื่ น แบบแสดงรายการผ่ า นระบบเครื อข่ ายอิน เทอร์ เน็ ต กรมสรรพากรได้ ขยายกาหนดเวลา
การยื่ น แบบออกไปอีก ๘ วัน นั บ แต่วัน พ้นกาหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายกาหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ และชาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย
o แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.๑ ภ.ง.ด.๒ ภ.ง.ด.๓ และ ภ.ง.ด.๕๓ ณ สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
ในท้องที่ที่ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีสานักงานตั้งอยู่ ซึ่งได้มีการจ่ายเงิน
o แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.๕๔ ณ สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่ผู้ มีหน้ าที่หักภาษี
ได้มีการจ่ายเงิน หรือในท้องที่ที่ผู้เสียภาษีมีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่
o ธนาคารพาณิชย์ไทย
o ยื่นแบบแสดงรายการผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th

๑๘

หมายเหตุ
๑. รายละเอียดข้อกฎหมาย ระเบียบ คาสั่งกรมสรรพากร ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th
๒. ผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ณ สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร
ทั้ง ๕๑ แห่ง สามารถเลือกชาระภาษีทุกประเภทผ่านช่องทางการชาระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
- Tax Smart Card
- บัตรเครดิต

๑๙

บทที่ ๓
ประเด็นความผิดที่ตรวจพบ
กิจการสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
๑. มีการจ่ายส่วนลดส่งเสริมการขาย และมีการรับเงินชดเชยน้ามัน แต่ผู้ประกอบการมักไม่นามารวม
คานวณเป็นรายได้
๒. ขายน้ามันโดยไม่ผ่านมิเตอร์หัวจ่าย และไม่ออกใบกากับภาษีขาย
๓. ไม่ได้นาส่วนลดการซื้อน้ามันมารวมคานวณเป็นรายได้หรือนามาหักรายจ่ายค่าซื้อน้ามัน
๔. รายได้ ค่ า ขนส่ ง ไม่ สั ม พั น ธ์ กั บ รายจ่ า ย เช่ น กิ จ การที่ มี ร ถส าหรั บ ขนส่ ง น้ ามั น และมี ค่ า ใช้ จ่ า ย
เกีย่ วกับค่าน้ามันรถเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีรายได้ค่าขนส่ง
๕. ยื่นรายรับตามแบบ ภ.พ.๓๐ และ รายได้ตามแบบ ภ.ง.ด.๕๐ ขาด
๖. ไม่นาค่าเช่ามาลงเป็นรายได้
๗. มีรายการหักยอดน้ามันใช้เองและรายการทดสอบน้ามันสูงผิดปกติ
๘. นารายได้ไปเสี ยภาษีไม่ครบถ้วน โดยเป็นการสร้างส่ว นลดหน้าปั๊มเป็นจานวนค่ อนข้างสูง หรือ
ยอดขายตามมิเตอร์หัวจ่าย แตกต่างจากยอดขายทางบัญชี ทาให้ยอดขายขาด หรือ ขายในราคาขายปลีก
แต่ลงบัญชีในราคาขายส่ง
๙. ไม่นารายได้จากการจาหน่ายน้ามันหล่อลื่นมาลงเป็นรายได้และนาส่งภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ครบถ้วน
๑๐. ราคาขายน้ามันไม่เป็นไปตามราคาประกาศของบริษัทแม่
๑๑. มียอดซื้อน้ามันต่อยอดขายน้ามันสูง มีการนาน้ามันไปใช้ในกิจการขนส่ง หรือซื้อใส่ถังแยกไว้ต่างหาก
เพื่อใช้ในกิจการขนส่ง
๑๒. ไม่ได้เฉลี่ยภาษีซื้อ กรณีประกอบกิจการจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง (ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม) และรับจ้าง
ขนส่งน้ามัน (ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยได้นาสินทรัพย์ สินค้า หรือบริการ ที่ได้มาหรือได้รับมาไปใช้
ในการประกอบกิจการทั้งสองประเภท หรือไม่ได้เฉลี่ยภาษีซื้อ กรณีมีรายได้จากการให้เช่าสถานประกอบการ
แต่รายจ่ายค่าน้าประปา ค่าไฟฟ้า นาไปหักเป็นรายจ่ายของผู้ประกอบการทั้งหมด
๑๓. ปริมาณยอดซื้อน้ามันมีมากกว่าขนาดของถังบรรจุน้ามันของกิจการทั้งหมด
๑๔. มีการซื้อทรัพย์สินในนามสถานประกอบการ โดยเป็นทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ เช่น
มีรถบรรทุกส่วนบุคคล รถยนต์นั่ง หลายคัน ทาให้ค่าใช้จ่ายของกิจการสูงเกินจริ ง หรือมีการลงบัญชีทรัพย์สิน
สูงเกินจริง
๑๕. มีการบันทึกรายจ่ายเกี่ยวกับรายจ่ายพนักงานสูงเกินข้อเท็จ จริงในการประกอบกิจการ เช่น จานวน
พนักงานและรายจ่ายค่าจ้างรายวันเกินความเป็นจริง
๑๖. มี ก ารบั น ทึ ก ค่ า เช่ า สู ง เกิ น ความเป็ น จริ ง เมื่ อ เที ย บเคี ย งกั บ กิ จ การประเภทเดี ย ว กั น และ
อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ทาให้ทราบว่ากิจการบันทึกค่าเช่าสูงผิดปกติ
๑๗. มีดอกเบี้ยจ่ายเกิดจากการซื้อทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ เช่น เช่าซื้อรถยนต์นั่ง รถตู้ เป็นต้น
๑๘. คานวณอัตราระเหยน้ามัน สูงกว่าอัตราระเหยที่กฎหมายกาหนด โดยสุ่ มวัดปริมาณน้ามันแต่ละชนิด
กรณีน้ามันคงเหลือน้อยกว่ารายงานสินค้าและวัตถุดิบ ทั้งนี้ ในส่วนที่ขาดเกินร้อยละ ๐.๕ ของปริมาณน้ามัน
ที่มีเพื่อขาย ซึ่งเป็นอัตราการระเหยน้ามันตามสภาพปกติ

๒๐

๑๙. รายจ่ายค่าปรั บปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งมีจานวนเงินค่อนข้างสู ง เป็นรายจ่ายทรัพย์สิ น มีอายุการใช้งาน
เกิน ๑ ปี นาไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจานวนในรอบบัญชีนั้น
๒๐. ไม่จัดทารายงานแสดงรายละเอียดการขายน้ามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด (ส่วน ก ข ค) หรือ ทาไม่ถูกต้อง
มีการหักอัตราระเหยน้ามันในรายงานส่วน ก ทาให้นาส่งยอดขายและภาษีขายไม่ครบถ้วน หรือ กรณีมีสาขา
ก็ไม่ได้จัดทารายงานฯ เป็นรายสถานประกอบการ หรือ กรณีขายส่งไม่จัดทารายงานสินค้าและวัตถุดิบ หรือ
ลงรายงานสินค้าคงเหลือไม่เป็นปัจจุบัน
๒๑. กิจการขายส่งน้ามันเชื้อเพลิง ผู้ซื้อไม่เอาใบกากับภาษีซื้อ จึงออกใบกากั บภาษีขายโดยเขียนชื่อผู้ซื้อ
ไม่มีตัวตน หรือ ออกใบกากับภาษีขายให้กับลูกค้าเก่าที่ไม่ได้ซื้อสินค้าแล้ว
๒๒. ผู้ป ระกอบการรายใหม่ เช่า หรือ ซื้อ สถานประกอบการเดิม ไม่ขออนุมัติให้ ส ถานีบริการน้ามัน
เชื้อเพลิงเป็นผู้ประกอบการกิจการขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อย (เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากมิเตอร์หัวจ่าย)
เนื่องจากเข้าใจว่าได้รับอนุมัติต่อเนื่องจากผู้ประกอบการรายเดิมแล้ว
๒๓. กิจการมีทั้งรายได้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่นาใบกากับภาษี
ขายมาออกสาหรับรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น สหกรณ์การเกษตร
๒๔. รายได้ดอกเบี้ยรับ คานวณอัตราดอกเบี้ย ต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยจ่าย
๒๕. กรณีนาน้ามันมาใช้ในกิจการ ได้จัดทาใบกากับภาษีขาย ให้กับตนเอง
๒๖. กิจการได้ขายน้ามันชนิดใหม่ แต่ไม่ได้จัดทารายงานการเปลี่ยนแปลงมิเตอร์หัวจ่าย และไม่นารายรับ
มารวมคานวณยื่นแบบ ภ.พ.๓๐ และ ภ.ง.ด.๕๐
๒๗. กรณีที่ประกอบกิจการสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงหลายกิจการ ซึ่งเป็นเจ้าของคนเดียวกัน ได้ซื้อ
น้ามันมาจาหน่ายโดยนาหลักฐานใบกากับภาษีซื้อมาใช้เครดิตภาษีมูลค่าเพิ่มในกิจการใดกิจการหนึ่ง แต่นา
น้ามันเชื้อเพลิงไปจาหน่ายในกิจการอื่น ๆ
๒๘. กรณีที่ประกอบกิจการสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงหลายกิจการ ซึ่งเป็นเจ้าของคนเดียวกัน แต่ใช้
หลักฐานใบกากับการขนส่งน้ามันชุดเดียวกัน
๒๙. ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย นาส่ง เช่น ค่าเช่า ค่าสอบบัญชี ค่าทาบัญชี เป็นต้น

๒๑

กิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ก๊าซธรรมชาติ (NGV)
๑. มีการขายก๊าซแต่ไม่ลงบัญชี หรือ ยอดขายตามมิเตอร์หัวจ่าย แตกต่างจากยอดขายทางบัญชี ทาให้
ยอดขายขาด
๒. สินค้าคงเหลือเกิดความคลาดเคลื่อน
๓. ไม่มีการกาหนดอัตราการสูญเสียเหมือนน้ามัน เมื่อมีการกระทบยอดสินค้าคงเหลือจึงอาจจะเกิด
ความคลาดเคลื่อนได้
๔. ไม่ทารายงานสินค้าและวัตถุดิบ หรือ ทารายงานสินค้าและวัตถุดิบไม่เป็นปัจจุบัน
๕. มีรายได้อื่นนอกเหนือจากการขายก๊าซ แต่ผู้ประกอบการไม่นามารวมคานวณเป็นรายได้
๖. จ่ายส่วนลดการซื้อก๊าซ แต่ผู้ประกอบการไม่นามารวมคานวณเป็นรายได้ หรือนามาหักรายจ่าย
ค่าซื้อก๊าซ
๗. มีรายได้จากการรับจ้างบรรจุก๊าช หรือ รายได้อื่นนอกเหนือจากการขายก๊าซ แต่ผู้ประกอบการไม่
นามารวมคานวณเป็นรายได้ หรือนามารวมเป็นรายได้แต่ไม่ครบถ้วน
๘. ผู้ประกอบการใช้ถังเก็บ (บัลล์) รวมกับผู้ว่าจ้างบรรจุก๊าซแทน โดยเมื่อผู้ประกอบการสั่งซื้อก๊าซมา
จะนาลงถังเดียวกันกับผู้ว่าจ้าง เมื่อมีการตรวจนับก๊าซคงเหลือทาให้เกิดความคลาดเคลื่อน
๙. รายจ่ายพนักงานสูงเกินความเป็นจริง หรือ มีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ
๑๐. กิจการฯ (NGV) มีรถเป็นทรัพย์สินของกิจการ แต่มีรายจ่ายค่าเช่ารถ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ
๑๑. บันทึกทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคาไว้สูง เช่น นารายจ่ายค่าซื้อสินค้าเพื่อจัดรายการส่งเสริมการขาย
ให้แก่ลูกค้า มาบันทึกเป็นทรัพย์สินแล้วหักค่าเสื่อมราคา
๑๒. มี ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายโดยซื้อสินค้ามาเพื่อเป็นของสมนาคุณ ซึ่งถือเป็นการขาย มีการนา
ภาษีซื้อมาใช้ แต่ไม่ได้นามารวมในยอดขายในแบบ ภ.พ.๓๐
๑๓. ไม่ออกใบกากับภาษีทันทีที่จุดความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อมีการขาย
๑๔. อัตราการสูญเสียเกินกว่าร้อยละ ๐.๕
๑๕. กรณีที่ประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) หลายกิจการ ซึ่งเป็นเจ้าของคน
เดียวกัน มีการให้กู้ยืมเงินระหว่างกัน แต่ไม่ได้จัดทาสัญญากู้ยืมเงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน
๑๖. ยื่นรายรับตามแบบ ภ.พ.๓๐ และ รายได้ตามแบบ ภ.ง.ด.๕๐ ขาด
๑๗. ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย นาส่ง เช่น ค่าเช่า ค่าสอบบัญชี ค่าทาบัญชี เป็นต้น
๑๘. ปริมาณยอดซื้อก๊าซ มีมากกว่าขนาดถังเก็บบรรจุของกิจการ
๑๙. ยอดซื้อสูงกว่ายอดขาย เนื่องจากนาก๊าซเกินถังบรรจุไปขายนอกมิเตอร์ให้โรงงานบรรจุก๊าซหุงต้ม

๒๒

คู่มือแนะนาการชาระภาษีอากรกิจการสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (NGV)
ตารางแผนที่ทางภาษีอากร (Tax Mapping)
ชื่อบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีหัก ภ ที่จ่าย
นิติบุคคล

รายได้
รายได้จากการขายน้ามันเชื้อเพลิง หรือ
ก๊าซ

ม.65

ม. 69 ทวิ

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

บุคคลธรรมดา

ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ

อากรแสตมป์

อื่นๆ

ม.77/2
ม.78/1

แบบแจ้งข้อความฯ
รายได้รับจ้างและบริการ

ม.65

ม.3 เตรส

ม.77/2

ม.104

ม.65 ทวิ (4)

ท.ป.4/2528

ม.78/3

บัญชีอากรแสตมป์

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ม. 69 ทวิ

ม.78/1

แบบแจ้งข้อความฯ

ม.81
ม.86/4
ม.86/6
ป. 86/2542

๒๐

ชื่อบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีหัก ภ ที่จ่าย
นิติบุคคล

รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

บุคคลธรรมดา

ม.65

ม.3 เตรส

(ยกเว้นเช่า
อสังหาริมทรัพย์)

ม.65 ทวิ (4)

ท.ป.4/2528

ม.77/2

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ม. 69 ทวิ

ม.78/3

แบบแจ้งข้อความฯ

ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ

อากรแสตมป์
ม.104
บัญชีอากรแสตมป์

อื่นๆ

ม.78/1
ม.86/4

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

ม.65

ม.69 ตรี

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ม.91/2

ม.104

ม.91/5

บัญชีอากรแสตมป์

ม.91/6
พรฏ.342
ป.82/2542
ดอกเบี้ยรับ

ม.65

ม.3 เตรส

ม.91/2

ม.65 ทวิ (4)

ท.ป.4/2528

ป.26/2534

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ม.91/6

แบบแจ้งข้อความฯ
๒๑

ชื่อบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีหัก ภ ที่จ่าย
นิติบุคคล

รายได้อื่นๆ

ม.65

ม.3 เตรส

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ท.ป.4/2528

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

บุคคลธรรมดา

ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ

อากรแสตมป์

อื่นๆ

แบบแจ้งข้อความฯ
กาไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สิน

ม.65

ม.77/2

ม.65 ทวิ (2)

ม.78/3

ม.65 ทวิ (3)

ม.78

ม.65 ทวิ (4)

ม.86/4

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ป. 86/2542

ม.91/2(6)
พรฎ.342 [ม.4
(5)]

แบบแจ้งข้อความฯ
ต้นทุนการให้บริการ
ซื้อสินค้า-ในประเทศ

ม.65

ม.86/4

ม.65 ตรี (18)

ม.87

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)
แบบแจ้งข้อความฯ
๒๒

ชื่อบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีหัก ภ ที่จ่าย
นิติบุคคล

ซื้อสินค้า-ต่างประเทศ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

บุคคลธรรมดา

ม.65

ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ

อากรแสตมป์

อื่นๆ

ม.78/2

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)
ส่งคืนสินค้า
ส่วนลดรับ

ม.65

ม.82/10

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ม.86/10

ม.65

ม.79

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ม.82/10
ม.86/10

ค่าจ้างทาของ
เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงาน

ม.65

ม.3 เตรส

ม.3 เตรส

ม.86/4

ม.104

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ท.ป.4/2528

ท.ป.4/2528

ม.87

บัญชีอากรแสตมป์

ม.65 ตรี(8)

ม.50(1)

ม.65 ตรี(18)
ม.65

ป. 96/2543
กฎกระทรวง ฉบับที่
126

ม.77/2
ภาษีขายจาก
ประโยชน์เพิ่ม

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ลย.03

กฎกระทรวง ฉบับที่ 126

ลย.04
๒๓

ชื่อบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีหัก ภ ที่จ่าย
นิติบุคคล

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

บุคคลธรรมดา

ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ

อากรแสตมป์

อื่นๆ

ป.7/2528
ป.16/2530
ป.23/2533
ป.56/2538
ค่าประกันสังคมและกองทุนทดแทน

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

ค่าชุดฟอร์ม

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

กฎกระทรวง ฉบับที่
126

ม.86/4
ม.87
ประกาศอธิบดี
VAT ฉบับที่ 40
ป.47/2537

๒๔

ชื่อบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีหัก ภ ที่จ่าย
นิติบุคคล

ค่ารักษาพยาบาล

ม.65 ตรี(18)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

บุคคลธรรมดา
กฎกระทรวง ฉบับที่
126

ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ

อากรแสตมป์

อื่นๆ

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

ม.65 ตรี(18)
ม.65

ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา

ม.50(1)
กฎกระทรวง ฉบับที่
126

ม.77/1 (8)

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ม.79 (4)
ประกาศอธิบดี
VAT ฉบับที่ 40

ม.65

ม.86/4

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ม.87

ม.65

ม.86/4

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ม.87

ม.65

ม.86/4

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ม.87
๒๕

ชื่อบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีหัก ภ ที่จ่าย
นิติบุคคล

ค่าเชื้อเพลิง
ค่าซ่อมแซมบารุงรักษา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

บุคคลธรรมดา

ม.65

ม.86/4

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ม.87

ม.65

ม.3 เตรส

ม.3 เตรส

ม.86/4

ม.65 ตรี (5)

ท.ป.4/2528

ท.ป.4/2528

ม.87

ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ

อากรแสตมป์

อื่นๆ

ป.61/2539
ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)
ค่าเบี้ยประกันภัย

ม.65
ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ค่าเสื่อมราคา-อาคาร
ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือเครื่องใช้

ม.3 เตรส
ท.ป.4/2528 ข้อ
12/3

ม.65
พรฎ.145
พรฎ. 315
พรฎ.385
พรฎ.473
ป.3/2527
๒๖

ชื่อบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีหัก ภ ที่จ่าย
นิติบุคคล

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

บุคคลธรรมดา

ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ

อากรแสตมป์

อื่นๆ

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ค่าใช้จ่ายสูญเสีย

ม.65

ม.86/4

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ม.87

ม.65
ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)
ป.79/2541

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงาน

ม.65 ตรี(8)

ม.50(1)

ม.65 ตรี(18)
ม.65

ป. 96/2543
กฎกระทรวง ฉบับที่
126

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ลย.01

กฎกระทรวง ฉบับที่ 126

ลย.02

ป.7/2528

ลย.03

ม.77/2
ภาษีขายจาก
ประโยชน์เพิ่ม

๒๗

ชื่อบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีหัก ภ ที่จ่าย
นิติบุคคล

ป.16/2530

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

บุคคลธรรมดา

ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ

อากรแสตมป์

อื่นๆ

ลย.04

ป.23/2533
ป.56/2538
ค่าประกันสังคมและกองทุนทดแทน
ฝ่ายสานักงาน

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

ค่าชุดฟอร์มฝ่ายสานักงาน

ม.65 ตรี(18)

กฎกระทรวง ฉบับที่
126

ม.65

ม.86/4
ม.87
ประกาศอธิบดี
VAT ฉบับที่ 40

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ป.47/2537
ค่ารักษาพยาบาลฝ่ายสานักงาน

ม.65 ตรี(18)

กฎกระทรวง ฉบับที่
126

ม.65
ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)
๒๘

ชื่อบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีหัก ภ ที่จ่าย
นิติบุคคล

ค่าอบรมพนักงานฝ่ายสานักงาน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

บุคคลธรรมดา

ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ

อากรแสตมป์

อื่นๆ

ม.65 ตรี(13)
ม.65
ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)
พรฎ.284
พรฎ.437
ประกาศกระทรวง
ประกาศอธิบดี เงินได้ ฉบับที่ 148

ค่าสวัสดิการพนักงานฝ่ายสานักงาน

ม.65 ตรี(18)
ม.65

ค่าไฟฟ้าสานักงาน
ค่าน้าประปาสานักงาน

ม.50(1)

ม.77/1 (8)

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ม.79 (4)
ประกาศอธิบดี
VAT ฉบับที่ 40

ม.65

ม.86/4

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ม.87

ม.65

ม.86/4

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ม.87
๒๙

ชื่อบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีหัก ภ ที่จ่าย
นิติบุคคล

ค่าโทรศัพท์สานักงาน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสานักงาน

บุคคลธรรมดา

ม.65

ม.3 เตรส

ม.86/4

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ท.ป.4/2528

ม.87

ป.125/2546

ป.125/2546

ม.65

ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ

อากรแสตมป์

อื่นๆ

ม.87

ม.65 ตรี(18)

ม.86/4
ประกาศอธิบดี
VAT ฉบับที่ 39
ประกาศอธิบดี
VAT ฉบับที่ 42

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ค่าเดินทางต่างประเทศ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ม.65
ม.65 ตรี(14)และ(18)
ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย

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

ป.118/2545

ป.118/2545

ม.87
ประกาศอธิบดี
VAT ฉบับที่ 40
ป.118/2545
๓๐

ชื่อบัญชี
ค่าโฆษณา
ค่านายหน้า
ค่ารับรอง

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีหัก ภ ที่จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา

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

ม.65

ม.3 เตรส

ม.50(1)

ม.86/4

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ท.ป.4/2528

ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ

อากรแสตมป์

อื่นๆ

ม.87

ม.65 ตรี(4)

ม.82/5 (4)
ประกาศอธิบดี
VAT ฉบับที่ 17

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

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
๓๑

ชื่อบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีหัก ภ ที่จ่าย
นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา

ม.3 เตรส
ท.ป.4/2528

ม.3 เตรส
ท.ป.4/2528

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ
อย่างอื่น

ม.65

ค่าของใช้สิ้นเปลืองสานักงาน

ม.65

ม.86/4

ม.65 ตรี(18)

ม.87

ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ

อากรแสตมป์

อื่นๆ

ม.86/4
ม.87

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์สานักงาน
ค่าเช่าส่วนสานักงาน
ค่าเช่าอุปกรณ์สานักงาน
ค่าเช่ารถยนต์

ม.65

ม.86/4

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ม.87

ม.65

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

ม.65

ม.3 เตรส

ม.3 เตรส

ม.86/4

ม.104

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ท.ป.4/2528

ท.ป.4/2528

ม.87

บัญชีอากรแสตมป์

ม.65

ม.3 เตรส

ม.3 เตรส

ม.87

ม.65 ตรี (20)

ท.ป.4/2528

ท.ป.4/2528

พรฎ 315/2540

ม.86/4
ประกาศอธิบดี
VAT ฉบับที่ 42
๓๒

ชื่อบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีหัก ภ ที่จ่าย
นิติบุคคล

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

บุคคลธรรมดา

ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ

อากรแสตมป์

อื่นๆ

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

ม.65

ม.86/4

ม.65 ตรี(18)

ม.87

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

ม.65

ม.82/5 (3)

ม.65 ตรี (3)
ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)
พรฎ. 420/2548
พรฎ. 424/2548
พรฎ. 428/2548
พรฎ. 458/2548
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ม.65

ม.3 เตรส

ม.86/4

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ท.ป.4/2528

ม.87

ป.112/2545
๓๓

ชื่อบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีหัก ภ ที่จ่าย
นิติบุคคล

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายยานพาหนะสานักงาน
ค่าซ่อมแซม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

บุคคลธรรมดา

ม.65

ม.3 เตรส

ม.86/4

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ท.ป.4/2528

ม.87

ม.65

ม.86/4

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ม.87

ม.65

ม.3 เตรส

ม.3 เตรส

ม.86/4

ม.65 ตรี (5)

ท.ป.4/2528

ท.ป.4/2528

ม.87

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

ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ

อากรแสตมป์

อื่นๆ

ป.61/2539
ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)
ค่าปรึกษากฎหมายและบัญชี
ค่าสอบบัญชี
ค่าภาษีโรงเรือน

ม.65

ม.3 เตรส

ม.104

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ท.ป.4/2528

บัญชีอากรแสตมป์

ม.65
ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)
๓๔

ชื่อบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีหัก ภ ที่จ่าย
นิติบุคคล

ค่าภาษีป้าย

บุคคลธรรมดา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ

อากรแสตมป์

อื่นๆ

ม.65
ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล

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

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าภาษีรถยนต์สานักงาน

ม.65

ม. 91/5

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ม. 91/6

ม.65
ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าปรับภาษีและเงินเพิ่ม

ม.65

ม.3 เตรส

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

ท.ป.4/2528

ม.65
ม.65 ตรี (6)
ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)
๓๕

ชื่อบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีหัก ภ ที่จ่าย
นิติบุคคล

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

ม.65

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

บุคคลธรรมดา

ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ

อากรแสตมป์

อื่นๆ

ม.82/5

ม. 65 ตรี (6ทวิ)
ม.65 ตรี (13)
ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)
พรฎ.315
หนี้สูญ

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

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้
สานักงาน
ค่าเสื่อมราคา-ระบบคอมพิวเตอร์
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ

ม.65
ม.65 ทวิ (2)
พรฎ.145
พรฎ.315
พรฎ.385
พรฎ.473
๓๖

ชื่อบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีหัก ภ ที่จ่าย
นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ

อากรแสตมป์

อื่นๆ

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

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

อากรแสตมป์

ม.65

ม.104

ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)

บัญชีอากรแสตมป์

๓๗

