ธุรกิจ SMEs
ธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises = SMEs) มีเป็ นจํานวนมากในประเทศไทย
ประกอบการในรู ปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรื อห้างหุ น้ ส่ วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด บริ ษทั จํากัด
หรื อกิจการร่ วมค้า ซึ่ งจะประกอบธุ รกิจขายสิ นค้า ผลิตสิ นค้า หรื อให้บริ การ

การกาหนดลักษณะธุรกิจ SMEs
หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยมักจะกําหนดลักษณะธุ รกิจ SMEs ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543
สําหรับกรมสรรพากร ประมวลรัษฎากรไม่ได้มีคาํ นิยามธุ รกิจ SMEs ไว้วา่ มีลกั ษณะอย่างไร แต่ได้อาศัยอํานาจ
ตามประมวลรัษฎากรออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนส่ งเสริ มธุ รกิจ SMEs เช่น ลดอัตราภาษีเงินได้ ยกเว้นภาษีเงินได้ การหัก
รายจ่ายมากกว่า 1 เท่า การหักค่าสึ กหรอและค่าเสื่ อมราคาในอัตราเร่ ง เป็ นต้น
ลักษณะธุ รกิจ SMEs ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และตามประมวล
รัษฎากร สรุ ปได้ดงั นี้
1. ลักษณะธุรกิจ SMEs ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ได้กาํ หนด
ลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
ลักษณะวิสาหกิจ
กิจการผลิตสิ นค้า
กิจการค้าส่ ง
กิจการค้าปลีก
กิจการให้บริ การ

จานวนการจ้ างงาน (คน)
ขนาดย่อม
ไม่เกิน 50
ไม่เกิน 25
ไม่เกิน 15
ไม่เกิน 50

ขนาดกลาง
51-200
26-50
16-30
51-200

จานวนสิ นทรัพย์ถาวร (ล้านบาท)
ขนาดย่อม
ไม่เกิน 50
ไม่เกิน 50
ไม่เกิน 30
ไม่เกิน 50

ขนาดกลาง
51-200
51-100
31-600
51-200

หมายเหตุ: ในกรณี ที่จาํ นวนการจ้างงานของกิจการใดเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อมแต่มูลค่าสิ นทรัพย์ถาวรเข้า
ลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางหรื อมีจาํ นวนการจ้างงานเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง แต่มูลค่าสิ นทรัพย์ถาวรเข้า
ลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม ให้ถือจํานวนการจ้างงานหรื อมูลค่าสิ นทรัพย์ถาวรที่นอ้ ยกว่าเป็ นเกณฑ์การพิจารณา
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2. ลักษณะธุรกิจ SMEs ทีก่ รมสรรพากรอาศัยอานาจตามประมวลรัษฎากรออกกฎหมายเพือ่ สนับสนุน
ส่ งเสริมให้ สิทธิประโยชน์ ทางภาษี โดยมีหลักเกณฑ์ ลกั ษณะใด ลักษณะหนึ่ง ดังนี้
ลาดับที่
ลักษณะ
1
เป็ นบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชําระแล้วในวันสุ ดท้ายของ รอบระยะเวลาบัญชี
ไม่เกิน 5 ล้านบาท
2
เป็ นบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ไม่เกิน 200 ล้านบาท และจ้างแรงงาน
ไม่เกิน 200 คน
3
เป็ นบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลที่นาํ หลักทรัพย์มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI
4
5

เป็ น VC (Venture Capital) ที่ถือหุ น้ ในบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ถาวร ไม่รวมที่ดิน
ไม่เกิน 200 ล้านบาท และจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน
เป็ นกิจการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การที่อยูใ่ นบังคับภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
หรื อต่อรอบระยะเวลาบัญชี ไม่ตอ้ งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ: การให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีจะกําหนดหลักเกณฑ์ธุรกิจ SMEs ลักษณะใดลักษณะหนึ่งในการให้สิทธิ
ประโยชน์น้ นั ๆ เช่น บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชําระแล้วในวันสุ ดท้ายของ รอบระยะเวลาบัญชี
ไม่เกิน 5 ล้านบาท จะได้สิทธิ ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ 150,000 บาทแรก หรื อบริ ษทั ฯ ที่มี
แรงงานไม่เกิน 200 คน จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีหกั ค่าสึ กหรอ และค่าเสื่ อมราคา ในอัตราเร่ ง เป็ นต้น
ดังนั้น บริ ษทั ใดที่เข้าหลักเกณฑ์ธุรกิจ
SMEs หลายลักษณะก็จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีมากขึ้นตามลักษณะ
นั้น ๆ
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รู ปแบบธุรกิจ SMEs
การประกอบธุ รกิจต่าง ๆ อาจจะกระทําตั้งแต่คนเดียวขึ้นไป หากมีหุน้ ส่ วนร่ วมกันหลายคน ก็มกั จัดตั้ง
ในรู ปของนิติบุคคล รู ปแบบธุ รกิจมีลกั ษณะแตกต่างกัน ปรากฏดังตารางสรุ ป

ตารางสรุปรู ปแบบธุรกิจ SMEs
ลาดับที่

รู ปแบบ

1

บุคคลธรรมดา

2

คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

3

ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญที่มิใช่
นิติบุคคล

4

ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญที่จดทะเบียนนิติ
บุคคล

5

ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด

6

บริ ษทั จํากัด

7

บริ ษทั มหาชนจํากัด

ลักษณะ
บุคคลทัว่ ไปที่มีชีวติ อยูต่ ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
(มาตรา 15)
บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงเข้ากันเพื่อการทํากิจการร่ วมกัน
โดยไม่มีวตั ถุประสงค์แบ่งปั นกําไรที่ได้จากกิจการที่ทาํ
(หน่วยภาษีตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร)
บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงเข้ากันเพื่อการทํากิจการร่ วมกัน
โดยมีวตั ถุประสงค์แบ่งปั นกําไรที่ได้จากกิจการที่ทาํ
(หน่วยภาษีตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร)
บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาลงทุนและเป็ นเจ้าของกิจการร่ วมกัน
โดยหุ น้ ส่ วนทุกคนไม่จาํ กัดความรับผิดและต้องจดทะเบียน
เป็ นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาลงทุนและเป็ นเจ้าของกิจการร่ วมกัน
หุ น้ ส่ วนมีท้ งั ที่จาํ กัดความรับผิดและไม่จาํ กัดความรับผิดและต้อง
จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
บุคคลตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป มาลงทุนและเป็ นเจ้าของกิจการ ผูถ้ ือหุ น้
รับผิดในหนี้ต่าง ๆ ไม่เกินจํานวนเงินที่ผถู ้ ือหุ น้ แต่ละคนลงทุน
และต้องจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์
บริ ษทั ประเภทซึ่ งตั้งขึ้นด้วยความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ น้ ต่อ
ประชาชนให้ผถู ้ ือหุ น้ มีความรับผิดจํากัด ไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ น้
ที่ตอ้ งชําระ และบริ ษทั ดังกล่าวได้ระบุความประสงค์เช่นนั้นไว้
ในหนังสื อบริ คณห์สนธิ (มาตรา 15 พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจํากัด)
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ลาดับที่

รู ปแบบ

8

กิจการร่ วมค้า

9

นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ

10

กิจการที่ดาํ เนินการค้า หรื อหากําไร
โดยรัฐบาลต่างประเทศหรื อองค์การ
ของรัฐบาลต่างประเทศ

11

มูลนิธิหรื อสมาคม

ลักษณะ
กิจการที่ดาํ เนินการร่ วมกันเป็ นทางการค้าหรื อหากําไรระหว่าง
บริ ษทั กับบริ ษทั บริ ษทั กับห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล ห้างหุ น้ ส่ วนนิติ
บุคคลกับห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลหรื อระหว่างบริ ษทั และ/หรื อห้าง
หุ น้ ส่ วนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดาคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อนิติบุคคลอื่น
- เป็ นนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร (มาตรา 39)
บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
เป็ นกิจการของรัฐบาลต่างประเทศหรื อองค์การของรัฐบาล
ต่างประเทศ มีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม
ประมวลรัษฎากร
- เป็ นนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร (มาตรา 39)
เป็ นนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรและมีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
นิติบุคคลแต่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลถ้าเป็ นมูลนิธิหรื อ
สมาคมที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังประกาศให้เป็ น
องค์การสาธารณะกุศล
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ประเภทภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ประมวลรัษฎากรเป็ นกฎหมายที่ให้อาํ นาจกรมสรรพากรจัดเก็บภาษี 5 ประเภท ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
ภาษีอากรแต่ ละประเภทมีลกั ษณะและวิธีการจัดเก็บทีแ่ ตกต่ างกัน ดังนี้
1. ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จดั เก็บจากบุคคลธรรมดา ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติ
บุคคล ผูถ้ ึงแก่ความตายระหว่างปี ภาษี และกองมรดกที่ยงั ไม่ได้แบ่ง โดยปกติจดั เก็บเป็ นรายปี เงินได้พึงประเมินที่เกิดขึ้น
ในปี ใด ๆ ผูม้ ีเงินได้พึงประเมินมีหน้าที่ตอ้ งนําไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กาํ หนดภายในเดือน
มกราคมถึงมีนาคมของปี ถัดไป สําหรับผูม้ ีเงินได้พึงประเมินบางกรณี กฎหมายยังกําหนดให้ยนื่ แบบฯ เสี ยภาษีครึ่ งปี
สําหรับเงินได้พึงประเมิน ที่เกิดขึ้นจริ งในช่วงครึ่ งปี แรก เพื่อเป็ นการบรรเทาภาระภาษีที่ตอ้ งชําระและเงินได้ พึงประเมิน
บางกรณี กฎหมายกําหนดให้ ผูจ้ ่ายทําหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อให้มีการทยอยชําระภาษีขณะที่มีเงินได้พึงประเมินเกิดขึ้น
อีกด้วย
2. ภาษีเงินได้ นิติบุคคล เป็ นภาษีที่จดั เก็บจากบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมาย
แพ่ง และพาณิ ชย์ และหมายความรวมถึงนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ด้วย
บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล มีดงั นี้
(1) บริษัทหรือห้ างหุ้นส่ วนนิติบุคคลทีต่ ้ งั ขึน้ ตามกฎหมายไทย ได้แก่
ก. บริ ษทั จํากัด
ข. บริ ษทั มหาชน จํากัด
ค. ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด
ง. ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญจดทะเบียน
(2) บริษัทหรือห้ างหุ้นส่ วนนิติบุคคลทีต่ ้ งั ขึน้ ตามกฎหมายต่ างประเทศ มีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลใน
ประเทศไทย ก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ก. บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้น เข้ามากระทํากิจการในประเทศไทย (มาตรา 66
วรรคแรก แห่งประมวลรัษฎากร)
ข. บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้น กระทํากิจการในที่อื่นๆ รวมทั้งในประเทศไทย
(มาตรา 66 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร)
ค. บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้น กระทํากิจการอื่นๆรวมทั้งในประเทศไทยและ
กิจการที่กระทํานั้นเป็ นกิจการขนส่ งระหว่างประเทศ (มาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร)
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ง. บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้น มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้รับเงิน
ได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) หรื อ (6) ที่จ่ายจากหรื อในประเทศไทย (มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร)
จ. บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลต่างประเทศที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย ตามมาตรา
76 วรรคสอง และมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ได้จาํ หน่ายเงินกําไรหรื อเงินประเภทอื่นที่กนั ไว้จากกําไร หรื อถือได้
ว่าเป็ นเงินกําไรออกไปจากประเทศไทย (มาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)
ฉ. บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้น มิได้เข้ามาทํากิจการในประเทศไทยโดยตรง
หากแต่มีลูกจ้างหรื อผูท้ าํ การแทนหรื อผูท้ าํ การติดต่อ ในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งเป็ นเหตุให้ได้รับเงินได้
หรื อผลกําไรในประเทศไทย (มาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)
(3) กิจการซึ่งดาเนินการเป็ นทางค้ า หรือหากาไร โดย
ก. รัฐบาลต่างประเทศ
ข. องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ
ค. นิติบุคคลอื่นที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
(4) กิจการร่ วมค้ า (Joint Venture) ได้แก่ กิจการที่ดาํ เนินการร่ วมกันเป็ นทางค้าหรื อหากําไร ระหว่างบุคคล
ดังต่อไปนี้คือ
ก. บริ ษทั กับบริ ษทั
ข. บริ ษทั กับห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล
ค. ห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลกับห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล
ง. บริ ษทั และหรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา
จ. บริ ษทั และหรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลกับคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ฉ. บริ ษทั และหรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลกับห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ
ช. บริ ษทั และหรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลกับนิติบุคคลอื่น
(5) มูลนิธิหรือสมาคมทีป่ ระกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรื อสมาคมที่รัฐมนตรี ประกาศ
กําหนดให้เป็ นองค์การหรื อสถานสาธารณกุศล
(6) นิติบุคคลทีอ่ ธิบดีกาหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็ นบริ ษทั หรื อห้าง
หุ น้ ส่ วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร
3. ภาษีมูลค่ าเพิม่ เป็ นภาษีที่เก็บจากผูข้ ายสิ นค้าในประเทศ การให้บริ การในประเทศ และการ นําเข้าสิ นค้า
ผูป้ ระกอบการที่ขายสิ นค้าหรื อให้บริ การในทางธุ รกิจหรื อวิชาชีพเป็ นปกติธุระ ไม่วา่ จะประกอบกิจการในรู ปของบุคคล
ธรรมดา คณะบุคคลหรื อห้างหุ น้ ส่ วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หรื อนิติบุคคลใด ๆ หากมีรายรับจากการขายสิ นค้าหรื อ
ให้บริ การเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ตอ้ งยืน่ คําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียน โดย
คํานวณภาษีที่ตอ้ งเสี ยจากภาษีขายหักด้วยภาษีซ้ื อในแต่ละเดือนภาษี
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4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็ นภาษีที่จดั เก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่างแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิก ภาษีธุรกิจ
เฉพาะเริ่ มใช้บงั คับใน พ.ศ. 2535 พร้อมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. อากรแสตมป์ เป็ นภาษีที่จดั เก็บจากการกระทํา ตราสาร 28 ลักษณะ ตามที่กาํ หนดไว้ในบัญชีอตั ราอากรแสตมป์
ประเภทเงินได้ พงึ ประเมิน
ตามมาตรา 40 แห่ งประมวลรัษฎากร
ประเภท
เงินได้ ฯ
ประเภทที่ 1
มาตรา 40(1)

ประเภทที่ 2
มาตรา 40(2)

ประเภทที่ 3
มาตรา 40(3)
ประเภทที่ 4
มาตรา 40(4)

ลักษณะ
เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่วา่ จะเป็ นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด
บําเหน็จ บํานาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คาํ นวณได้จากมูลค่าของการได้อยูบ่ า้ นที่นายจ้างให้
อยูโ่ ดยไม่เสี ยค่าเช่า เงินที่นายจ้างชําระหนี้ใดๆ ซึ่ งลูกจ้าง มีหน้าที่ตอ้ งชําระ และเงิน
ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน
เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรื อตําแหน่งงานที่ทาํ หรื อจากการรับทํางานให้ ไม่วา่ จะเป็ น
ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่ วนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทาํ เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส
เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คาํ นวณได้จากมูลค่าของการได้อยูบ่ า้ นที่ผจู ้ ่ายเงินได้ให้อยูโ่ ดยไม่เสี ย
ค่าเช่า เงินที่ผจู ้ ่ายเงินได้จ่ายชําระหนี้ใดๆ ซึ่ งผูม้ ีเงินได้มีหน้าที่ตอ้ งชําระ และ เงิน ทรัพย์สิน
หรื อประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรื อตําแหน่งงานที่ทาํ หรื อจากการรับ
ทํางานให้น้ นั ไม่วา่ หน้าที่ หรื อตําแหน่งงาน หรื องานที่รับทําให้น้ นั จะเป็ นการประจําหรื อ
ชัว่ คราว
ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ อย่างอื่น เงินปี หรื อเงินได้มีลกั ษณะเป็ นเงินรายปี
อันได้มาจากพินยั กรรม นิติกรรมอย่างอื่นหรื อคําพิพากษาของศาล
(ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ น้ กู้ ดอกเบี้ยตัว๋ เงิน ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ไม่วา่
จะมีหลักประกันหรื อไม่ ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ที่อยูใ่ นบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่ วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตาม
กฎหมายดังกล่าว หรื อผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจําหน่ายตัว๋ เงินหรื อตราสาร
แสดงสิ ทธิ ในหนี้ที่บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล หรื อนิติบุคคลอื่นเป็ นผูอ้ อกและ
จําหน่ายครั้งแรกในราคาตํ่ากว่าราคาไถ่ถอน รวมทั้งเงินได้ที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกัน
กับดอกเบี้ย ผลประโยชน์หรื อค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ได้จากการให้กยู้ มื หรื อจากสิ ทธิ
เรี ยกร้องในหนี้ทุกชนิด ไม่วา่ จะมีหลักประกันหรื อไม่ก็ตาม
(ข) เงินปั นผล เงินส่ วนแบ่งของกําไรหรื อ ประโยชน์อื่นใดที่ได้จากบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วน
นิติบุคคล กองทุนรวม หรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย
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ประเภท
เงินได้ ฯ

ลักษณะ

ประเภทที่ 6
มาตรา 40(6)
ประเภทที่ 7
มาตรา 40(7)

จัดตั้งขึ้นสําหรับให้กยู้ มื เงินเพื่อส่ งเสริ มเกษตรกรรม พาณิ ชยกรรมหรื ออุตสาหกรรม
เงินปั นผล หรื อเงินส่ วนแบ่งของกําไรที่อยูใ่ นบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่ วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตาม
กฎหมายดังกล่าว
(ค) เงินโบนัสที่จ่ายแก่ผถู ้ ือหุ น้ หรื อผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนในบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล
(ง) เงินลดทุนของบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลเฉพาะส่ วนที่จ่ายไม่เกินกว่ากําไรและ
เงินที่กนั ไว้รวมกัน
(จ) เงินเพิ่มทุนของบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลซึ่ งตั้งจากกําไรที่ได้มาหรื อเงินที่กนั ไว้
รวมกัน
(ฉ) ผลประโยชน์ที่ได้จากการที่บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลควบเข้ากัน หรื อรับช่วง
กัน หรื อเลิกกัน ซึ่ งตีราคาเป็ นเงินได้เกินกว่าเงินทุน
(ช) ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็ นหุ น้ ส่ วน โอนหุ น้ หุ น้ กู้ พันธบัตร หรื อตัว๋ เงิน
หรื อตราสารแสดงสิ ทธิ ในหนี้ที่บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่นเป็ น
ผูอ้ อก ทั้งนี้ เฉพาะซึ่ งตีราคาเป็ นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน
เงินหรื อประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจาก
(ก) การให้เช่าทรัพย์สิน
(ข) การผิดสัญญาเช่าซื้ อทรัพย์สิน
(ค) การผิดสัญญาซื้ อขายเงินผ่อนซึ่ งผูข้ ายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซ้ื อขายนั้น โดยไม่ตอ้ งคืน
เงินหรื อประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว
เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป วิศวกรรม สถาปัตยกรรม
การบัญชี ประณี ตศิลปกรรม หรื อวิชาชีพอิสระอื่นซึ่ งได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดชนิดไว้
เงินได้จากการรับเหมาที่ผรู ้ ับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่ วนสําคัญนอกจาก
เครื่ องมือ

ประเภทที่ 8
มาตรา 40(8)

เงินได้จากการธุ รกิจ การพาณิ ชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ ง หรื อการอื่น
นอกจากที่ระบุไว้ใน มาตรา 40 (1) ถึงมาตรา 40 (7) แล้ว

ประเภทที่ 5
มาตรา 40(5)
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วิธีการคานวณภาษี
ประมวลรัษฎากรได้กาํ หนดวิธีการคํานวณภาษีของภาษีแต่ละประเภทไว้แตกต่างกัน เช่น จัดเก็บภาษีจากเงินได้สุทธิ ซึ่งเป็ นเงินได้พึงประเมินที่หกั ออกด้วย
ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้ว จัดเก็บภาษีจากกําไรสุ ทธิ จัดเก็บภาษีจากรายรับหรื อรายได้ก่อนหักรายจ่าย หรื อกําหนดให้เสี ยอากรแสตมป์ ในอัตราร้อยละของมูลค่า
ตราสาร หรื อสัญญา เป็ นต้น
วิธีการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สรุ ปได้ดงั นี้

ตารางสรุปวิธีคานวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ลาดับ
แบบแสดงรายการ
ที่
1

ภ.ง.ด.94
ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาครึ่ งปี

ประเภทเงินได้
พึงประเมิน
มาตรา 40(5)-(8)
แห่งประมวล
รัษฎากร

วิธีคานวณภาษี

กาหนดเวลา
ยืน่ แบบฯ

ก.ค.- ก.ย. ของปี
วิธีคิดคานวณมี 2 วิธี
นั้น
วิธีที่ 1 คานวณภาษีจากเงินได้ สุทธิ
-นําเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย. หัก
ออกด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน ผลลัพธ์ที่ได้เป็ นเงินได้
สุ ทธิ ให้นาํ เงินได้สุทธิไปคํานวณภาษี ตามบัญชีอตั ราภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา จะได้ภาษีที่ตอ้ งชําระครึ่ งปี และสามารถ
นําภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย มาหักออกจากภาษีที่ตอ้ งชําระได้
วิธีที่ 2 คานวณภาษีจากเงินได้ พงึ ประเมิน
เงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย. เกินกว่า
1,000,000 บาทขึ้นไป ให้นาํ เงินได้พึงประเมินทั้งหมดไป
คํานวณภาษีอตั ราร้อยละ 0.50 ภาษีที่คาํ นวณได้จะเป็ นภาษี
ต้องชําระครึ่ งปี และสามารถนําภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย มาหัก

หมายเหตุ
- เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก ได้รับ
การยกเว้นภาษี ตั้งแต่ปีภาษี 2551
- เงินได้ มาตรา 40(5)-(8) เลือกหัก
ค่าใช้จ่ายเหมาหรื อหักตามความจําเป็ น
และสมควรได้
- เงินได้ มาตรา 40(8) ที่มิได้ ระบุไว้ใน
พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 11) แห่ง
ประมวลรัษฎากรให้หกั ค่าใช้จ่ายตาม
ความจําเป็ นและสมควร เท่านั้น
- วิธีคาํ นวณภาษีดูมาตรา 48(1),(2) และ
พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 480) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
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ลาดับ
แบบแสดงรายการ
ที่

2

ภ.ง.ด.90
ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาประจําปี
ภาษี

ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

มาตรา 40(2)-(8)
หรื อมาตรา 40(1)
และมาตรา 40(2)(8) แห่งประมวล
รัษฎากร

วิธีคานวณภาษี

กาหนดเวลา
ยืน่ แบบฯ

ออกจากภาษีที่ตอ้ งชําระได้
***เปรียบเทียบยอดภาษีต้องชาระวิธีที่ 1 กับวิธีที่ 2
-ให้ ชาระยอดภาษีทคี่ านวณได้ มากกว่า
ม.ค.- มี.ค.
วิธีคิดคานวณมี 2 วิธี
ของปี ถัดไป
วิธีที่ 1 คานวณภาษีจากเงินได้ สุทธิ
-นําเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่เดือน ม.ค.-ธ.ค. หักออก
ด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน ผลลัพธ์ที่ได้เป็ นเงินได้สุทธิ
ให้นาํ เงินได้สุทธิไปคํานวณภาษี ตามบัญชีอตั ราภาษี เงินได้
บุคคลธรรมดา จะได้ภาษีที่ตอ้ งชําระประจําปี สามารถนํา
ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย และภาษีที่ชาํ ระตามแบบ ภ.ง.ด.94
มาหักออกจากภาษีที่ตอ้ งชําระประจําปี ภาษีได้
วิธีที่ 2 คานวณภาษีจากเงินได้ พงึ ประเมิน
เงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่เดือน มกราคมถึงธันวาคม
ตามมาตรา 40(2)-(8) เกินกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป ให้นาํ
เงินได้ พึงประเมินทั้งหมด ไปคํานวณภาษีอตั ราร้อยละ
0.50 ภาษีที่ คํานวณได้เป็ นภาษีที่ตอ้ งชําระทั้งปี และ
สามารถนําภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายและภาษีที่ชาํ ระตามแบบ
ภ.ง.ด.94 มาหักออกจากภาษีที่ตอ้ งชําระได้
***เปรียบเทียบยอดภาษีต้องชาระวิธีที่ 1 กับวิธีที่ 2
-ให้ ชาระยอดภาษีทคี่ านวณได้ มากกว่า

หมายเหตุ

- เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก ได้รับ
การยกเว้นภาษี ตั้งแต่ปีภาษี 2551
-เงินได้ มาตรา 40(5)-(8) เลือกหัก
ค่าใช้จ่ายเหมาหรื อหักตามความจําเป็ น
และสมควรได้
-เงินได้ มาตรา 40(8) ที่มิได้ ระบุไว้ใน
พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 11) ให้หกั
ค่าใช้จ่ายตามความจําเป็ นและสมควร
เท่านั้น
- วิธีคาํ นวณภาษีดูมาตรา 48(1),(2) และ
พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 480) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
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ลาดับ
แบบแสดงรายการ
ที่
3

ภ.ง.ด.91
ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาประจําปี
ภาษี

ประเภทเงินได้
พึงประเมิน
มาตรา 40(1)
แห่งประมวล
รัษฎากร

วิธีคานวณภาษี

กาหนดเวลา
ยืน่ แบบฯ

ม.ค.- มี.ค. ของปี
คานวณภาษีจากเงินได้ สุทธิ
นําเงินได้พึงประเมินประเภทเงินเดือน ค่าจ้างฯลฯ ที่ได้รับ ถัดไป
ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ธ.ค. ของปี ที่ผา่ นมา หักออกด้วยค่าใช้จ่าย
และ ค่าลดหย่อน ผลลัพธ์ที่ได้เป็ นเงินได้สุทธิ แล้วจึงนําเงิน
ได้สุทธิไปคํานวณภาษีตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาจะได้ภาษีที่ตอ้ งชําระทั้งปี และสามารถนําภาษีที่ถูก
หัก ณ ที่จ่ายไว้ มาหักออกจากภาษีที่ตอ้ งชําระได้

หมายเหตุ
เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก ได้รับการ
ยกเว้นภาษี ตั้งแต่ปีภาษี 2551
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ตารางสรุปวิธีคานวณภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ลาดับ
ผู้มีหน้ าที่
แบบแสดงรายการ
ที่
เสี ยภาษีเงินได้ นิติบุคคล
1 ภ.ง.ด.51
- ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด
ภาษีเงินได้นิติ
- บริ ษทั หรื อ
บุคคลครึ่ งรอบ
- ห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล
ระยะเวลาบัญชี
ตามกฎหมายไทย
แรก
- กิจการร่ วมค้า
- บริ ษทั ที่ต้ งั ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศที่
ประกอบกิจการในไทย
- นิติบุคคลอื่นที่ต้ งั ขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ
- กิจการของรัฐบาล
ต่างประเทศ
-องค์การของรัฐบาล
ต่างประเทศ

รายได้ และรายจ่ าย

วิธีคานวณภาษี

- เป็ นรายได้และรายจ่าย
ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือน
แรกนับแต่วนั เริ่ มต้นของ
รอบระยะเวลาบัญชี
- ใช้เกณฑ์สิทธิในการ
รับรู ้รายได้และรายจ่าย

ประมาณการกาไรสุ ทธิ
บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล
ต้องประมาณการกําไรสุ ทธิ จาก
รายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชี
เมื่อได้ประมาณกําไรสุ ทธิ ท้ งั รอบ
ระยะเวลาบัญชีแล้ว ให้นาํ กึ่งหนึ่ง
ของประมาณการกําไรสุ ทธิ ไป
คํานวณภาษีตามบัญชีอตั ราภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลจะได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ที่ตอ้ งชําระครึ่ งปี หากมีภาษีถูกหัก ณ
ที่จ่าย สามารถนํามาหักออกจากภาษี
ต้องชําระได้
วิธีคาํ นวณภาษีตอ้ งเป็ นไปตาม
มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี
แห่งประมวลรัษฎากร

กาหนดเวลา
ยืน่ แบบฯ
ภายใน 2 เดือน
นับแต่วนั สิ้ น 6
เดือนแรกของ
รอบระยะ
เวลาบัญชี

หมายเหตุ
-ประมาณการกําไรสุ ทธิ ขาดไป
เกินกว่าร้อยละ 25 จะต้องเสี ย
เงินเพิ่ม ร้อยละ 20 ของภาษีจาก
กําไรสุ ทธิ ที่ประมาณการขาด
ไป แต่เงินเพิ่มอาจลดลงเสี ย
สู งสุ ดไม่เกินร้อยละ 1.5 ต่อ
เดือน ของภาษีที่ชาํ ระขาดไปได้
(ท.ป.81/2542)
- ขาดทุนสุ ทธิ หรื อไม่มี
รายได้ก็ตอ้ งยืน่ แบบฯ
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ลาดับ
ผู้มีหน้ าที่
แบบแสดงรายการ
ที่
เสี ยภาษีเงินได้ นิติบุคคล

รายได้ และรายจ่ าย

วิธีคานวณภาษี
กาไรสุ ทธิ
ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุนบริ ษทั
หลักทรัพย์ บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
หรื อบริ ษทั ที่อธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศกําหนดให้นาํ รายได้และ
รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริ งในครึ่ งรอบ
ระยะเวลาบัญชีแรกมาคํานวณหา
กําไรสุ ทธิ วธิ ี คาํ นวณภาษีตอ้ งเป็ นไป
ตามมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี
แห่งประมวลรัษฎากรเมื่อได้กาํ ไร
สุ ทธิแล้วให้นาํ ไปคํานวณภาษีตาม
บัญชีอตั ราภาษีเงินได้นิติบุคคลจะได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ตอ้ งชําระครึ่ งปี
หากมีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายสามารถ
นํามาหักออกจากภาษีตอ้ งชําระได้

กาหนดเวลา
ยืน่ แบบฯ

หมายเหตุ
-บริ ษทั /ห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล
ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ และมีรอบ
ระยะเวลา บัญชีไม่ครบ 12
เดือนไม่จาํ เป็ นต้องยืน่ แบบ
ภ.ง.ด.51
-ยืน่ แบบฯ ณ สถาน
ประกอบการที่สาํ นักงานใหญ่
ตั้งอยู่ หรื อยืน่ แบบฯ ผ่าน
เว็บไซต์ของกรมสรรพากร
www.rd.go.th
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ลาดับ
ผู้มีหน้ าที่
แบบแสดงรายการ
ที่
เสี ยภาษีเงินได้ นิติบุคคล
2 ภ.ง.ด.50
- ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด
ภาษีเงินได้นิติบุคคล - บริ ษทั หรื อ
สําหรับรอบระยะ - ห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล
เวลาบัญชี
ตามกฎหมายไทย
- กิจการร่ วมค้า
- บริ ษทั ที่ต้ งั ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศที่
ประกอบกิจการในไทย
- นิติบุคคลอื่นที่ต้ งั ขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ
- กิจการของรัฐบาล
ต่างประเทศ
- องค์การของรัฐบาล
ต่างประเทศ

รายได้ และรายจ่ าย
-เป็ นรายได้และรายจ่าย
ที่เกิดขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชี
-ใช้เกณฑ์สิทธิในการ
รับรู ้รายได้และรายจ่าย

กาหนดเวลา
ยืน่ แบบฯ
ภายใน 150 วัน
กาไรสุ ทธิ
บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล นับแต่วนั สิ้ น
ต้องนํารายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้นใน รอบระยะเวลา
บัญชี
รอบระยะเวลาบัญชี มาคํานวณหา
กําไรสุ ทธิ
วิธีคาํ นวณภาษีตอ้ งเป็ นไปตาม
มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่ง
ประมวลรัษฎากร เมื่อได้กาํ ไรสุ ทธิ
แล้วให้นาํ ไปคํานวณภาษีตามบัญชี
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล จะได้ภาษี
เงินได้นิติบุคคลที่ตอ้ งชําระสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี สามารถนําภาษี
ที่ชาํ ระแล้วตามแบบ ภ.ง.ด.51 และ
ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย มาหักออกจาก
ภาษีที่ตอ้ งชําระได้
วิธีคานวณภาษี

หมายเหตุ
-แนบงบการเงิน พร้อม
กับแบบ ภ.ง.ด.50
-ขาดทุนสุ ทธิ หรื อไม่มี
รายได้ก็ตอ้ งยืน่ แบบฯ
-ให้ยนื่ แบบ ณ สถาน
ประกอบการที่สาํ นักงานใหญ่
ตั้งอยูห่ รื อยืน่ แบบ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของกรมสรรพากร
www.rd.go.th
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ลาดับ
ผู้มีหน้ าที่
แบบแสดงรายการ
รายได้ และรายจ่ าย
ที่
เสี ยภาษีเงินได้ นิติบุคคล
3 ภ.ง.ด.52
บริ ษทั ที่ต้ งั ขึ้นตาม
- เป็ นรายได้ก่อนหัก
ภาษีเงินได้สาํ หรับ กฎหมายต่างประเทศ
รายจ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นใน
รอบระยะเวลา
ที่ประกอบการขนส่ ง
รอบระยะเวลาบัญชี
บัญชี
ผ่านประเทศต่าง ๆ
-ใช้เกณฑ์สิทธิในการ
รวมทั้งประเทศไทย
รับรู้รายได้

4

ภ.ง.ด.55
มูลนิธิหรื อสมาคม
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่เป็ นนิติบุคคล
สําหรับรอบระยะ ซึ่งมีรายได้
เวลาบัญชี

-รายได้ก่อนหักรายจ่าย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชี
-ใช้เกณฑ์สิทธิในการ
รับรู้รายได้

วิธีคานวณภาษี
นํารายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ที่
เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีมา
คํานวณภาษี ในอัตราร้อยละ 3
ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็ นภาษีตอ้ งชําระ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีน้ นั หากมี
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย สามารถนํามาหัก
ออกจากภาษีที่ตอ้ งชําระได้
นํารายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ที่
เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีมา
คํานวณภาษีอตั ราร้อยละ 10 เว้นแต่
เงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวล
รัษฎากร ให้คาํ นวณภาษีอตั ราร้อยละ2
ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็ นภาษีตอ้ งชําระใน
รอบระยะเวลาบัญชี หากมีภาษีหกั ณ
ที่จ่าย สามารถนํามาหักออกจากภาษี
ที่ตอ้ งชําระได้

กาหนดเวลา
ยืน่ แบบฯ
ภายใน 150 วัน
นับแต่วนั สิ้ น
รอบระยะเวลา
บัญชี

ภายใน 150 วัน
นับแต่วนั สิ้ น
รอบระยะเวลา
บัญชี

หมายเหตุ
- รายได้ที่นาํ มาคํานวณภาษีเป็ น
ค่าขนส่ ง ค่าระวาง ฯลฯ จากการ
ขนส่ งออกนอกประเทศไทย
- รายได้อาจได้รับการยกเว้น
ภาษีหรื อลดอัตราภาษีตาม
อนุสัญญาภาษีซอ้ น
- ไม่มีรายได้ก็ตอ้ งยืน่ แบบ
ภ.ง.ด.52
-มูลนิธิหรื อสมาคมที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
ประกาศให้เป็ นองค์กรสาธารณะ
กุศลส่ งรายงานการประชุมใหญ่
งบดุลและบัญชี รายได้รายจ่าย
ให้กรมสรรพากรทราบภายใน
150 วัน นับแต่สิ้นรอบระยะเวลา
บัญชี
- รายได้บริ จาค ค่าลงทะเบียน
และค่าบํารุ ง ที่ได้จากสมาชิก
ได้รับการยกเว้นภาษี
- ไม่มีรายได้ก็ตอ้ งยืน่ แบบ
ภ.ง.ด.55
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ตารางสรุปวิธีการคานวณภาษีมูลค่ าเพิม่
ลาดับ
รายรับ/รายจ่ ายที่
แบบแสดงรายการ ผู้มีหน้ าทีย่ นื่ แบบฯ
ที่
นามาคานวณภาษี
1 ภ.พ.30
ผูป้ ระกอบการจด
-รายรับเป็ นยอดขายสิ นค้า
(แบบแสดงรายการ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ หรื อให้บริ การที่อยูใ่ น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
-รายจ่ายเป็ นยอดซื้ อสิ นค้า
หรื อใช้บริ การที่อยูใ่ น
ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

2

ภ.พ.36
(แบบแสดง
รายการ
ภาษีมูลค่าเพิม่ )

- ผูส้ ่ งเงินทุกราย
- ผูร้ ับโอนสิ ทธิ
- ผูข้ ายทอดตลาด
- ส่ วนราชการขาย
ทรัพย์สินที่ถูกยึด

กาหนดเวลา
ยืน่ แบบฯ
นํายอดขายทั้งเดือนภาษีมาคํานวณหา ตั้งแต่วนั ที่ 1-15
ภาษีขายในอัตราร้อยละ7 และนํายอด ของเดือนถัดไป
ซื้ อทั้งเดือนภาษี มาคํานวณหาภาษีซ้ื อ ทุกเดือนไม่วา่ จะ
ในอัตราร้อยละ 7 หลังจากนั้นให้นาํ
มีรายรับหรื อไม่
ภาษีขายหักออกด้วยภาษีซ้ื อ
-หากมีภาษีขายมากกว่าภาษีซ้ื อให้
ชําระภาษีส่วนต่างนั้น
-หากมีภาษีซ้ื อมากกว่าภาษีขายจะขอ
คืนภาษีส่วนต่างเป็ นเงินสด หรื อยก
ไปใช้เป็ นเครดิตภาษีในเดือนถัดไปได้
- รายจ่ายยอดซื้ อสิ นค้าหรื อ - นํารายจ่ายที่เป็ นยอดซื้ อสิ นค้าหรื อ
- กรณี ผสู ้ ่ งเงิน
ซื้ อบริ การจากผูป้ ระกอบการ ซื้ อบริ การมาคํานวณภาษีในอัตรา
ทัว่ ไป ตั้งแต่
ที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมาย
ร้อยละ 7
วันที่ 1-7 ของ
ต่างประเทศที่เข้ามาขาย
- นํารายจ่ายค่าโอนสิ ทธิ ในสิ นค้าหรื อ เดือนถัดไปจาก
สิ นค้าหรื อให้บริ การเป็ น บริ การมาคํานวณภาษีอตั ราร้อยละ7 เดือนที่จ่ายเงิน
การชัว่ คราวในประเทศไทย - นํารายรับจากการขายทรัพย์สินจาก - กรณี ผรู้ ับโอน
- รายจ่ายค่าซื้ อบริ การจาก การทอดตลาดหรื อจากการขาย
สิ ทธิ ในสิ นค้า
ผูป้ ระกอบการใน
ทรัพย์สินถูกยึดมาคํานวณภาษีอตั รา หรื อบริ การ ให้
ต่างประเทศและนําผลการ ร้อยละ 7
ยืน่ แบบภายใน
วิธีการคานวณภาษี

หมายเหตุ
- กรณี ส่งออกเสี ยภาษีอตั รา
ร้อยละ 0
- กรณี ทวั่ ไปเสี ยภาษีอตั รา
ร้อยละ 7
(รวมภาษีที่จดั เก็บให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น)

- ยืน่ แบบ ภ.พ.36 เป็ นราย
ผูป้ ระกอบการรับเงิน
- ใบเสร็ จรับเงินที่กรมสรรพากร
ออกให้จากการยืน่ แบบ ภ.พ.36
ถือเป็ นใบกํากับภาษีสามารถ
นําไป คํานวณภาษีซ้ื อในเดือน
ภาษีที่กรมสรรพากรออก
ใบเสร็ จรับเงินให้มิใช่เดือนที่
จ่ายเงินให้ผขู ้ ายสิ นค้าหรื อ
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ลาดับ
แบบแสดงรายการ
ที่

ผู้มีหน้ าทีย่ นื่ แบบฯ

รายรับ/รายจ่ ายที่
นามาคานวณภาษี
ให้บริ การนั้นเข้ามาใช้ใน
ประเทศไทย
- รายจ่ายกรณี รับโอนสิ นค้า
หรื อรับโอนสิ ทธิบริ การที่
ได้เสี ยภาษีอตั ราร้อยละ0
- รายรับการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของผูป้ ระกอบการ
จดทะเบียนกรณี ผขู้ ายทอด
ตลาดมิใช่ส่วนราชการ
- รายรับการขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน ของ
ผูป้ ระกอบการ จดทะเบียน
กรณี ส่วนราชการขาย
ทรัพย์สิน

วิธีการคานวณภาษี

กาหนดเวลา
หมายเหตุ
ยืน่ แบบฯ
30 วัน นับแต่วนั ให้บริ การ
รับโอนสิ ทธิ
- ผูข้ ายทอดตลาด
หรื อ ส่ วนราชการ
ขายทรัพย์สินให้
ยืน่ แบบ ตั้งแต่
วันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจาก
เดือนที่ขาย
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ตารางสรุปวิธีการคานวณภาษีธุรกิจเฉพาะ
แบบแสดงรายการ

ผู้มีหน้ าทีย่ นื่ แบบฯ

ภ.ธ.40
ผูป้ ระกอบกิจการที่ตอ้ ง
(แบบแสดงรายการ เสี ยภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ)

รายรับทีน่ ามาคานวณ
วิธีการคานวณภาษี
ภาษี
รายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ นํารายรับที่มิได้หกั รายจ่ายใด ๆ ที่
ได้รับในเดือนภาษี มาคํานวณ
ภาษีในอัตราร้อยละ ตามที่
ประมวลรัษฎากรกําหนดผลลัพธ์
ที่คาํ นวณได้จะเป็ นภาษีตอ้ งชําระ
และจะต้องเสี ยภาษีให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นเพิ่มอีกร้อยละ
10 ของอัตราภาษีที่จดั เก็บตาม
ประมวลรัษฎากร

กาหนดเวลา
ยืน่ แบบฯ
- ตั้งแต่วนั ที่ 1-15 ของเดือน
ถัดไป
- กรณี ขาย อสังหาริ มทรัพย์
เป็ นทางการค้าหากําไรให้
เสี ยภาษีธุรกิจเฉพาะขณะที่
จดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
ที่กรมที่ดินโดยไม่ต้องยืน่
แบบ ภ.ธ.40 ที่กรมสรรพากร
อีก

หมายเหตุ
- ผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ต้องยืน่
แบบ ภ.ธ.40 เป็ นประจําทุก
เดือนภาษี ไม่วา่ จะมีรายรับ
หรื อไม่
- อัตราภาษีตาม มาตรา 91/6
แห่งประมวลรัษฎากร
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ตารางสรุปวิธีการคานวณอากรแสตมป์ ทีต่ ้ องชาระ
มูลค่ าของวงเงินที่
ผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยอากรแสตมป์ คานวณหาอากรแสตมป์ วิธีการคานวณอากรแสตมป์
ทีต่ ้ องชาระ
เป็ นผูท้ ี่กฎหมายกําหนดไว้ เป็ นมูลค่าหรื อวงเงิน
ร้อยละของวงเงินตามสัญญา
ตามบัญชีอากรแสตมป์ 28 ตามสัญญาหรื อตราสาร หรื อตราสาร หรื อตามที่
ลักษณะแห่งตราสาร
ซึ่ งเป็ นยอดเงินที่ไม่รวม กฎหมายกําหนด
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

กาหนดเวลายืน่ แบบฯ
ยืน่ แบบเฉพาะกรณี ตอ้ งชําระ
อากรแสตมป์ เป็ นตัวเงิน
(ดูการชําระอากรแสตมป์ เป็ น
ตัวเงิน)

หมายเหตุ
- กรณี ที่กฎหมายบังคับให้ชาํ ระอากรแสตมป์ เป็ นตัว
เงินจะต้องยืน่ แบบชําระเป็ นตัวเงินเท่านั้น
- ชําระอากรแสตมป์ ด้วยเงินสดหรื อแคชเชียร์เช็ค
- กรณี ที่กฎหมายไม่ได้บงั คับให้ชาํ ระอากรแสตมป์
เป็ นตัวเงินจะซื้ ออากรแสตมป์ ไปปิ ดทับตราสาร
หรื อยืน่ แบบชําระเป็ นตัวเงินก็ได้
- ซื้ ออากรแสตมป์ ไปปิ ดทับตราสารต้องซื้ อด้วยเงิน
สดหรื อแคชเชียร์เช็ค
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สิ ทธิประโยชน์ ทางภาษีสาหรับธุรกิจ SMEs
กรมสรรพากรได้ส่งเสริ มและสนับสนุนการให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีสาํ หรับธุ รกิจ SMEs ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ยกเว้นภาษี ลดอัตราภาษี หักรายจ่าย
มากกว่า 1 เท่า เป็ นต้น

ยกเว้ นภาษี
รัฐได้มีนโยบายยกเว้นภาษี เพื่อบรรเทาภาระหรื อสนับสนุนส่ งเสริ มธุ รกิจต่าง ๆ โดยมีการยกเว้นภาษีตามประมวลรัษฎากรที่สาํ คัญ ดังนี้

ตารางสรุปการยกเว้ นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ลาดับ
ที่

รายการทีย่ กเว้น

1

เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก

2

เงินได้พึงประเมินไม่เกิน 1.8
ล้านบาท

หลักเกณฑ์ วธิ ีการ
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้สุทธิ 150,000 บาท
แรก สําหรับเงินได้ทุกประเภทที่คาํ นวณภาษีตาม มาตรา 48(1)
แห่งประมวลรัษฎากร โดยเงินได้สุทธิ คาํ นวณจากเงินได้พึง
ประเมินหักออกด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน ตาม พ.ร.บ. ส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. 2548 จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับเงิน
ได้พึงประเมินไม่เกิน 1.8 ล้านบาท สําหรับปี ภาษี 2552-2553

กฎหมายอ้างอิง
ตามประมวลรัษฎากร
พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 470)

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 266

หมายเหตุ
ตั้งแต่ปีภาษี 2551 เป็ นต้นไป

- กรณี มีเงินได้พึงประเมินเกินกว่า 1.8
ล้านบาทต่อปี จะต้องนําเงินได้
ทั้งหมดมาเสี ยภาษีตามปกติ
- วิสาหกิจชุมชนต้องเป็ นคณะบุคคล
หรื อห้างหุ น้ ส่ วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล
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ลาดับ
ที่
3

4

กฎหมายอ้างอิง
ตามประมวลรัษฎากร

รายการทีย่ กเว้น

หลักเกณฑ์ วธิ ีการ

เงินส่ วนแบ่งกําไรจากห้าง
หุ น้ ส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่
มิใช่นิติบุคคล
ยกเว้นภาษีสาํ หรับเงินปันผล
ผลประโยชน์จากการโอนหุน้
กรณี ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯประกอบ
กิจการธุ รกิจเงินร่ วมลงทุน

เงินส่ วนแบ่งกําไรที่หา้ งหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติ
บุคคลได้จ่ายให้แก่หุน้ ส่ วน จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

มาตรา 42(14)

เงินปั นผลจากการถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ ประกอบกิจการเงินร่ วม
ลงทุนหรื อผลประโยชน์จากการโอนหุ น้ ในบริ ษทั ฯ ดังกล่าว
ได้รับการยกเว้นภาษี

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 126
ข้อ 2(58)

หมายเหตุ
ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อ คณะบุคคลที่
มิใช่นิติบุคคลเป็ นหน่วยภาษีอีก
หน่วยหนึ่งแยกต่างหากจากหุ น้ ส่ วน
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ตารางสรุปการยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ลาดับ
รายการทีย่ กเว้น
ที่
1 กําไรสุ ทธิ 150,000 บาทแรก

2

3

4

หลักเกณฑ์ วธิ ีการ

กําไรสุ ทธิ 150,000 บาทแรก ของบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติ
บุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชําระแล้วในวันสุ ดท้ายของรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท
เงินปันผลหรื อผลประโยชน์จากการ เงินปั นผลหรื อผลประโยชน์ที่บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติ
ถือหุ น้ ในวิสาหกิจขนาดกลางและ บุคคล ซึ่ งเป็ นนิติบุคคลร่ วมลงทุนได้รับจากการถือหุ น้ ใน
ขนาดย่อม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการยกเว้นภาษี
เงินปันผลหรื อผลประโยชน์จากการ เงินปั นผลหรื อผลประโยชน์ที่บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติ
ถือหุ น้ ในบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติ บุคคลได้รับจากการถือหุ น้ ในบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติ
บุคคลซึ่ งเป็ นนิติบุคคลร่ วมลงทุน บุคคลที่เป็ นนิติบุคคลร่ วมลงทุน
เงินได้จากการขนส่ งสิ นค้าทางทะเล บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายไทย
ระหว่างประเทศ
โดยใช้เรื อที่จดทะเบียนเป็ นเรื อไทย และมีคนประจําเรื อที่มี
สัญชาติไทย ตามกฎหมายว่าด้วยเรื อไทย เงินได้จากการขนส่ ง
สิ นค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ได้รับการยกเว้นภาษี

กฎหมายอ้างอิง ตาม
หมายเหตุ
ประมวลรัษฎากร
พระราชกฤษฎีกา ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ ม ในหรื อ
(ฉบับที่ 471)
หลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็ นต้นไป
พระราชกฤษฎีกา การถือหุน้ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
(ฉบับที่ 10)
กฎหมายกําหนด
มาตรา 5 อัฏฐารส
พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 10)
มาตรา 5 เอกูนวีสติ
พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 314)

ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่
กฎหมายกําหนด
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ตารางสรุปการยกเว้ นภาษีมูลค่ าเพิม่
ลาดับ
รายการยกเว้นภาษี
ที่
1 รายรับจากการประกอบกิจการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การที่อยูใ่ นบังคับต้อง
เสี ยภาษีมูลค่าเพิม่ แต่มีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ภาษี หรื อต่อรอบ
ระยะเวลาบัญชี
2 รายรับจากการประกอบกิจการขายสิ นค้าที่ไม่ใช่การส่ งออก
- ขายพืชผลทางการเกษตรฯลฯ ที่อยูใ่ นสภาพสดและรักษาสภาพไว้ไม่ให้
เสี ย (ไม่รวมขายไม้ซุง ฟื น หรื อผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเลื่อยไม้ หรื อ
ผลิตภัณฑ์ อาหารที่บรรจุกระป๋ อง ภาชนะหรื อหี บห่อที่ทาํ เป็ น
อุตสาหกรรมตามลักษณะ เงื่อนไขที่อธิ บดีกาํ หนด)
- การขายสัตว์ ไม่วา่ จะมีชีวติ หรื อไม่มีชีวติ ส่ วนต่าง ๆ ของสัตว์ หรื อ
รักษาไว้ ไม่ให้เสี ย (ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุกระป๋ อง ภาชนะ
หรื อหี บห่อที่ทาํ เป็ นอุตสาหกรรม ตามลักษณะและเงื่อนไขที่อธิ บดี
กําหนด)
- การขายปุ๋ ย
- การขายปลาป่ น อาหารสัตว์
- การขายยา หรื อเคมีภณั ฑ์ที่ใช้สาํ หรับพืชหรื อสัตว์
- การขายหนังสื อพิมพ์ นิตยสาร หรื อตําราเรี ยน
- การขายสิ นค้าของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่ งส่ งรายรับทั้งสิ้ นให้แก่รัฐ
โดยไม่หกั รายจ่าย
- การขายสิ นค้าเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรื อการสาธารณกุศล

กฎหมายอ้างอิงตาม
หมายเหตุ
ประมวลรัษฎากร
มาตรา 81/1 และ
-ผูป้ ระกอบการมีรายรับตํ่ากว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี หรื อรอบ
พระราชกฤษฎีกา ระยะเวลาบัญชี สามารถขอจดทะเบียนเป็ น ผูป้ ระกอบการจด
(ฉบับที่ 432)
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้
มาตรา 81(1) และ
พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 239)
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ลาดับ
ที่

3

รายการยกเว้นภาษี
ภายในประเทศ โดยไม่นาํ ผลกําไรไปจ่ายในทางอื่น
- การขายสิ นค้าตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 239)
รายรับจากการประกอบกิจการให้บริ การ
- การให้บริ การการศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรื อโรงเรี ยนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรี ยนเอกชน
- การให้บริ การงานทางศิลปและวัฒนธรรมในสาขานาฏศิลป์ ดุริยางค
ศิลป์ และคีตศิลป์ โดยมิได้เรี ยกเก็บค่าบริ การจากผูช้ มหรื อผูฟ้ ัง
- การให้บริ การประกอบโรคศิลป การสอบบัญชี และการว่าความ
- การให้บริ การรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล
- การให้บริ การห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์
- การให้บริ การตามสัญญาจ้างแรงงาน
- การให้บริ การจัดแข่งขันกีฬาสมัครเล่น
- การให้บริ การของนักแสดงสาธารณะ
- การให้บริ การขนส่ งในราชอาณาจักร
- การให้บริ การขนส่ งระหว่างประเทศ ซึ่ งมิใช่ขนส่ งโดยอากาศยานหรื อ
เรื อเดินทะเล
- การให้บริ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
- การให้บริ การของราชการส่ วนท้องถิ่น ที่มิใช่บริ การที่เป็ นการพาณิ ชย์
- การให้บริ การของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่ งส่ งรายรับทั้งสิ้ นให้แก่รัฐ

กฎหมายอ้างอิงตาม
ประมวลรัษฎากร

มาตรา 81(1) และ
พระราชกฏษฎีกา
(ฉบับที่ 239)

หมายเหตุ
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ลาดับ
ที่

4

รายการยกเว้นภาษี
โดยไม่หกั รายจ่าย
- การให้บริ การเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรื อการกุศลภายในประเทศ
โดยไม่นาํ ผลกําไรไปจ่ายในทางอื่น
- การให้บริ การตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 239)
การนําเข้าสิ นค้า ดังนี้
* ประเภทสิ นค้า
- พืชผลทางการเกษตรฯลฯ ที่อยูใ่ นสภาพสดและรักษาสภาพไว้ไม่ให้เสี ย
(ไม่รวมไม้ซุง ฟื น หรื อผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเลื่อยไม้ หรื อผลิตภัณฑ์
อาหารที่บรรจุกระป๋ อง ภาชนะหรื อหี บห่อที่ทาํ เป็ นอุตสาหกรรมตาม
ลักษณะเงื่อนไขที่อธิ บดีกาํ หนด)
- สัตว์ ไม่วา่ จะมีชีวติ หรื อไม่มีชีวติ ส่ วนต่าง ๆ ของสัตว์ หรื อรักษาไว้
ไม่ให้เสี ย
(ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุกระป๋ อง ภาชนะหรื อหี บห่อที่ทาํ เป็ น
อุตสาหกรรมตามลักษณะและเงื่อนไขที่อธิ บดีกาํ หนด)
- ปุ๋ ย
- ปลาป่ น อาหารสัตว์
- ยา หรื อเคมีภณั ฑ์ที่ใช้สาํ หรับพืชหรื อสัตว์
- หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร หรื อตําราเรี ยน
*การนําเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศที่นาํ เข้าไปในเขตปลอดอากร เฉพาะ
สิ นค้าที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
* สิ นค้าที่จาํ แนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตาม

กฎหมายอ้างอิงตาม
ประมวลรัษฎากร

มาตรา 81(2)

หมายเหตุ
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ลาดับ
ที่

5

รายการยกเว้นภาษี
กฎหมายว่าด้วยพิกดั อัตราศุลกากร
* สิ นค้าซึ่ งนําเข้าและอยูใ่ นอารักขาของศุลกากร แล้วได้ส่งกลับออกไป
ต่างประเทศ โดยได้คืนอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายว่าด้วยการ
ส่ งเสริ มการลงทุน

กฎหมายอ้างอิงตาม
ประมวลรัษฎากร

หมายเหตุ

มาตรา 81/2

หมายเหตุ - การขายสิ นค้านอกราชอาณาจักรหรื อการให้บริ การนอกราชอาณาจักร ไม่อยูใ่ นระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
- มาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร กําหนดให้กิจการขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การในราชอาณาจักรและการนําเข้าสิ นค้าโดยผูน้ าํ เข้าอยูใ่ นบังคับต้องเสี ย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
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ตารางสรุปการยกเว้ นภาษีธุรกิจเฉพาะ
ลาดับ
กิจการ/รายการ
ที่
1 กิจการธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิ น ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2 กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์
- เฉพาะดอกเบี้ยหรื อผลประโยชน์จากการให้กยู้ มื แก่สมาชิกหรื อสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
3 กิจการของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
4
5

กิจการของการเคหะแห่งชาติ
- เฉพาะการขายหรื อให้เช่าซื้ ออสังหาริ มทรัพย์
กิจการรับจํานําของกระทรวง ทบวง กรม และราชการส่ วนท้องถิ่น

6

กิจการอื่น ๆ ที่กาํ หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 240)

7

บุคคลธรรมดาขายอสังหาริ มทรัพย์ที่ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
- ขายอสังหาริ มทรัพย์ที่มิได้มีการจัดสรรที่ดิน ขายห้องชุดซึ่งมิได้เป็ นผูจ้ ดทะเบียนอาคารชุด
ขายอาคารซึ่ งมิได้สร้างขึ้นเพื่อขาย ขายอสังหาริ มทรัพย์นอกเหนือจากที่กล่าวมาโดยมิได้มี
การแบ่งขายหรื อมีการแบ่งแยกไว้ขาย โดยทําถนน หรื อสิ่ งสาธารณูปโภคอื่น ๆ ทั้งนี้ ได้
ขายอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวข้างต้นภายหลัง 5 ปี นับแต่วนั ที่ได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์น้ นั
- การขายหรื อถูกเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์
- การขายอสังหาริ มทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดก
- การขายอสังหาริ มทรัพย์ที่ใช้เป็ นสถานที่อยูอ่ าศัย โดยผูข้ ายมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านเป็ นเวลาไม่

กฎหมายอ้างอิงตาม
ประมวลรัษฎากร
มาตรา 91/3(1)
มาตรา 91/3(3)
มาตรา 91/3(4)
มาตรา 91/3(5)
มาตรา 91/3(6)
พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 240)
พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 342)

หมายเหตุ
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ลาดับ
ที่

กิจการ/รายการ
น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วนั ได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์น้ นั
- การโอนกรรมสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ ครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรโดย
ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวมบุตรบุญธรรม)
- การโอนกรรมสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ ครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่
ทายาทโดยธรรมหรื อผูร้ ับพินยั กรรม ซึ่งเป็ นทายาทโดยธรรม
- การโอนกรรมสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ์ ครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการ หรื อ
องค์การของรัฐโดยไม่มีค่าตอบแทน
- การแลกเปลี่ยนกรรมสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ ครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์กบั ส่ วนราชการหรื อ องค์การ
ของรัฐ กรณี ส่วนราชการหรื อองค์การของรัฐมิได้จ่ายค่าตอบแทน

กฎหมายอ้างอิงตาม
ประมวลรัษฎากร

หมายเหตุ
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ตารางสรุปตราสารทีย่ กเว้ นอากรแสตมป์ /ไม่ ต้องเสี ยอากรแสตมป์
ลาดับ
กิจการ/รายการ
ที่
1 การทําตราสารที่ตอ้ งเสี ยอากรแสตมป์ แต่ไม่ตอ้ งเสี ยอากรแสตมป์ หากฝ่ ายที่ตอ้ ง
เสี ยอากรเป็ น
- รัฐบาล
- เจ้าพนักงานผูท้ าํ งานของรัฐบาลโดยหน้าที่บุคคลผูก้ ระทําการในนามของรัฐบาล
- องค์การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น
- สภากาชาดไทย
- วัดและองค์การศาสนาใด ๆ ในราชอาณาจักรที่เป็ นนิติบุคคล
2 ยกเว้นตราสารสําหรับใบรับ ตามลักษณะตราสาร 28 สําหรับจํานวนเงินที่ผรู้ ับต้อง
เสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม หรื อภาษีธุรกิจเฉพาะ
3 ตราสารบางรายการตามลักษณะแห่งตราสารที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 18, 21,
23 และ 28
4 การทําตราสารนอกเหนือจากลักษณะแห่งตราสาร 28 ประเภท ที่ระบุไว้ในบัญชี
อากรแสตมป์ ไม่ตอ้ งเสี ยอากรแสตมป์

กฎหมายอ้างอิงตาม
หมายเหตุ
ประมวลรัษฎากร
มาตรา 121
องค์การของรัฐที่ใช้ทุนหรื อทุนหมุนเวียนเพื่อ
ประกอบการพาณิ ชย์ หรื อการพาณิ ชย์ซ่ ึงองค์การบริ หาร
ราชการส่ วนท้องถิ่นเป็ นผูจ้ ดั ทํา ไม่ได้รับการยกเว้น
อากรแสตมป์

บัญชีอากรแสตมป์
บัญชีอากรแสตมป์
บัญชีอากรแสตมป์

การเสี ยอากรแสตมป์ ต้องเป็ นตราสารที่ระบุไว้ในบัญชี
อากรแสตมป์ เท่านั้น
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การลดอัตราภาษี
ประมวลรัษฎากรได้กาํ หนดอัตราภาษีเพื่อใช้จดั เก็บภาษีแต่ละประเภทไว้ แต่รัฐบาลได้มีนโยบายลดอัตราภาษี เพื่อบรรเทาภาระภาษีแก่ผมู ้ ีเงินได้และ
ผูป้ ระกอบการแต่ละประเภทภาษี ดังนี้

การลดอัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ลาดับที่

รายการลดอัตราภาษี

หลักเกณฑ์ วธิ ีการ

1

เงินได้พึงประเมิน มาตรา
40(7)(8) การผลิตสิ นค้า
การขายสิ นค้าหรื อการ
ให้บริ การในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ

ผูม้ ีเงินได้มีสถานประกอบการตั้งอยูใ่ นเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ จะเลือกเสี ยภาษีเงินได้ในอัตรา
ร้อยละ 0.1 สําหรับเงินได้พึงประเมิน มาตรา
40(7)(8) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะการผลิต
สิ นค้าหรื อ ขายสิ นค้า หรื อการให้บริ การในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยไม่ตอ้ งนําเงินได้ไป
รวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษีจากเงินได้สุทธิ หรื อ ไม่
ต้องนําเงินได้พึงประเมินที่เกินกว่า 1,000,000
บาทไปคํานวณภาษีอตั ราร้อยละ 0.50 ก็ได้

กฎหมายอ้างอิง
ตามประมวลรัษฎากร
พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 492)

หมายเหตุ
- ใช้บงั คับปี ภาษี 2553-2555
- เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส
ปัตตานี ยะลา สตูล และจังหวัดสงขลาเฉพาะ
อําเภอจะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และอําเภอเทพา
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กฎหมายอ้างอิง
ตามประมวลรัษฎากร

ลาดับที่

รายการลดอัตราภาษี

หลักเกณฑ์ วธิ ีการ

2

เงินได้พึงประเมินจากการ
ขายอสังหาริ มทรัพย์ที่
ตั้งอยูใ่ นเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ

เงินได้พึงประเมินจากการขายอสังหาริ มทรัพย์
ที่ต้ งั อยูใ่ นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ให้ลดอัตรา
ภาษีและจัดเก็บอัตราร้อยละ 0.1 ของเงินได้พึง
ประเมิน หากคํานวณภาษีตาม มาตรา 50(5)
แห่งประมวลรัษฎากรแล้วมีภาษีสูงกว่าร้อยละ
0.1 ของเงินได้พึงประเมิน

พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 492)

3

เงินได้พึงประเมินที่คนต่าง
ด้าวได้รับเนื่องจากการจ้าง
แรงงานของสํานักงาน
ปฏิบตั ิงานภูมิภาค

เงินได้พึงประเมินของคนต่างด้าว ให้จดั เก็บอัตรา
ร้อยละ15 ของเงินได้พึงประเมิน หากคํานวณภาษี
หัก ณ ที่จ่ายตาม มาตรา 50(1) แห่งประมวล
รัษฎากรแล้วภาษีตอ้ งชําระสู งกว่าร้อยละ 15 ของ
เงินได้พึงประเมิน

พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 405)

หมายเหตุ
- ต้องคํานวณภาษีหกั ณ ที่จ่าย ตาม มาตรา 50(5)
แห่งประมวลรัษฎากรก่อน หากภาษีตอ้ ง ชําระสู ง
กว่า ภาษีที่คาํ นวณ ในอัตราร้อยละ 0.1 ของเงินได้
พึงประเมิน ให้ชาํ ระภาษีในอัตราร้อยละ 0.1 ของ
เงินได้พึงประเมิน
- ใช้บงั คับปี พ.ศ. 2553-2555
- เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส
ปัตตานี ยะลา สตูล และจังหวัดสงขลาเฉพาะ อําเภอ
จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และอําเภอเทพา
คนต่างด้าวได้รับยกเว้น ไม่ตอ้ งนําเงินได้ที่ถูกหัก
ภาษีอตั ราร้อยละ 15 ไปรวมคํานวณภาษีตอ้ งไม่
ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้คืนหรื อไม่ขอเครดิตเงิน
ภาษีที่ถูกหักไว้ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
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ลาดับที่
4

5

6

รายการลดอัตราภาษี
เงินได้พึงประเมินของ
นักแสดงภาพยนตร์หรื อ
โทรทัศน์ที่มีภูมิลาํ เนาอยู่
ในต่างประเทศ

หลักเกณฑ์ วธิ ีการ

กฎหมายอ้างอิง
ตามประมวลรัษฎากร

เงินได้พึงประเมินที่นกั แสดงภาพยนตร์หรื อโทรทัศน์กฎกระทรวง ฉบับที่ 144
ได้รับจากการแสดงภาพยนตร์หรื อโทรทัศน์ซ่ ึง
ท.ป.4/2528 ข้อ 9(2)
ดําเนินการถ่ายทําในประเทศไทย โดยบริ ษทั หรื อห้าง
หุ น้ ส่ วนนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ และ
ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทําในประเทศไทย จาก
คณะอนุกรรมการพิจารณาคําขออนุญาตถ่ายทํา
ภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย ให้หกั ภาษีใน
อัตราร้อยละ10 ของเงินได้พึงประเมิน
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารใน ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร เป็ น
พระราชกฤษฎีกา
ราชอาณาจักรประเภทเงิน ดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากประจําที่มีสมุดเงินฝาก
(ฉบับที่ 290)
ฝากประจํา
โดยเฉพาะเพื่อการเสี ยภาษีอตั ราพิเศษ ร้อยละ 10
ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 290) มีระยะเวลา
การฝากเงิน 5 ปี ขึ้นไป และการถอนเงินฝากต้อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
ส่ วนแบ่งกําไรจากกองทุน ผูม้ ีเงินได้ที่อยูใ่ นไทยและได้รับเงินส่ วนแบ่ง
พระราชกฤษฎีกา
รวม ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ กําไรจากกองทุนรวม และยอมให้ผจู ้ ่ายเงินหัก
(ฉบับที่ 262)
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ภาษีในอัตราร้อยละ 10 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนํา
2535
เงินส่ วนแบ่งกําไรมารวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษีเงิน
ได้ ตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หมายเหตุ
นักแสดงภาพยนตร์ หรื อโทรทัศน์ เลือกไม่นาํ เงินได้
จากการแสดงมารวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้
เฉพาะกรณี ที่ไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้คืนหรื อไม่
ขอเครดิตภาษีที่ถูกหักไว้ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน

ถอนเงินฝากเพื่อ
- การศึกษาของตนเอง และครอบครัว
- ใช้ที่อยูอ่ าศัยของตนเอง และครอบครัว
- ผูฝ้ ากมีอายุครบ 55 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป

- ผูม้ ีเงินได้ไม่ตอ้ งนํามารวมคํานวณภาษีหากไม่
ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้น้ นั คืนหรื อไม่ขอเครดิต
เงินภาษีที่ถูกหักไว้น้ นั ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
- กรณี ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องนําเงินส่ วนแบ่ง
กําไรไปคํานวณภาษี ตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา
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การลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ลาดับ
ที่
1

2

รายการลดอัตราภาษี
กําไรสุ ทธิ ไม่เกิน 3 ล้านบาท

หลักเกณฑ์ วธิ ีการ

เป็ นบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล ที่มีทุน
จดทะเบียนชําระแล้วในวันสุ ดท้ายของรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่เกิน
5 ล้านบาท
กําไรสุ ทธิ (บาท)
อัตราภาษี(ร้อยละ)
1 - 150,000
ยกเว้น
150,001 - 1,000,000
15
1,000,001 - 3,000,000
25
3,000,001 บาทขึ้นไป
30
ร้อยละ 20 สําหรับกําไรสุ ทธิ กําไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจะเสี ยภาษีอตั ราร้อยละ 20
ของบริ ษทั รายใหม่ที่จด
เป็ นเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่ มในหรื อ
MAI โดยยืน่ คําขอจดทะเบียน หลังวันที่บริ ษทั มีหลักทรัพย์มาจดทะเบียน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2550 31 ธ.ค. 2551 และได้รับการจด
ทะเบียน ภายใน 31 ธ.ค. 2552

กฎหมายอ้างอิง
ตามประมวลรัษฎากร

หมายเหตุ

พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 471)

บังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 ม. ค. 2551 เป็ นต้นไป

พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 467 )

- การได้รับสิ ทธิลดอัตราภาษีตอ้ งปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด
- แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 474)
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ลาดับ
ที่
3

4

5

กฎหมายอ้างอิง
ตามประมวลรัษฎากร

รายการลดอัตราภาษี

หลักเกณฑ์ วธิ ีการ

หมายเหตุ

ร้อยละ 25 สําหรับกําไรสุ ทธิ
ของบริ ษทั ที่นาํ หลักทรัพย์
มาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยยืน่ คําขอจดทะเบียน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2550 - 31
ธ.ค. 2551 และได้รับการจด
ทะเบียนภายใน 31 ธ.ค. 2552
ร้อยละ 20 สําหรับกําไรสุ ทธิ ที่
ไม่เกิน 20 ล้านบาท ของ
บริ ษทั ที่จดทะเบียน ในตลาด
หลักทรัพย์ MAI

กําไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจะเสี ยภาษีอตั ราร้อยละ 25
เป็ นเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน
นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่บริ ษทั มีหลักทรัพย์มาจดทะเบียน

พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 467)

การได้รับสิ ทธิลดอัตราภาษีตอ้ งปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด

กําไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจะเสี ยภาษีอตั ราร้อยละ 20
เป็ นเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน
นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีในหรื อหลังวันที่ 1
ม.ค. 2551

พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 475)

สําหรับกําไรสุ ทธิ ส่วนที่ไม่เกิน 20 ล้านบาท

ร้อยละ 25 สําหรับกําไรสุ ทธิ
ส่ วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท
ของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กําไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจะเสี ยภาษีอตั ราร้อยละ 25
เป็ นเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน
นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีในหรื อหลังวันที่ 1
ม.ค. 2551

พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 475 )

สําหรับกําไรสุ ทธิ ส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท
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ลาดับ
ที่
6

7

8

รายการลดอัตราภาษี
รายได้จากการขายสิ นค้า ผลิต
สิ นค้าหรื อให้บริ การ ของบริ ษทั
หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลที่
ตั้งอยูใ่ นเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ

หลักเกณฑ์ วธิ ีการ

รายได้จากการขายสิ นค้า ผลิตสิ นค้า หรื อ
ให้บริ การในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จะเสี ย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 3 ของ
กําไรสุ ทธิ เป็ นเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 ม.ค. 2553 ถึง
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2555
ร้อยละ 10 สําหรับกําไรสุ ทธิ บริ ษทั นําเข้าและส่ งออกนํ้ามันเชื้อเพลิงไป
ของบริ ษทั ที่คา้ นํ้ามันเชื้อเพลิง นอกราชอาณาจักรในเขตปลอดอากร หรื อ
ตามกฎหมายว่าด้วยนํ้ามัน
ระหว่างเขตปลอดอากร และมีรายได้ไม่นอ้ ย
เชื้อเพลิง
กว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี กําไรสุ ทธิ จะเสี ยภาษี
ในอัตราร้อยละ 10
ร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหัก มูลนิธิหรื อสมาคมที่มีเงินได้ มาตรา 40(8)
รายจ่ายใด ๆ
แห่งประมวลรัษฎากรจัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ
2 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

กฎหมายอ้างอิง
ตามประมวลรัษฎากร

หมายเหตุ

พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 492)

-เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ หมายถึงท้องที่จงั หวัด
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และจังหวัดสงขลา
เฉพาะอําเภอจะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และอําเภอ
เทพา

พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 426)

-เป็ นบริ ษทั ตามกฎหมายไทย และมีทุนจด
ทะเบียนชําระ แล้วในวันสุ ดท้ายของรอบ
ระยะเวลาบัญชีต้ งั แต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
-ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขตามที่กฎหมาย
กําหนด
เงินได้ มาตรา 40(2)-(7) เสี ยภาษี ในอัตราร้อยละ
10

พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 250)
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การลดอัตราภาษีมูลค่ าเพิม่
รายการลดอัตราภาษี
- รายรับจากการขายสิ นค้า หรื อ
ให้บริ การในประเทศไทย ที่ตอ้ ง
เสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การนําเข้า

หลักเกณฑ์ วธิ ีการ
การขายสิ นค้าหรื อให้บริ การในประเทศไทย
หรื อผูน้ าํ เข้าที่อยูใ่ นบังคับภาษี มูลค่าเพิ่ม ต้อง
เสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 (อัตราจัดเก็บ
ตามประมวลรัษฎากร กําหนดไว้ร้อยละ10 แต่
ลดลงจัดเก็บอัตราร้อยละ 6.3 ตามพระราช
กฤษฎีกา (ฉบับที่ 479) และจัดเก็บให้องค์กร
ปกครองท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอีก 1/9 ของอัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรจัดเก็บซึ่ งเท่ากับ
ร้อยละ 0.7 รวมภาษีที่จดั เก็บทั้งสิ้ นอัตราร้อยละ7)

กฎหมายอ้างอิง
ตามประมวลรัษฎากร
- มาตรา 80
- พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 479)

หมายเหตุ
พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 479) บังคับใช้ 1 ต.ค.
2551 ถึง 30 ก.ย. 2553
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การลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ
ลาดับ
ที่
1

รายการลดอัตราภาษี

หลักเกณฑ์ วธิ ีการ

รายรับบางรายการที่ธนาคาร
พาณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุน บริ ษทั
หลักทรัพย์ บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
และกิจการเยีย่ งธนาคารพาณิ ชย์
ได้รับ

จัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 0.01 สําหรับรายรับ
- ดอกเบี้ยกูย้ มื เงินระหว่างสถาบันการเงินหรื อนิติบุคคลอื่น
ที่อธิ บดีประกาศกําหนด ซึ่ งมีการกูย้ มื เงินมีกาํ หนดเวลาไม่
เกิน 1 ปี
- กําไรก่อนหักรายจ่ายใด จากการขายคืนหลักทรัพย์ตาม
สัญญาซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้ อหรื อขายคืนที่
ทําระหว่างสถาบันการเงินหรื อนิติบุคคลอื่นที่อธิ บดีประกาศ
กําหนดโดยมีกาํ หนดไม่เกิน 1 ปี
- ดอกเบี้ยสําหรับเงินประกันเงินสดสัญญาซื้ อหรื อขาย
หลักทรัพย์ขา้ งต้น
- ดอกเบี้ยหรื อส่ วนลดจากตราสารหนี้ หรื อกําไรก่อนหัก
รายจ่ายใด ๆ ที่ได้จากการซื้ อหรื อขายตราสารหนี้
- ดอกเบี้ยจากสัญญายืมหรื อให้ยมื หลักทรัพย์
- กําไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการแลกเปลี่ยนหรื อซื้ อขาย
เงินตรา
- ดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมหรื อกําไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จาก
การซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กําหนด

กฎหมายอ้างอิง
ตามประมวลรัษฎากร
พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 469)

หมายเหตุ
- ใช้บงั คับตั้งแต่ 1 ม.ค. 2551 เป็ น
ต้นไป
- อัตราภาษีที่ลดยังไม่รวมภาษีที่
จัดเก็บให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น อีกร้อยละ 10 ของอัตรา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
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ลาดับ
ที่

รายการลดอัตราภาษี

หลักเกณฑ์ วธิ ีการ

2

การขายอสังหาริ มทรัพย์เป็ นทาง
การค้าหากําไร เฉพาะ
อสังหาริ มทรัพย์ที่ต้ งั อยูใ่ นเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 0.1 สําหรับการขาย
อสังหาริ มทรัพย์ที่ต้ งั อยูใ่ นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
- กระทําระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2553 - 31 ธ.ค. 2555

3

การขายอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นทาง จัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 0.1 ของรายรับ
การค้าหากําไร

กฎหมายอ้างอิง
ตามประมวลรัษฎากร
พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 492)

พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 488)

หมายเหตุ
- เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ได้แก่
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล
และจังหวัดสงขลาเฉพาะ อําเภอจะนะ
นาทวี สะบ้าย้อย และอําเภอเทพา
- อัตราภาษีที่ลดยังไม่รวมภาษีที่
จัดเก็บให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอีกร้อยละ 10 ของอัตราภาษี
ธุ รกิจเฉพาะ
- บังคับใช้ 29 มี.ค. 2552 ถึง 28
มี.ค. 2553
- อัตราภาษีที่ลดยังไม่รวมภาษีที่
จัดเก็บให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอีกร้อยละ 10 ของอัตราภาษี
ธุ รกิจเฉพาะ
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รายจ่ ายทีห่ ักได้ มากกว่ า 1 เท่ า
ปกติการประกอบธุ รกิจต่าง ๆ รายจ่ายที่จ่ายเพื่อกิจการสามารถนํามาหักเป็ นรายจ่ายได้เท่าที่จ่ายไป มีบางกรณี ที่กฎหมายให้หกั น้อยกว่าที่จ่ายไปหรื อไม่ยอมให้
หักรายจ่าย ดังนั้น การหักรายจ่ายต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
อย่างไรก็ตาม รัฐเห็นความสําคัญของการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิตสิ นค้าหรื อให้บริ การ หรื อเพื่อการประหยัดพลังงานหรื อมีนโยบายส่ งเสริ มสนับสนุน
ธุ รกิจหรื อนโยบายด้านสังคม จึงมีมาตรการภาษีที่สาํ คัญยอมให้หกั รายจ่ายได้มากกว่าที่จ่ายจริ ง สรุ ปได้ดงั นี้

ตารางสรุปรายจ่ ายทีห่ ักได้ มากกว่ า 1 เท่ า
ลาดับ
ที่

รายการ

หักได้

1

ทรัพย์สินประเภทเครื่ องจักรอุปกรณ์หรื อ
วัสดุที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (รวมค่า
ติดตั้ง)

1.25 เท่า

2

รายจ่ายเพื่อการลงทุนหรื อต่อเติม
เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรื อทําให้ดีข้ ึนซึ่ ง
ทรัพย์สิน (มิใช่ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม)

1.25 เท่า

กฎหมายอ้างอิง
หลักเกณฑ์ /วิธีการ
ตามประมวล
หมายเหตุ
รัษฎากร
- ทรัพย์สินที่ได้มาและใช้งานภายใน วันที่ พระราชกฤษฎีกา บุคคลธรรมดาเฉพาะผูม้ ีเงินได้
31 ธ.ค. 2553
(ฉบับที่ 487) พึงประเมินตามมาตรา 40(5)- ใช้กบั บุคคลธรรมดา บริ ษทั หรื อห้าง
(8) แห่งประมวลรัษฎากร
หุ น้ ส่ วนนิติบุคคล
- เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนใน ตลาด
พระราชกฤษฎีกา
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ 460)
- จัดทําโครงการมูลค่า 5 ล้านบาทขึ้นไป
- รายจ่ายภายใน 5 รอบระยะเวลาบัญชี ที่
เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 ม.ค. 2549 เป็ นต้น
ไป

40

ลาดับ
ที่

รายการ

หักได้

3

รายจ่ายฝึ กอบรมลูกจ้างของบริ ษทั หรื อห้าง
หุ น้ ส่ วนนิติบุคคล

2 เท่า

4

รายจ่ายในการฝึ กเตรี ยมเข้าทํางานสําหรับ
กิจการผูด้ าํ เนินการฝึ ก

2 เท่า

5

รายจ่ายในการจัดสร้างและการบํารุ งรักษา
สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะหรื อสนามกีฬา
เอกชนที่เปิ ดให้ประชาชนใช้โดยไม่คิด
ค่าบริ การหรื อ สนามเด็กเล่นสวนสาธารณะ
หรื อสนามกีฬาของทางราชการ

2 เท่า

กฎหมายอ้างอิง
หลักเกณฑ์ /วิธีการ
ตามประมวล
หมายเหตุ
รัษฎากร
- รายจ่ายส่ งลูกจ้างเข้ารับการศึกษา หรื อ
พระราชกฤษฎีกา การใช้สิทธิ ต้องเป็ นไปตาม
ฝึ กอบรมในสถานศึกษา หรื อสถานฝึ กอบรม (ฉบับที่ 437) หลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กฎหมาย
ฝี มือแรงงานที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นหรื อที่
กําหนด
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังประกาศ
กําหนด
- รายจ่ายฝึ กอบรมให้แก่ลูกจ้างตาม
หลักเกณฑ์
ที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
- รายจ่ายในการฝึ กเตรี ยมเข้าทํางานเพื่อ
พระราชกฤษฎีกา ผูด้ าํ เนินการฝึ กเป็ นบุคคล
ประโยชน์ของกิจการผูด้ าํ เนินการฝึ ก
(ฉบับที่ 437) ธรรมดา บริ ษทั หรื อห้าง
หุ น้ ส่ วนนิติบุคคล
-บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล
พระราชกฤษฎีกา
สามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า แต่ตอ้ ง ไม่
(ฉบับที่ 428)
เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุ ทธิ ก่อนหัก
รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ และรายจ่าย
เพื่อการศึกษาหรื อการกีฬา

41

ลาดับ
ที่

รายการ

หักได้

6

รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
- จัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรื อที่ดิน
- วัสดุอุปกรณ์ศึกษา แบบเขียน ตํารา
หนังสื อวิชาการสื่ อเทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ

2 เท่า

7

ค่าจ้างทําวิจยั และพัฒนาของบริ ษทั หรื อห้าง
หุ น้ ส่ วนนิติบุคคล

2 เท่า

8

รายจ่ายบางประเภทของกิจการที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุน

2 เท่า

หลักเกณฑ์ /วิธีการ

กฎหมายอ้างอิง
ตามประมวล
หมายเหตุ
รัษฎากร
พระราชกฤษฎีกา หลักเกณฑ์เป็ นไปตามที่อธิบดี
(ฉบับที่ 420) กรมสรรพากรประกาศกําหนด

บุคคลธรรมดาให้หกั 2 เท่า หลังจากได้หกั
ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้วแต่หกั ได้ไม่
เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลัง
หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน บริ ษทั หรื อ
ห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล หักได้ 2 เท่าแต่ไม่
เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุ ทธิ ก่อนหัก
รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรื อสาธารณะ
ประโยชน์ หรื อการศึกษา หรื อการกีฬา
ค่าจ้างทําการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีที่ พระราชกฤษฎีกา
จ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน
(ฉบับที่ 297)
ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
ประกาศกําหนด หักได้ 2 เท่า
ค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปา ที่ใช้ใน
การประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุนหักได้ 2 เท่า

ประกาศกระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2539
กฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ ม
การลงทุน
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หักค่ าสึ กหรอและค่ าเสื่ อมราคาในอัตราเร่ ง
บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลที่ซ้ื อทรัพย์สินมาใช้งาน หากทรัพย์สินนั้นใช้งานเกิน 1 รอบระยะเวลาบัญชี กฎหมายกําหนดให้หกั ค่าสึ กหรอและค่าเสื่ อม
ราคา โดยกําหนดประเภททรัพย์สินและอัตราที่ให้หกั ค่าสึ กหรอฯ ไว้ในพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 145) ดังนี้

ตารางสรุปประเภททรัพย์ สินและอัตราการหักค่ าสึ กหรอและค่ าเสื่ อมราคา
ลาดับ
ที่
1
2
3

ประเภททรัพย์สิน
อาคารถาวร
อาคารชัว่ คราว
ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่ งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สูญสิ้ นไปได้

หักค่ าสึ กหรอฯ
อัตราร้ อยละ
5
100
5

ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ ทธิ การเช่า กรณี ไม่มีหนังสื อสัญญาเช่าหรื อ
10
มีหนังสื อสัญญาเช่าที่มีขอ้ กําหนดให้ต่ออายุการเช่าได้ โดยเงื่อนไข
ในการต่ออายุเปิ ดโอกาสให้ต่ออายุการเช่ากันได้ต่อ ๆ ไป
ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ ทธิ การเช่า กรณี มีหนังสื อสัญญาเช่าที่ไม่มี 100 หารด้วยจํานวน
ข้อกําหนดให้ต่ออายุการเช่าได้ หรื อมีขอ้ กําหนดให้ต่ออายุการเช่า ปี อายุการเช่าและ
ได้เพียงระยะเวลาอันจํากัดแน่นอน
อายุที่ตอ่ ได้รวมกัน

หมายเหตุ
-พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 145)

- คํานวณหักค่าสึ กหรอฯ ตามระยะเวลาที่ได้ทรัพย์สินมา
= วันที่ได้มาถึงสิ้ นปี x มูลค่าทรัพย์สิน x อัตราหัก ฯ
365
100
- จํานวนปี ที่หกั ต้องไม่นอ้ ยกว่า 100 หารด้วยอัตราหักค่าสึ กหรอฯ
- ต้องหักค่าสึ กหรอติดต่อกันทุกรอบระยะเวลาบัญชี
- ทรัพย์สินที่ได้มาโดยเช่าซื้ อ/ผ่อนชําระ ถือตามราคาพึงชําระทั้งหมด
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ลาดับ
ที่
4

5

ประเภททรัพย์สิน

หักค่ าสึ กหรอฯ
อัตราร้ อยละ

หมายเหตุ

ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิ ทธิในกรรมวิธี สู ตร กู๊ดวิลล์ เครื่ องหมาย
10
การค้า สิ ทธิ ประกอบกิจการตามใบอนุญาต สิ ทธิ บตั ร ลิขสิ ทธิ์ หรื อ
สิ ทธิ อย่างอื่น กรณี ไม่จาํ กัดอายุการใช้
ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิ ทธิในกรรมวิธี สู ตร กู๊ดวิลล์ เครื่ องหมาย
100 หารด้วย
การค้าสิ ทธิ ประกอบกิจการตามใบอนุญาต สิ ทธิ บตั ร ลิขสิ ทธิ์ หรื อ จํานวนปี อายุการใช้
สิ ทธิ อย่างอื่น กรณี จาํ กัดอายุการใช้
20
ทรัพย์สินอย่างอื่น (นอกจากที่ดินและสิ นค้า)

อย่างไรก็ตาม รัฐได้มีนโยบายให้บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลสามารถหักค่าสึ กหรอและค่าเสื่ อมราคาได้เร็ วกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้หรื อที่เรี ยกว่า หักค่ า
สึ กหรอและค่ าเสื่ อมราคาในอัตราเร่ ง โดยกําหนดให้แก่ทรัพย์สินบางประเภทหรื อกําหนดเงื่อนไขของบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลที่จะใช้สิทธิ ประเภททรัพย์สิน
และอัตราการหักค่าสึ กหรอในอัตราเร่ ง ปรากฏดังตารางสรุ ป
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ประเภททรัพย์ สินและการหักค่ าสึ กหรอและค่ าเสื่ อมราคาในอัตราเร่ ง
ลาดับ
รายการทรัพย์สิน
ที่
ทีห่ ักค่ าสึ กหรอฯลฯ
1 ทรัพย์สินอย่างอืน่ ตาม
มาตรา 4(5) ของพระราช
กฤษฎีกา(ฉบับที่ 145)

2

3

กฎหมายอ้างอิงตาม
หมายเหตุ
ประมวลรัษฎากร
- หัก 2 เท่าของ
ทรัพย์สินอย่างอื่นในปี แรกหักค่าสึ กหรอเป็ น 2 พระราชกฤษฎีกา มิให้ใช้กบั รถยนต์นงั่ หรื อรถยนต์
อัตราที่กาํ หนดให้ เท่าหรื อร้อยละ 40 (อัตราเดิมกําหนดให้หกั ไม่
(ฉบับที่ 145)
โดยสารไม่เกิน 10 ที่นงั่
หักฯ
เกินร้อยละ 20) สําหรับปี ถัดไปให้หกั 2 เท่า
มาตรา 4 วรรค 3
ของมูลค่าส่ วนที่เหลือในแต่ละรอบระยะเวลา
บัญชี
พระราชกฤษฎีกา เครื่ องจักรและอุปกรณ์เครื่ องจักรต้อง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ของ - หักร้อยละ 40 ใน หักค่าสึ กหรอฯทรัพย์สินประเภทเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ของเครื่ องจักรฯ ในอัตราร้อยละ
(ฉบับที่ 145)
เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
เครื่องจักรทีใ่ ช้ สาหรับการ วันที่ได้มา
40 ของมูลค่าทรัพย์สินในวันที่ได้มา ส่ วนที่
มาตรา 4 ทวิ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
เหลือให้ทยอยหักตามเงื่อนไขและอัตรา ที่
กฎหมายกําหนด
- หักร้อยละ 100 เครื่ องบันทึกการเก็บเงินให้เลือกหักได้ 2 วิธี
พระราชกฤษฎีกา เครื่ องบันทึกการเก็บเงินต้องเป็ นไป
ทรัพย์สินประเภทเครื่อง
- หักร้อยละ 40 ใน คือ
(ฉบับที่ 145)
ตามที่กฎหมายกําหนด
บันทึกการเก็บเงิน
วันที่ได้มา
- ร้อยละ 100 ของมูลค่าต้นทุนในวันที่ได้
มาตรา 4 ตรี
ทรัพย์สินนั้นมา
- ร้อยละ 40 ของมูลค่าต้นทุนในวันที่ได้
หักได้

วิธีการคิดคานวณ

45

ลาดับ
ที่

รายการทรัพย์สิน
ทีห่ ักค่ าสึ กหรอฯลฯ

หักได้

วิธีการคิดคานวณ

กฎหมายอ้างอิงตาม
ประมวลรัษฎากร

หมายเหตุ

ทรัพย์สินนั้นมาส่ วนที่เหลือให้ทยอยหักตาม
เงื่อนไขและอัตราที่กฎหมายกําหนด

4

5

ทรัพย์สินประเภท
คอมพิวเตอร์

ทรัพย์สินประเภท
อาคารโรงงาน

- หักภายใน 3
รอบระยะเวลา
บัญชี นับแต่ได้
ทรัพย์สินมา
- หักร้อยละ 40 ใน
วันที่ได้มา ส่ วนที่
เหลือทยอยหัก
ภายใน 3 รอบ
ระยะเวลาบัญชี
- หักร้อยละ 25 ใน
วันที่ได้มา ส่ วนที่
เหลือทยอยหัก
ภายใน 20 รอบ
ระยะเวลาบัญชี

- บริ ษทั ทัว่ ไปหักได้ภายใน 3 รอบระยะเวลา
บัญชี

- บริ ษทั ที่มีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน
200 ล้านบาท และมีการจ้างงานไม่เกิน 200 คน
หักได้ ร้อยละ 40 ของ มูลค่าต้นทุนในวันที่
ได้มา ส่ วนที่เหลือทยอยหักภายใน 3 รอบ
ระยะเวลาบัญชี
อาคารโรงงานของ
-บริ ษทั ที่มีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน
200 ล้านบาท และมีการจ้างงานไม่เกิน 200 คน
หักได้ ร้อยละ 25 ของมูลค่าต้นทุนในวันที่
ได้มา ส่ วนที่เหลือทยอยหักภายใน 20 รอบ
ระยะเวลาบัญชี

พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 145)
มาตรา 4 จัตวา

พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 145)
มาตรา 4 เบญจ

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 473)
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ลาดับ
รายการทรัพย์สิน
หักได้
ที่
ทีห่ ักค่ าสึ กหรอฯลฯ
6 ทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร -หักร้อยละ 40 ใน
วันที่ได้มา ส่ วนที่
และอุปกรณ์ เครื่องจักร
เหลือ ทยอยหัก
ภายใน 5 รอบ
ระยะเวลาบัญชี
7

8

9

วิธีการคิดคานวณ

ทรัพย์สินประเภทเครื่ องจักรและอุปกรณ์ของ
เครื่ องจักรที่บริ ษทั ที่มีสินทรัพย์ถาวรไม่รวม
ที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาทและมีการจ้าง
แรงงานไม่เกิน 200 คน หักได้ร้อยละ 40 ของ
มูลค่าต้นทุนในวันที่ได้มา ส่ วนที่เหลือทยอย
หักภายใน 5 รอบระยะเวลาบัญชี
-หักร้อยละ 25 ใน อาคารถาวรที่สาํ นักงานปฏิบตั ิการภูมิภาคซื้ อ
ทรัพย์สินประเภทอาคาร
ถาวรทีส่ านักงานปฏิบัติการ วันที่ได้มา ส่ วนที่ หรื อได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์ หักได้ร้อยละ 25
ของมูลค่าต้นทุนส่ วนที่เหลือทยอยหักภายใน
ภูมิภาคซื้อหรือได้ รับโอน เหลือทยอยหัก
ภายใน 20 รอบ
20 รอบระยะเวลาบัญชี
กรรมสิ ทธิ์
ระยะเวลาบัญชี
-หักร้อยละ 40 ใน บริ ษทั ฯ หักค่าสึ กหรอทรัพย์สินประเภท
ทรัพย์สินประเภท
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ทใี่ ช้ วันที่ได้มา ส่ วนที่ เครื่ องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตสิ นค้าหรื อ
เหลือทยอยหัก
ให้บริ การได้อตั ราร้อยละ 40 ของมูลค่าต้นทุน
ผลิตสิ นค้ าหรือให้ บริการ
ภายใน 5 รอบ
ในวันที่ได้มา ส่ วนที่เหลือทยอยหักภายใน 5
ระยะเวลาบัญชี
รอบระยะเวลาบัญชี
- หักได้ภายใน 3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริ ษทั ฯสามารถหักได้
ทรัพย์สินประเภท
รอบระยะเวลาบัญชี ภายใน 3 รอบระยะเวลาบัญชี จากเดิมไม่นอ้ ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กว่า 10 รอบระยะเวลาบัญชี

กฎหมายอ้างอิงตาม
ประมวลรัษฎากร
พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 145)
มาตรา 4 ฉ

หมายเหตุ

พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 145)
มาตรา 4 สัตต

พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 145)
มาตร 4 อัฏฐ

- ทรัพย์สินต้องได้มา และใช้งาน
ภายใน วันที่ 31 ธ.ค. 2553
- เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่
473)

พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 145)
มาตรา 4 จัตวา

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นลิขสิ ทธิ์
กรณี ที่ไม่จาํ กัดอายุการใช้ จํานวนปี ที่
หักค่าสึ กหรอฯ ต้องไม่นอ้ ยกว่า 10
รอบระยะเวลาบัญชี
- แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
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ลาดับ
ที่

รายการทรัพย์สิน
ทีห่ ักค่ าสึ กหรอฯลฯ

หักได้

วิธีการคิดคานวณ

กฎหมายอ้างอิงตาม
ประมวลรัษฎากร

หมายเหตุ
(ฉบับที่ 473)

- หักร้อยละ 40
ในวันที่ได้มา

10

ทรัพย์สินประเภทอย่างอืน่
ตาม มาตรา 4(5) ของพระ
ราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 145)

- หักร้อยละ 100
ในวันที่ได้มา

บริ ษทั ที่มีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน
200 ล้านบาท และจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน
หักได้ร้อยละ 40 ของมูลค่าต้นทุนในวันที่
ได้มา
- ส่ วนที่เหลือให้ทยอยหักภายใน 3 รอบ
ระยะเวลาบัญชี
บริ ษทั ที่มีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน
200 ล้านบาท และจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน
หักได้ร้อยละ 100 ของมูลค่าต้นทุนแต่ไม่เกิน
500,000 บาท ใน 1 รอบระยะเวลาบัญชี

พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 145)
มาตรา 4 นว

- ทรัพย์สินต้องได้มา และใช้งาน
ภายใน วันที่ 31 ธ.ค. 2553
- เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับ
ที่ 473)
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รู ปแบบบัญชีและรายงาน
ห้างหุ น้ ส่ วนจดทะเบียน บริ ษทั จํากัด บริ ษทั มหาชนจํากัด ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคล
ที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุ รกิจในประเทศไทย กิจการร่ วมค้าตามประมวลรัษฎากร เป็ น
ผูม้ ีหน้าที่จดั ทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 แต่ประมวลรัษฎากรได้บญั ญัติให้
ผูป้ ระกอบการบางประเภทไม่วา่ จะประกอบการในรู ปของบุคคลธรรมดา บริ ษทั ห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล
หรื อนิติบุคคลอื่นใด มีหน้าที่จดั ทําบัญชีพิเศษเพิม่ เติม นอกเหนือจากบัญชีที่ตอ้ งจัดทําตามกฎหมายว่าด้วย
การบัญชี

บัญชีพเิ ศษและรายงานตามประมวลรัษฎากร
1

บัญชีพเิ ศษแสดงการหักภาษี ณ ทีจ่ ่ ายและการนาส่ ง เพื่อให้ผมู้ ีหน้าที่หกั ภาษีเงินได้ ณ ที่
จ่ายได้บนั ทึกรายการภาษีหกั ณ ที่จ่ายไว้เพื่อป้ องกันการหลงลืมที่จะนําส่ งภาษีดงั กล่าว
และเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่จะทําการตรวจสอบ (ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 4) เรื่ อง กําหนดให้ผมู ้ ีหน้าที่
หักภาษีเงินได้หรื อภาษีการค้า ณ ที่จ่าย มีบญั ชีพิเศษ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531)
2. บัญชีพเิ ศษสาหรับกิจการโรงสี ขนาดเล็ก เพื่อให้ผทู ้ ี่ไม่มีหน้าที่จดั ทํารายงานการค้าข้าว
ประจําวันตามกฎหมายว่าด้วยการค้าข้าวของกระทรวงพาณิ ชย์ได้มีบญั ชีคุมสิ นค้าสําหรับกิจการโรงสี
ขนาดเล็ก ได้แก่ ผูป้ ระกอบกิจการโรงสี ขา้ วที่มีกาํ ลังการผลิตตํ่ากว่า 5 เมตริ กตันต่อ 24 ชัว่ โมง ไม่วา่ จะใช้
เครื่ องสี ขา้ วเครื่ องเดียวหรื อหลายเครื่ องก็ตาม จึงมีบญั ชีพิเศษที่ตอ้ งจัดทําดังนี้
- บัญชีรับข้าวเปลือกจากผูว้ า่ จ้างสี ขา้ ว
- บัญชีรับจ่ายข้าวเปลือก
- บัญชีรับจ่ายผลิตภัณฑ์และวัตถุพลอยได้จากการสี ขา้ ว (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 1) เรื่ อง กําหนดให้ผมู ้ ีเงินได้จากการทํากิจการโรงสี ขา้ ว มีบญั ชีพิเศษแสดง
รายการและปริ มาณข้าวเปลือก ต้นข้าว ปลายข้าวและรํา ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522)
3. บัญชี พเิ ศษสาหรับกิจการสถานพยาบาลทีม่ ีเตียงรับผู้ป่วยไว้ ค้างคืน เพื่อให้ผปู ้ ระกอบกิจการ
สถานพยาบาลที่มีเตียงรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน เช่น โรงพยาบาลเอกชน โพลีคลินิก หรื อสถานพยาบาลอื่น
จัดทําบัญชีพิเศษนี้เพื่อแสดงรายการจ่ายเงินให้แก่ผปู ้ ระกอบโรคศิลปะ เพื่อใช้ตรวจสอบรายได้จากการ
ประกอบวิชาชีพอิสระ ของผูป้ ระกอบโรคศิลปะ(ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่
10) เรื่ อง กําหนดให้ผดู ้ าํ เนินการสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน มีบญั ชีพิเศษ ตามมาตรา 17
แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2522)
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4. บัญชีพเิ ศษสาหรับกิจการค้ าของเก่าประเภทรถยนต์ เพื่อแสดงรายการรถยนต์เก่าที่มีอยู่ ได้มา
หรื อ จําหน่ายไปแต่ละครั้ง ไม่วา่ รถยนต์น้ นั ได้ซ้ื อมาขาย หรื อขายแทนผูอ้ ื่น และใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
พิสูจน์รายได้จากการประกอบกิจการและควบคุมการมิให้มีการค้ารถยนต์เก่าโดยไม่สุจริ ต
(ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 12) เรื่ อง กําหนดให้ผทู ้ าํ การค้าของเก่าประเภท
รถยนต์มีบญั ชีพิเศษ ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2523)
5. บัญชี พเิ ศษสาหรับผู้ผลิตหรือผู้รับจ้ างผลิตผลิตภัณฑ์ ซีดี เพื่อแสดงรายการผลิตหรื อรับจ้างผลิต
ผลิตภัณฑ์ซีดี และเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บและตรวจสอบภาษีอากร และป้ องกันการละเมิดลิขสิ ทธิ์ การ
ผลิตซีดี
(ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่ อง กําหนดให้ผผู ้ ลิตหรื อผูร้ ับจ้าง
ผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีมีบญั ชีพิเศษ ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2546)
6. บัญชี งบดุล บัญชี ทาการ และบัญชี กาไรขาดทุน เป็ นบัญชีการเงิน ที่บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติ
บุคคลที่มีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกําไรสุ ทธิ ซ่ ึ งต้องจัดทําตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
เป็ นปกติอยูแ่ ล้ว เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการประกอบกิจการ แต่ผปู ้ ระกอบการต้องทําการปรับปรุ ง
กําไรสุ ทธิ หรื อขาดทุนสุ ทธิ ทางบัญชีหรื อทางการเงิน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
คํานวณกําไรสุ ทธิ หรื อขาดทุนสุ ทธิ ทางภาษีอากร ตามมาตรา65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวล
รัษฎากร ทั้งนี้ให้บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลแนบบัญชีงบดุล บัญชีทาํ การ และบัญชีกาํ ไรขาดทุนไป
พร้อมกับการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ด้วย
7. บัญชีรายได้ ก่อนหักรายจ่ ายใดๆ สําหรับบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล ที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศและเข้ามาประกอบกิจการขนส่ งระหว่างประเทศในประเทศไทย และมีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
นิติบุคคลจากฐานรายได้จากการประกอบกิจการขนส่ งระหว่างประเทศ โดยคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในอัตราร้อยละ 3 ของค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม หรื อประโยชน์อื่น ที่เรี ยกเก็บในประเทศไทยเนื่องจากการ
ขนส่ งคนโดยสาร หรื อร้อยละ 3 ของค่าระวาง ค่าธรรมเนียม หรื อประโยชน์อื่นใด ที่เรี ยกเก็บไม่วา่ ใน
ประเทศไทยหรื อต่างประเทศ เนื่องจากการขนส่ งสิ นค้าออกจากประเทศไทย
8. รายงานภาษีมูลค่ าเพิม่ ตามมาตรา 87 แห่งประมวลรัษฎากรได้กาํ หนดให้ผปู ้ ระกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจัดทํารายงานเป็ นพิเศษเพื่อควบคุมการจัดเก็บและสอบยันกับแบบแสดงรายการที่
ยืน่ เสี ยภาษีเป็ นหลักฐานทางทะเบียนรายละเอียดประกอบแบบแสดงรายการภาษี โดยต้องจัดทําเป็ นราย
สถานประกอบการ ซึ่ งมีรายงานดังนี้
„ รายงานภาษีขาย เป็ นรายงานแสดงมูลค่าสิ นค้าหรื อบริ การและภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผปู ้ ระกอบการ
จดทะเบียนได้ออกใบกํากับภาษีจากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การนั้นๆ ทั้งนี้รายงานภาษีขายต้องมีรายการ
และข้อความตามแบบที่อธิ บดีกรมสรรพากรกําหนด
(ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2542)
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„ รายงานภาษีขายของผู้ประกอบการทีป่ ระกอบกิจการจาหน่ ายทองรู ปพรรณ ที่ขอเสี ย
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากส่ วนต่างมีหน้าที่ตอ้ งจัดทํารายงานภาษีขายเป็ นกรณี พิเศษด้วย โดยต้องมีรายการและ
ข้อความอย่างน้อยตามที่อธิ บดีกาํ หนด
(ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 104) เรื่ อง กําหนดให้ผปู ้ ระกอบการจด
ทะเบียนจัดทํารายงานแตกต่างไปจาก รายงานตามมาตรา 87 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 2 มิถุนายน
พ.ศ. 2543)
„ รายงานภาษีซื้อเป็ นรายงานแสดงมูลค่าสิ นค้าหรื อบริ การและภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผปู ้ ระกอบการ
จดทะเบียนได้ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การจากผูป้ ระกอบการจดทะเบียนอื่น ทั้งนี้รายงานภาษีซ้ื อต้องมีรายการ
และข้อความตามแบบที่อธิ บดีกรมสรรพากรกําหนด (ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ฉบับที่ 89) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2542 )
„ รายงานสิ นค้ าและวัตถุดิบ สําหรับผูป้ ระกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสิ นค้า
และประกอบกิจการผลิตสิ นค้าเพื่อขาย ผูป้ ระกอบการผลิตสิ นค้าเพื่อขายนั้นต้องจัดทําทั้งรายงานวัตถุดิบ
รายงานสิ นค้าสําเร็ จรู ป และรายงานสิ นค้าระหว่างผลิต (เฉพาะ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี) ซึ่งต้องมี
รายการและข้อความอย่างน้อยตามที่อธิ บดีกรมสรรพากรกําหนด (ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2542 )
รายงานการจ่ ายอะไหล่ โดยไม่ คิดมูลค่ า ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขายสิ นค้าโดยมี
การรับประกันสิ นค้าที่ขายหรื อบริ การซ่อมสิ นค้าที่ขาย กรณี มีการชํารุ ดบกพร่ องหรื อเพื่อเหตุอื่นอันมี
ลักษณะทํานองเดียวกัน ต้องจัดทํารายงานจ่ายอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อใช้ประกันสิ นค้าที่ขายหรื อ
บริ การซ่อมสิ นค้าที่ขายแยกต่างหากจากรายงานสิ นค้าและวัตถุดิบ
บัญชีแสดงรายการสิ นค้าที่ครอบครอง
- ผูป้ ระกอบกิจการโรงเลื่อย โรงค้าไม้แปรรู ป
- ผูป้ ระกอบกิจการค้าของเก่า
- ผูป้ ระกอบการที่ได้รับอนุมตั ิให้จดั ตั้งคลังสิ นค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
- ผูป้ ระกอบกิจการปิ โตรเลียม
แบบรายละเอียดสิ นค้ าคงเหลือ สําหรับบุคคลธรรมดาผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่ ง
มีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งจัดทํารายงานสิ นค้าและวัตถุดิบ แต่ตอ้ งทําการ
ตรวจนับสิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของปี และกรอกรายการสิ นค้า
คงเหลือในแบบรายละเอียดสิ นค้าคงเหลือ และให้ถือว่าแบบรายละเอียดสิ นค้าคงเหลือเป็ นรายงานสิ นค้า
และวัตถุดิบ สําหรับผูป้ ระกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการ โรงเลื่อย โรงค้าไม้แปรรู ป กิจการค้าของ
เก่า ผูป้ ระกอบการที่ได้รับอนุมตั ิให้จดั ตั้งคลังสิ นค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร และกิจการ
ปิ โตรเลียม ให้ใช้บญั ชีแสดงรายการสิ นค้าที่ครอบครองตามกฎหมายนั้น ๆ เป็ นรายงานสิ นค้าและวัตถุดิบ
(ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิม่ (ฉบับที่ 104) เรื่ อง กําหนดให้ผปู ้ ระกอบการจด
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ทะเบียนจัดทํารายงานแตกต่างไปจากรายงานตามมาตรา 87 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 2 มิถุนายน
พ.ศ. 2543)
การจัดทารายงานรวมสาหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนทีไ่ ด้ รับอนุมัติให้ จัดทารายงานรวมกันกับ
สานักงานใหญ่ กรณี ที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การซึ่ งนอกจากมีสถานประกอบการที่
เป็ นสํานักงานใหญ่แล้ว ยังมีสถานประกอบการอื่นอีกหลายแห่งที่มีลกั ษณะเป็ นรถเข็น แผงลอย หน่วย
ขายที่มีลกั ษณะเป็ นร้านค้าย่อย หรื อที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกัน และประกอบกิจการอยูเ่ ป็ นประจําใน
สถานที่เช่า สามารถจัดทํารายงานภาษีขาย, รายงานภาษีซ้ื อ, รายงานสิ นค้าและวัตถุดิบ โดยจัดทํารวมกัน
กับสํานักงานใหญ่เพียงรายงานฉบับเดียว ซึ่ งรวบรวมการขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การซื้ อสิ นค้าหรื อการ
รับบริ การและการรับหรื อจ่ายสิ นค้าหรื อวัตถุดิบของสถานประกอบการที่เป็ นสํานักงานใหญ่ และสถาน
ประกอบการแห่งอื่น โดยต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามที่อธิ บดีกรมสรรพากรกําหนด และต้อง
เก็บรักษาไว้ ณ สถานประกอบการที่เป็ นสํานักงานใหญ่ (ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 104) เรื่ อง กําหนดให้ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนจัดทํารายงานแตกต่างไปจาก
รายงานตามมาตรา 87 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2543)
9. รายงานภาษีธุรกิจเฉพาะ ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีธุรกิจเฉพาะมีหน้าที่จดั ทํารายงานแสดงรายรับก่อน
หักรายจ่ายที่ตอ้ งเสี ยภาษีธุรกิจเฉพาะและรายรับที่ไม่ตอ้ งนํามารวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษีธุรกิจเฉพาะ โดย
ต้องจัดทําเป็ นรายสถานประกอบการ ปั จจุบนั ไม่ได้กาํ หนดรู ปแบบรายงานแสดงรายรับก่อนหักรายจ่ายให้
ผูป้ ระกอบการปฏิบตั ิแต่อย่างใด
10. รายงานเงินสดรับ –จ่ าย ผูป้ ระกอบการที่มีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และมิได้จด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เฉพาะผูม้ ีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) แห่งประมวล
รัษฎากร จัดทําบัญชีหรื อรายงานแสดงรายได้และรายจ่ายเป็ นประจําวัน เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี
อากรและเพื่อให้ผปู ้ ระกอบการทราบถึงรายได้ รายจ่าย ผลกําไร ขาดทุน และใช้เป็ นหลักฐานในการขอ
สิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน (ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 161) เรื่ อง
กําหนดให้ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และมิได้เป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดทําบัญชีหรื อรายงานแสดงรายได้และรายจ่าย ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549)

หมายเหตุ

: ดูตัวอย่ างการลงรายงานได้ ที่ http://www.rd.go.th/publish/38052.0.html
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ตารางสรุปบัญชีพเิ ศษและรายงานตามประมวลรัษฎากร
กรณีผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา ห้ างหุ้นส่ วนสามัญ หรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่ นิติบุคคล
ผูป้ ระกอบการบุคคลธรรมดา ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ หรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล อาจจะประกอบ
กิจการที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพียงอย่างเดียว หรื อต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม หรื อภาษีธุรกิจเฉพาะ
นอกเหนือจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็ได้ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ประเภทกิจการของผูป้ ระกอบการ สําหรับบัญชี
พิเศษและรายงานที่ตอ้ งจัดทําตามประมวลรัษฎากรกรณี ที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และกรณี ที่จด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น สรุ ปได้ดงั นี้
ผู้ประกอบการทีไ่ ม่ ได้ จดทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิม่

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิม่

1. รายงานเงินสดรับ ‟ จ่าย
1. รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. บัญชีแสดงสิ นค้าที่ครอบครอง กรณี เป็ นผู้
- รายงานภาษีขาย
ประกอบ กิจการค้าของเก่า
- รายงานภาษีซ้ื อ
3. บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและ
- รายละเอียดสิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
นําส่ ง
และวันที่ 31 ธันวาคม
4. บัญชีพิเศษเฉพาะกิจการ
- บัญชีแสดงสิ นค้าที่ครอบครอง กรณี เป็ นผู้
-โรงสี ขนาดเล็ก
ประกอบกิจการโรงเลื่อย โรงค้าไม้แปรรู ป
- กิจการสถานพยาบาลที่มีเตียงผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน
กิจการค้าของเก่า
- กิจการค้าของเก่าประเภทรถยนต์
2. บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและนําส่ ง
- ผูผ้ ลิตหรื อผูร้ ับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
3. บัญชีพิเศษเฉพาะกิจการ
5. รายงานภาษีธุรกิจเฉพาะ (กรณี จดทะเบียน
- กิจการค้าของเก่าประเภทรถยนต์
ภาษีธุรกิจเฉพาะ)
- ผูผ้ ลิตหรื อผูร้ ับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
4. รายงานภาษีธุรกิจเฉพาะ (กรณี จดทะเบียนภาษี
ธุ รกิจเฉพาะ)
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ตารางสรุปบัญชีพเิ ศษและรายงานตามประมวลรัษฎากร
กรณีผู้ประกอบการ ห้ างหุ้นส่ วนจากัด บริษทั จากัด บริษทั มหาชนจากัด
ห้ างหุ้นส่ วนสามัญนิติบุคคล กิจการร่ วมค้ า มูลนิธิ สมาคม หรือนิติบุคคลอืน่
ผูป้ ระกอบการในรู ปของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด บริ ษทั จํากัด บริ ษทั มหาชนจํากัด ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ
นิติบุคคล กิจการร่ วมค้า มูลนิธิสมาคม หรื อนิติบุคคลอื่นใด นั้น
บัญชีพิเศษและรายงานที่ตอ้ งจัดทําตามประมวลรัษฎากรกรณี ที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
และกรณี ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น สรุ ปได้ดงั นี้
ผู้ประกอบการทีไ่ ม่ ได้ จดทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิม่
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิม่
1. บัญชีงบดุล บัญชีทาํ การ และบัญชีกาํ ไรขาดทุน 1. รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. บัญชีแสดงสิ นค้าที่ครอบครอง กรณี เป็ นผู้
- รายงานภาษีขาย
ประกอบกิจการค้าของเก่า
- รายงานภาษีซ้ื อ
3. บัญชีพิเศษเฉพาะกิจการ
- รายงานสิ นค้าและวัตถุดิบ
-โรงสี ขนาดเล็ก
- รายงานการจ่ายอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า
- กิจการสถานพยาบาลที่มีเตียงผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน
(สําหรับสิ นค้าที่มีประกัน)
- กิจการค้าของเก่าประเภทรถยนต์
- บัญชีแสดงสิ นค้าที่ครอบครอง กรณี เป็ น
- ผูผ้ ลิตหรื อผูร้ ับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
ผูป้ ระกอบกิจการโรงเลื่อย โรงค้าไม้แปรรู ป
4. บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและนําส่ ง
กิจการค้าของเก่าผูป้ ระกอบการที่ได้รับให้
5. รายงานภาษีธุรกิจเฉพาะ (กรณี จดทะเบียนภาษี
อนุมตั ิให้จดั ตั้งคลังสิ นค้าทัณฑ์บนประเภท
ธุ รกิจเฉพาะ)
ร้านค้าปลอดอากร และกิจการปิ โตรเลียม
2. บัญชีงบดุล บัญชีทาํ การ และบัญชีกาํ ไรขาดทุน
3. บัญชีพิเศษเฉพาะกิจการ
- กิจการค้าของเก่าประเภทรถยนต์
- ผูผ้ ลิตหรื อผูร้ ับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
4. บัญชีรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ (เฉพาะนิติบุคคล
ต่างประเทศที่เข้ามาประกอบกิจการขนส่ ง
ระหว่างประเทศในประเทศไทย)
5. บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและนําส่ ง
6. รายงานภาษีธุรกิจเฉพาะ (กรณี จดทะเบียนภาษี
ธุ รกิจเฉพาะ)

54

ใบรับ/ใบกากับภาษี
การขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบเสร็ จรับเงิน ซึ่งเป็ นใบรับที่แสดง
การรับชําระเงินหากเป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะต้องมีใบกํากับภาษีมาเกี่ยวข้อง
นอกเหนือจากใบเสร็ จรับเงิน ลักษณะของใบเสร็ จรับเงินและใบกํากับภาษีจะต้องมีสาระสําคัญที่กฎหมาย
กําหนดไว้จึงจะถือว่าถูกต้อง สําหรับผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ จะใช้ใบกํากับภาษีกบั
ใบเสร็ จรับเงินในฉบับเดียวกันก็ได้
ทั้งนี้ นิยามคําว่า “ใบรับ” ตามมาตรา 103 แห่งประมวลรัษฎากร หมายความว่า
(ก) บันทึก หรื อหนังสื อใด ๆ ที่เป็ นหลักฐานแสดงว่าได้รับ ได้รับฝาก หรื อได้รับชําระ
เงินหรื อตัว๋ เงิน หรื อ
(ข) บันทึก หรื อหนังสื อใด ๆ ที่เป็ นหลักฐานแสดงว่าหนี้หรื อสิ ทธิ เรี ยกร้องได้ชาํ ระหรื อ
ปลดให้แล้วบันทึก หรื อหนังสื อที่กล่าวนั้นจะมีลายมือชื่อของบุคคลใด ๆ หรื อไม่ ไม่สาํ คัญ
สาระสําคัญและกฎหมายของใบกํากับภาษีและใบรับ สรุ ปได้ดงั นี้
ตารางสรุ ปใบกากับภาษี / ใบรับ
รายการ
ใบรับ

สาระสาคัญ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูอ้ อกใบรับ
ชื่อหรื อยีห่ อ้ ของผูอ้ อกใบรับ
เลขลําดับของเล่มและของใบรับ
วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับ
จํานวนเงินที่รับ
ชนิด ชื่อ จํานวนและราคาสิ นค้าในกรณี การขายหรื อให้เช่าซื้ อ
สิ นค้าเฉพาะชนิดที่มีราคาตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทขึ้นไป

กฎหมายอ้างอิง
ตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 105 ทวิ
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รายการ
ใบกํากับภาษี
แบบเต็มรู ป

สาระสาคัญ

1. คําว่า “ใบกํากับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูป้ ระกอบการ
จดทะเบียนที่ออกใบกํากับภาษีและในกรณี ที่ตวั แทนเป็ นผูอ้ อก
ใบกํากับภาษีในนามของผูป้ ระกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา
86 วรรคสี่ หรื อมาตรา 86/2 หรื อผูท้ อดตลาดเป็ นผูอ้ อก
ใบกํากับภาษีในนามของผูป้ ระกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา
86/3 ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของ
ตัวแทนนั้นด้วย
3. ชื่อ ที่อยู่ ของผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การ
4. หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเล่ม
(ถ้ามี)
5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริ มาณ และมูลค่าของสิ นค้าหรื อของบริ การ
6. จํานวนภาษีมูลค่าเพิม่ ที่คาํ นวณจากมูลค่าของสิ นค้าหรื อของ
บริ การโดยให้แยกออกจากมูลค่าของสิ นค้าและหรื อของบริ การ
ให้ชดั แจ้ง
7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกํากับภาษี
8. ข้อความอื่นที่อธิ บดีกาํ หนด
ใบกํากับภาษีอย่างย่อ 1. คําว่า “ใบกํากับภาษีอย่างย่อ” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
2. ชื่อ หรื อชื่อย่อ และเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของ
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกํากับภาษี
3. หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเล่ม
(ถ้ามี)
4. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริ มาณ และมูลค่าของสิ นค้าหรื อของบริ การ
5. ราคาสิ นค้าหรื อราคาค่าบริ การ โดยต้องมีขอ้ ความระบุชดั เจน
ว่าได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ไว้แล้ว
6. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกํากับภาษี
7. ข้อความอื่นที่อธิ บดีกาํ หนด
ใบเพิ่มหนี้
1. คําว่า “ใบเพิ่มหนี้” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูป้ ระกอบการ
จดทะเบียนที่ออกใบเพิ่มหนี้ และในกรณี ตวั แทนเป็ นผูอ้ อกใบ

กฎหมายอ้างอิง
ตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 86/4

มาตรา 86/6

มาตรา 86/9
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รายการ

สาระสาคัญ

กฎหมายอ้างอิง
ตามประมวลรัษฎากร

เพิ่มหนี้ในนามของผูป้ ระกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86
วรรคสี่ หรื อมาตรา 86/2ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจําตัวผูเ้ สี ย
ภาษีอากร ของตัวแทนนั้นด้วย
3. ชื่อ ที่อยู่ ของผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การ
4. วัน เดือน ปี ที่ออกใบเพิ่มหนี้
5. หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลําดับ
ของเล่ม (ถ้ามี) มูลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การที่แสดงไว้ใน
ใบกํากับภาษีดงั กล่าว มูลค่าที่ถูกต้องของสิ นค้าหรื อบริ การ
ผลต่างของจํานวนมูลค่าทั้งสอง และจํานวนภาษีที่เรี ยกเก็บเพิ่ม
สําหรับส่ วนต่างนั้น
6. คําอธิ บายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบเพิ่มหนี้
7. ข้อความอื่นที่อธิ บดีกาํ หนด
ใบลดหนี้
1. คําว่า “ใบลดหนี้” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
มาตรา 86/10
2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขที่ประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูป้ ระกอบการ
จดทะเบียนที่ออกใบลดหนี้ และในกรณี ที่ตวั แทนเป็ นผูอ้ อกใบ
ลดหนี้ ในนามของผูป้ ระกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86
วรรคสี่ หรื อมาตรา 86/2 ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจําตัวผู ้
เสี ยภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย
3. ชื่อ ที่อยู่ ของผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การ
4. วัน เดือน ปี ที่ออกใบลดหนี้
5. หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลําดับของ
เล่ม (ถ้ามี) มูลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การที่แสดงไว้ในใบกํากับภาษี
ดังกล่าว มูลค่าที่ถูกต้องของสิ นค้าหรื อบริ การ ผลต่างของจํานวน
มูลค่าทั้งสอง และจํานวนภาษีที่ใช้คืนสําหรับส่ วนต่างนั้น
6. คําอธิ บายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบลดหนี้
7. ข้อความอื่นที่อธิ บดีกาํ หนด
หมายเหตุ: ใบเพิม่ หนี้ ใบลดหนี้ และใบเสร็ จรับเงินค่าภาษีมูลค่าเพิม่ ที่ส่วนราชการเป็ นผูอ้ อกถือเป็ นใบกํากับภาษี
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แบบฯ และกาหนดเวลายืน่ แบบฯ
ประมวลรัษฎากรได้กาํ หนดแบบแสดงรายการภาษี เพื่อใช้ยนื่ เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ
อากรแสตมป์ รวมถึงกําหนดเวลายืน่ แบบฯ เพื่อเสี ยภาษีแต่ละประเภท แตกต่างกันออกไป ปรากฏดังตารางสรุ ป ดังนี้
ตารางสรุ ปแบบฯ/กาหนดเวลายืน่ แบบฯ ของภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ลาดับ
แบบฯ
กาหนดเวลายืน่ แบบฯ
ที่
1 ภ.ง.ด.90 ม.ค. ‟ มี.ค. ของปี ถัดไป
2

ภ.ง.ด.91 ม.ค. ‟ มี.ค. ของปี ถัดไป

3

ภ.ง.ด.92 ม.ค. ‟ มี.ค. ของปี ถัดไป

4
5

ภ.ง.ด.93 ภายในเดือน ธ.ค. ของปี ที่ได้รับเงินได้พึง
ประเมิน
ภ.ง.ด.94 ก.ค. ‟ ก.ย. ของปี ที่ได้รับเงินได้พึงประเมิน

6

ภ.ง.ด.95 ม.ค. ‟ มี.ค. ของปี ถัดไป

หมายเหตุ
ใช้เสี ยภาษีเงินได้ประจําปี สําหรับผูม้ ีเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40(2)-(8) แห่งประมวลรัษฎากรหรื อมี
เงินได้ฯ ตาม มาตรา 40(1) และ มาตรา 40(2)-(8) ในรอบปี ภาษีที่ผา่ นมา
ใช้เสี ยภาษีเงินได้ประจําปี สําหรับผูม้ ีเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากรในรอบปี
ภาษีที่ผา่ นมา
ใช้สาํ หรับผูจ้ ่ายเงินได้ที่ประสงค์จะยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้จากการ
จ้างแรงงานตาม มาตรา40(1) แห่งประมวลรัษฎากรให้แก่พนักงานด้วยสื่ อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
ใช้สาํ หรับผูม้ ีเงินได้พึงประเมินที่มีความจําเป็ นต้องยืน่ แบบเสี ยภาษีก่อนกําหนดเวลายืน่ แบบเสี ยภาษีเงินได้
ประจําปี ภาษี
ใช้เสี ยภาษีเงินได้ครึ่ งปี สําหรับผูม้ ีเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40(5)-(8) แห่งประมวลรัษฎากรที่ได้รับเงิน
ได้พึงประเมินตั้งแต่เดือน ม.ค. ‟ มิ.ย. ของปี นั้น
ใช้เสี ยภาษีเงินได้ประจําปี ภาษีสาํ หรับคนต่างด้าวที่ได้รับค่าจ้างแรงงานจากสํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาคใน
รอบปี ที่ผา่ นมา
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ตารางสรุ ปแบบ/กาหนดเวลายืน่ แบบฯ ของภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ลาดับ
แบบฯ
กาหนดเวลายืน่ แบบฯ
ที่
1 ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วัน นับแต่วนั สิ้ นรอบระยะเวลา
บัญชี
2 ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สุ ดท้ายของรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วนั แรกของรอบ
ระยะเวลาบัญชี
3

4

หมายเหตุ
ใช้กบั บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกําไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชี
ใช้กบั บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่ งปี จากการประมาณการกําไรสุ ทธิ หรื อ
จากกําไรสุ ทธิ กรณี เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิ ชย์บริ ษทั เงินทุน บริ ษทั
หลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์

ภ.ง.ด.52 ภายใน 150 วัน นับแต่วนั สิ้ นรอบระยะเวลา ใช้กบั บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ประกอบการขนส่ งผ่านประเทศ
บัญชี
ต่าง ๆ รวมทั้งไทย โดยเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ เฉพาะการขนส่ งขาออก
จากประเทศไทย
ภ.ง.ด.55 ภายใน 150 วัน นับแต่วนั สิ้ นรอบระยะเวลา ใช้กบั มูลนิธิหรื อสมาคมที่เป็ นนิติบุคคลซึ่ งมีรายได้ โดยเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานรายได้ก่อนหัก
บัญชี
รายจ่ายใด ๆ
หมายเหตุ: กรณีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ม 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
- ภ.ง.ด.51 ยืน่ แบบฯ ตั้งแต่ เดือน ก.ค. – ส.ค. ของปี นั้น
- ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.52, ภ.ง.ด.55 กาหนดยืน่ แบบฯ ภายใน 150 วัน ให้ นับวันที่ 1 ม.ค. ของปี ถัดไป เป็ นวันแรก
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ตารางสรุ ปแบบฯ/ กาหนดเวลายืน่ แบบฯ ของภาษีมูลค่ าเพิม่
ลาดับ
ที่
1
2

3
4

แบบฯ
ภ.พ.30

กาหนดเวลายืน่ แบบฯ
ตั้งแต่วนั ที่ 1-15 ของเดือนถัดไปทุกเดือน
ไม่วา่ เดือนภาษีน้ นั จะมีรายรับหรื อไม่

หมายเหตุ
ใช้กบั ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเสี ยภาษีที่คาํ นวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซ้ื อในแต่ละ
เดือนภาษี

- ใช้กบั ผูจ้ ่ายเงินทุกรายที่จ่ายเงินให้แก่ผปู ้ ระกอบการที่อยูน่ อกราชอาณาจักรที่เข้ามาขายสิ นค้าหรื อให้บริ การใน
ราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวหรื อใช้กบั ผูจ้ ่ายเงินทุกรายที่จ่ายเงินให้แก่ผปู ้ ระกอบการที่ได้ให้บริ การใน
ต่างประเทศและนําผลการให้บริ การมาใช้ในราชอาณาจักรหรื อใช้กบั ผูข้ ายทอดตลาดซึ่ งขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของผูป้ ระกอบการจดทะเบียนหรื อใช้กบั ส่ วนราชการที่ขายทรัพย์สินที่ถูกยึดของผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
- ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รับโอนสิ ทธิ
- ใช้กบั ผูร้ ับโอนสิ นค้าหรื อผูร้ ับโอนสิ ทธิ ในบริ การที่เสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0
ภ.พ.30.2 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนภาษีที่ เป็ นกรณี ยนื่ แบบฯ ปรับปรุ งภาษีซ้ื อที่เฉลี่ยตามส่ วนของรายได้
มีการปรับปรุ งภาษีซ้ื อ
ภ.พ.36

- ตั้งแต่วนั ที่ 1-7 ของเดือนถัดไป นับแต่วนั
สิ้ นเดือนที่มีการจ่ายเงินได้

ภ.พ.30.3 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนภาษีที่ เป็ นกรณี ยนื่ แบบปรับปรุ งภาษีซ้ื อที่เฉลี่ยตามส่ วนของการใช้พ้นื ที่อาคาร
มีการปรับปรุ งภาษีซ้ื อ
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ตารางสรุ ปแบบฯ/ กาหนดเวลายืน่ แบบฯ ของภาษีธุรกิจเฉพาะ
แบบฯ

กาหนดเวลายืน่ แบบฯ

ภ.ธ.40 ตั้งแต่วนั ที่ 1-15 ของเดือนถัดไปทุก
เดือนไม่วา่ เดือนภาษีน้ นั จะมีรายรับ
หรื อไม่ก็ตาม

หมายเหตุ
- ใช้กบั ผูป้ ระกอบกิจการที่ตอ้ งเสี ยภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยเสี ยภาษีจากฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
- ขายอสังหาริ มทรัพย์เป็ นทางการค้าหากําไรให้เสี ยภาษี ขณะจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมที่กรมที่ดิน โดยไม่ตอ้ งยืน่ แบบ
ภ.ธ.40 ที่กรมสรรพากรอีก

61

วิธีการชาระภาษี
วิธีการชาระภาษี
ประเภทภาษี
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ภ.ง.ด.90
- ภ.ง.ด.91
-ภ.ง.ด.92
- ภ.ง.ด.93
- ภ.ง.ด.94
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภ.ง.ด.50
- ภ.ง.ด.51
- ภ.ง.ด.52
- ภ.ง.ด.55
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภ.พ.30
- ภ.พ.36



บัตร
เครดิต
(KTC)










1. ชําระด้วยบัตรเครดิตของธนาคารกรุ งไทย (KTC) เฉพาะผูเ้ สี ยภาษีที่ยนื่
แบบ ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ชําระทาง e-payment หรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิ ชย์ ที่
เข้าร่ วมโครงการ หรื อบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด









ชําระทาง e-payment หรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิ ชย์ ที่เข้า
ร่ วมโครงการ หรื อบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด

เงินสด

เช็ค


e-payment
หมายเหตุ
กรณียนื่ แบบทาง
www.rd.go.th

1. ชําระด้วยบัตรเครดิตของธนาคารกรุ งไทย (KTC) เฉพาะผูเ้ สี ยภาษีที่ยนื่
แบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. ชําระทาง e-payment หรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิ ชย์ ที่
เข้าร่ วมโครงการ หรื อบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
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วิธีการชาระภาษี
ประเภทภาษี
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- ภ.ธ.40
อากรแสตมป์
- กรณี ชาํ ระเป็ นตัวเงิน
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
- ภ.ง.ด.1
- ภ.ง.ด.2
- ภ.ง.ด.3
- ภ.ง.ด.53
- ภ.ง.ด.54



บัตร
เครดิต
(KTC)














เงินสด

เช็ค


e-payment
กรณียนื่ แบบทาง
www.rd.go.th




หมายเหตุ
ชําระทาง e-payment หรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิ ชย์ ที่เข้า
ร่ วมโครงการ หรื อบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
เช็คที่ชาํ ระเป็ นแคชเชียร์ เช็คหรื อเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย
ชําระทาง e-payment หรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิ ชย์ ที่เข้า
ร่ วมโครงการ หรื อบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
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เช็คทีน่ ามาชาระภาษี
ประเภทเช็ค
เช็คประเภท ก.
(เช็คธนาคารแห่งประเทศไทย)
เช็คประเภท ข.
(เช็คที่มีธนาคารคํ้าประกัน)
เช็คประเภท ค.
(เช็คที่ธนาคารลงลายมือชื่อสั่งจ่าย
หรื อแคชเชียร์เช็ค)
เช็คประเภท ง.
(เช็คที่ผมู้ ีหน้าที่ชาํ ระเงินภาษีอากรเป็ น
ผูล้ งลายมือชื่อสั่งจ่ายและใช้ชาํ ระโดยตรง)

การสั่ งจ่ ายเช็ค
ในกรุ งเทพมหานคร
ในต่ างจังหวัด

สั่งจ่าย
“กรมสรรพากร”

วัน เดือน ปี ทีร่ ะบุในเช็ ค

หลักเกณฑ์ การใช้ เช็ค

1. เช็คที่ชาํ ระเป็ นเช็ค
1. ห้ามใช้เช็คโอนสลักหลัง
ประเภท ก. ข. และ ค.
2. ห้ามใช้เช็คระบุวนั เดือนปี
ระบุวนั เดือนปี ที่
ล่วงหน้า
เจ้าหน้าที่รับชําระเช็คนั้น 3. ห้ามใช้เช็คที่มีจาํ นวนเงิน
ยืน่ ที่สาํ นักงาน
สู งกว่าจํานวนภาษีอากรที่
สรรพากรพื้นที่สาขา หรื อ ก่อนวันที่ชาํ ระไม่
เกิน 15 วัน
ต้องชําระ
ให้ติดต่อสํานักงาน
4. การชําระภาษีจะถือว่า
สรรพากรพื้นที่สาขา
สมบูรณ์ต่อเมื่อ
ท้องที่ก่อนสั่งจ่าย
2. เช็คประเภท ง. ระบุวนั
กรมสรรพากรได้รับเงิน
เดือนปี ที่เจ้าหน้าที่รับ
ชําระเช็คนั้น หรื อ ก่อน ตามเช็คครบถ้วนแล้ว
วันที่ชาํ ระไม่เกิน 7 วัน
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สถานทีย่ นื่ แบบฯ เสี ยภาษี
ประมวลรัษฎากรได้กาํ หนดแบบแสดงรายการภาษี เพื่อใช้ยนื่ เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย รวมถึงกําหนดเวลายืน่ แบบฯ เพื่อเสี ยภาษีแต่ละประเภทแตกต่างกันออกไป ปรากฎดังตารางสรุ ป ดังนี้
ตารางสรุ ปสถานทีย่ นื่ แบบฯ เสี ยภาษี
สถานทีย่ นื่ แบบฯ
ประเภทภาษี
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ภ.ง.ด.90
- ภ.ง.ด.91
-ภ.ง.ด.92
- ภ.ง.ด.93
- ภ.ง.ด.94
- ภ.ง.ด.95

ธนาคาร
สานักงานสรรพากร
www.rd.go.th พาณิชย์ไทย ไปรษณีย์
พืน้ ทีส่ าขา
ในท้องที่





























หมายเหตุ
1. ยืน่ ได้ที่สาํ นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทัว่ ประเทศ
2. ยืน่ แบบฯ ทาง www.rd.go.th
- ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 เดือนมกราคม-มีนาคมของปี ถัดไป
- ภ.ง.ด.94 เดือนกรกฎาคม-กันยายน ของปี
3. ยืน่ แบบฯ ณ ธนาคารพาณิ ชย์ไทยสําหรับแบบ ภ.ง.ด.90 และ
ภ.ง.ด.91 เดือนมกราคม-มีนาคมของปี ถัดไป และมีภาษีที่ชาํ ระ
พร้อมกับการยืน่ แบบฯ และต้องเป็ นแบบฯ ที่แสดงชื่อ ที่อยู่ เลข
ประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี ตามที่กรมสรรพากรส่ งให้ (แบบฯ ที่ยนื่ ผ่าน
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สถานทีย่ นื่ แบบฯ
ประเภทภาษี

ธนาคาร
สานักงานสรรพากร
www.rd.go.th พาณิชย์ไทย ไปรษณีย์
พืน้ ทีส่ าขา
ในท้องที่

หมายเหตุ
ธนาคารกรุ งไทย ไม่ตอ้ งมีภาษีที่ตอ้ งชําระก็ได้)
4. ยืน่ แบบฯ ทางไปรษณี ยผ์ มู ้ ีเงินได้ตอ้ งมีภูมิลาํ เนาอยูใ่ น
กรุ งเทพมหานคร ส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนพร้อมแนบเช็คหรื อ
ธนาณัติ เฉพาะ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด. 91

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภ.ง.ด.50
- ภ.ง.ด.51
- ภ.ง.ด.52
- ภ.ง.ด.55





ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภ.พ.30
- ภ.พ.36







1. ยืน่ ได้ที่สาํ นักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ซึ่ งสํานักงานใหญ่ของ
บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลตั้งอยู่
2. ยืน่ แบบฯ ณ ธนาคารพาณิ ชย์ไทยและสาขา ในท้องที่ที่สาํ นักงาน
ใหญ่ของบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลตั้งอยู่ โดยใช้แบบฯ ที่
พิมพ์ชื่อและที่อยูท่ ี่กรมสรรพากรส่ งให้ภายในกําหนดเวลา และมี
เงินภาษีที่ตอ้ งชําระพร้อมกับการยืน่ แบบฯ
3. ยืน่ แบบฯ ณ ธนาคารพาณิ ชย์ไทย เฉพาะช่วงกําหนดเวลายืน่ แบบฯ
เสี ยภาษีเท่านั้น
1. ยืน่ ได้ที่สาํ นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู่
2. กรณี มีหลายสาขาและได้รับอนุมตั ิให้ยนื่ แบบรวมคํานวณภาษี

66

สถานทีย่ นื่ แบบฯ
ประเภทภาษี

ธนาคาร
สานักงานสรรพากร
www.rd.go.th พาณิชย์ไทย ไปรษณีย์
พืน้ ทีส่ าขา
ในท้องที่

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- ภ.ธ.40



อากรแสตมป์
- กรณี ชาํ ระเป็ นตัวเงิน
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
- ภ.ง.ด.1
- ภ.ง.ด.2
- ภ.ง.ด.3
- ภ.ง.ด.53
- ภ.ง.ด.54










หมายเหตุ
ให้ยนื่ แบบ ฯ ณ สํานักงานใหญ่หรื อสาขาที่ได้รับอนุมตั ิ
3. ยืน่ แบบฯ ทาง www.rd.go.th ในกําหนดระยะเวลา
1. ยืน่ ได้ที่สาํ นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู่
2. กรณี มีหลายสาขาและได้รับอนุมตั ิให้ยนื่ แบบฯ รวมคํานวณภาษี
ให้ยนื่ แบบฯ ณ สํานักงานใหญ่หรื อสาขาที่ได้รับอนุมตั ิ
3. ยืน่ แบบฯ ทาง www.rd.go.th ในกําหนดระยะเวลา
ยืน่ ได้ที่สาํ นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู่
1. ยืน่ ได้ที่สาํ นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่ผมู ้ ีหน้าที่หกั ณ
ที่จ่ายมีสาํ นักงานตั้งอยูซ่ ่ ึ งได้มีการจ่ายเงิน
2. ยืน่ แบบฯ ทาง www.rd.go.th ในกําหนดระยะเวลา
3. ยืน่ แบบฯ ณ ธนาคารพาณิ ชย์ไทยและสาขาในท้องที่ที่ผมู้ ีหน้าที่
หัก ณ ที่จ่ายมีสาํ นักงานตั้งอยูซ่ ่ ึ งได้มีการจ่ายเงิน โดยใช้แบบฯ ที่
พิมพ์ชื่อและที่อยูท่ ี่กรมสรรพากรส่ งให้ ภายในกําหนดเวลา และ
มีเงินภาษีที่ตอ้ งชําระพร้อมกับการยืน่ แบบ ฯ
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หน่ วยรับชาระภาษีทเี่ ข้ าร่ วมโครงการกรณียนื่ แบบทาง www.rd.go.th
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สถานที่
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
ธนาคารกสิ กรไทย
ธนาคารกรุ งไทย
ธนาคารซิ ต้ ีแบงค์
บริ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยกลุ่มธนาคาร
ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย)
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
ที่ทาํ การไปรษณี ย ์
ธนาคารกรุ งเทพ

ลาดับที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สถานที่
ธนาคารมิซูโฮ คอเปอร์เรต
ธนาคารดอยซ์แบงก์
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุ ย แบงกิ้งคอร์ ปอเรชัน่
ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ
ธนาคารนครหลวงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารไทยธนาคาร
ธนาคารเอชเอสบีซี
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
จุดชําระเงิน เคาน์เตอร์เซอร์วสิ
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ภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย
องค์ประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประกอบด้วย ผูจ้ ่ายเงินได้ ผูร้ ับเงินได้ ประเภทเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร บทบัญญัติตาม
ประมวลรัษฎากรที่กาํ หนดให้หกั ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

ผู้จ่ายเงินได้ ทมี่ ีหน้ าทีห่ ักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่ าย
ผูจ้ ่ายเงินได้อาจเป็ นบุคคลธรรมดา ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด บริ ษทั จํากัด ห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล บริ ษทั มหาชนจํากัด หน่วยงานรัฐ องค์การของรัฐหรื อนิติบุคคลอื่นใด
ก็ได้ แต่ผจู ้ ่ายเงินได้ที่มีหน้าที่หกั ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ต้องเป็ นผูจ้ ่ายเงินได้ตามที่ประมวลรัษฎากรกําหนดไว้เท่านั้น ดังนั้น ผูจ้ ่ายเงินได้ที่กฎหมายไม่กาํ หนดให้มีหน้าที่
หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เมื่อจ่ายเงินได้ ก็ไม่ตอ้ งหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด
ผู้รับเงินได้ ทถี่ ูกหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่ าย
ผูร้ ับเงินได้ที่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จะต้องเป็ นผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรื อภาษีเงินได้นิติบุคคล หากไม่มีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้หรื อได้รับ
การยกเว้นภาษีโดยไม่มีเงื่อนไข เมื่อผูจ้ ่ายเงินได้จ่ายเงินให้ ก็ไม่ตอ้ งหักภาษี ณ ที่จ่าย
* ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- บุคคลธรรมดา
- ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
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- ผูถ้ ึงแก่ความตายระหว่างปี ภาษี
- กองมรดกที่ยงั มิได้แบ่ง
* ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม กิจการร่ วมค้า บริ ษทั ที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบกิจการใน
ไทย นิติบุคคลอื่นที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ กิจการของรัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ
บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรทีก่ าหนดให้ หักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่ าย
มาตรา

ผู้รับเงินได้ ทถี่ ูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย

มาตรา 3 เตรส

- ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่อยูใ่ นประเทศไทย
- ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย

มาตรา 50

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่อยูใ่ นหรื อนอกประเทศไทย

มาตรา 65 จัตวา โรงงานยาสู บ กระทรวงการคลัง หักภาษีร้อยละ 12.50 ของกําไรของผูข้ ายส่ ง
และอัตราร้อยละ 10 ของกําไรของผูข้ ายปลีก

หมายเหตุ
- อาศัยอํานาจตามมาตรา 3 เตรส ออกกฎกระทรวง 144 และออก
คําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528
- ผูจ้ ่ายเงินและผูถ้ ูกหักภาษี ณ ที่จ่ายต้องเป็ นผูท้ ี่กฎหมายกําหนด
เท่านั้น
- หักภาษีเมื่อจ่ายเงินตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป
มาตรา 50(1)-(6)
โรงงานยาสู บเสี ยภาษีเงินได้แทนผูข้ ายทุกทอดซึ่งเป็ นบริ ษทั หรื อ
ห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลที่ซ้ื อสิ นค้าของโรงงานยาสู บ
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มาตรา

ผู้รับเงินได้ ทถี่ ูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย

หมายเหตุ

มาตรา 69 ทวิ

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ประกอบกิจการในหรื อนอกประเทศไทย

มาตรา 69 ตรี

บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลที่ขายอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย

มาตรา 70

บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และมิได้
ประกอบกิจการในประเทศไทย

-หน่วยงานรัฐหรื อองค์การของรัฐเป็ นผูจ้ ่ายเงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา 40(2)-(8) แห่งประมวลรัษฎากร
-หักภาษีเมื่อจ่ายเงินตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป
ผูจ้ ่ายเงินทุกรายที่จ่ายเงินค่าซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ จะหักภาษี และ
นําส่ งขณะจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมที่กรมที่ดิน
ผูจ้ ่ายเงินทุกรายที่จ่ายเงินได้ มาตรา 40(2)-(6) ต้องหักภาษี ใน
อัตราร้อยละ 15 เว้นแต่เงินปั นผลให้หกั อัตราร้อยละ 10

มาตรา 70 ทวิ

บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และมิได้
ประกอบกิจการในประเทศไทย

บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลได้จาํ หน่ายเงินกําไรหรื อเงินอื่น
ใดที่กนั ไว้จากกําไร ต้องหักภาษีอตั ราร้อยละ 10
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ตารางสรุ ปภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย
กรณีผ้ มู ีหน้ าทีเ่ สี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาอยู่ในประเทศไทย
ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

ผู้จ่ายเงินทีม่ ี
หน้ าทีห่ ักภาษี

มาตรา 40(1)
-เงินเดือน ค่าจ้างฯลฯ

ผูจ้ ่ายเงินทุกราย

ผู้ถูกหักภาษี
บุคคลธรรมดา

วิธีคานวณภาษี/หักภาษีร้อยละ
กรณีทวั่ ไป
-นําเงินได้พึงประเมินที่คาดว่าได้รับทั้งปี
หักออกด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
เหลือเท่าใดเป็ นเงินได้สุทธิ แล้วนําไป
คํานวณภาษีตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา จะได้ภาษีที่ตอ้ งชําระทั้ง
ปี แล้วหารด้วยจํานวนครั้งที่จ่าย จะได้
จํานวนภาษีที่ตอ้ งหักแต่ละครั้ง
*เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก ได้รับ
การยกเว้นภาษี
กรณีเงินได้ ครั้งเดียว เพราะเหตุออกจากงาน
-นําเงินได้เพราะเหตุออกจากงานหักออก
ด้วยค่าใช้จ่าย เท่ากับ 7,000 บาท คูณ

บทบัญญัติตาม
ประมวลรัษฎากรหรือคาสั่ ง
แบบ/กาหนด
กรมสรรพากร
เวลานาส่ งภาษี
ทีก่ าหนดให้ หักภาษี
มาตรา 50(1)
ภ.ง.ด.1/นําส่ งภายใน
มาตรา 48(5)
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่จ่าย
เงินได้
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ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

มาตรา 40(2)
-การรับทํางานให้
ค่านายหน้า ฯลฯ

ผู้จ่ายเงินทีม่ ี
หน้ าทีห่ ักภาษี

ผูจ้ ่ายเงินทุกราย

ผู้ถูกหักภาษี

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

วิธีคานวณภาษี/หักภาษีร้อยละ
จํานวนปี ที่ทาํ งาน เหลือเท่าใดหัก
ค่าใช้จ่ายได้อีก 50% แล้วนําเงินที่เหลือ
ไปคํานวณภาษีตามบัญชีอตั ราภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา
*เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก ที่ได้รับ
การยกเว้นภาษีไม่ให้นาํ มาใช้ในกรณี น้ ี
*เงินได้สุทธิ 100,000 บาทแรก คงเสี ย
ภาษีอตั รา ร้อยละ 5 ตามปกติ
-นําเงินได้พึงประเมินที่ได้รับหักออกด้วย
ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนเหลือเท่าใดเป็ น
เงินได้สุทธิแล้วนําไปคํานวณภาษีตาม
บัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะได้
จํานวนภาษีที่ตอ้ งหักและนําส่ ง
*เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก ได้รับ
การยกเว้นภาษี

บทบัญญัติตาม
ประมวลรัษฎากรหรือคาสั่ ง
กรมสรรพากร
ทีก่ าหนดให้ หักภาษี

แบบ/กาหนด
เวลานาส่ งภาษี

ภ.ง.ด.1/นําส่ งภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จ่ายเงินได้
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ประเภทเงินได้
พึงประเมิน
มาตรา 40(3)
-ค่ากู๊ดวิลล์, ลิขสิ ทธิ์
สิ ทธิ อย่างอื่น ฯลฯ
มาตรา 40(4)(ก)
-เฉพาะดอกเบี้ยจาก
พันธบัตร/เงินฝาก/
เงินฝากสหกรณ์/หุ น้ กู/้
ตัว๋ เงิน/เงินให้กยู้ มื

ผู้จ่ายเงินทีม่ ี
หน้ าทีห่ ักภาษี

ผู้ถูกหักภาษี

วิธีคานวณภาษี/หักภาษีร้อยละ

ผูจ้ ่ายเงินทุกราย

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

หักภาษีตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา

ผูจ้ ่ายเงินที่เป็ น
นิติบุคคล

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

หักภาษีร้อยละ 15
-ยกเว้นภาษีดอกเบี้ยสลากออมสิ น
ดอกเบี้ยเงินฝากเผือ่ เรี ยกธนาคารออมสิ น
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์
(มาตรา 42(8))
-ยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารในราชอาณาจักรที่ได้รับไม่เกิน
20,000 บาท/ปี (กฎกระทรวง 126 ข้อ
2(38))
-ยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
(กฎกระทรวง 126 ข้อ 2(22))

บทบัญญัติตาม
ประมวลรัษฎากรหรือคาสั่ ง
แบบ/กาหนด
กรมสรรพากร
เวลานาส่ งภาษี
ทีก่ าหนดให้ หักภาษี
มาตรา 50(2)
ภ.ง.ด.2/นําส่ งภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือนถัดไป
จากเดือนที่จ่ายเงินได้
มาตรา 50(2)(ข)
ภ.ง.ด.2/นําส่ งภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้
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ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

ผู้จ่ายเงินทีม่ ี
หน้ าทีห่ ักภาษี

ผู้ถูกหักภาษี

วิธีคานวณภาษี/หักภาษีร้อยละ

มาตรา 40(4)(ก)
-ผลต่างราคาไถ่ถอน
กับราคาจําหน่ายตัว๋ เงิน
หรื อตราสารสิ ทธิ ในหนี้
บริ ษทั หรื อนิติบุคคลอื่น
เป็ นผูอ้ อก

ผูจ้ ่ายเงินที่เป็ น
นิติบุคคล

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

หักภาษีร้อยละ 15
(เฉพาะผูร้ ับเงินเป็ นผูท้ รงคนแรก)

มาตรา 40(4)(ก) เฉพาะ
-เงินได้ทาํ นองเดียวกับ
ดอกเบี้ย
-ผลประโยชน์ที่ได้
จากการให้กยู้ มื หรื อ
สิ ทธิ เรี ยกร้องในหนี้
ทุกชนิด

ผูจ้ ่ายเงินที่เป็ น
นิติบุคคล

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

หักภาษีตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา

บทบัญญัติตาม
ประมวลรัษฎากรหรือคาสั่ ง
แบบ/กาหนด
กรมสรรพากร
เวลานาส่ งภาษี
ทีก่ าหนดให้ หักภาษี
มาตรา 50(2)(ค)
ภ.ง.ด.2/นําส่ งภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จ่ายเงินได้

มาตรา 50(2)(ง)

ภ.ง.ด.2/นําส่ งภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้
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ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

ผู้จ่ายเงินทีม่ ี
หน้ าทีห่ ักภาษี

ผู้ถูกหักภาษี

วิธีคานวณภาษี/หักภาษีร้อยละ

มาตรา 40(4)(ค)
-เงินโบนัสที่จ่ายแก่
ผูถ้ ือหุน้

ผูจ้ ่ายเงินที่เป็ น
นิติบุคคล

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

หักภาษีตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา

มาตรา 40(4)(ง)
-เงินลดทุนเฉพาะส่ วนที่
จ่ายไม่เกินกว่ากําไรและ
เงินที่กนั ไว้รวมกัน

ผูจ้ ่ายเงินที่เป็ น
นิติบุคคล

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

หักภาษีตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา

ผูม้ ีหน้าที่เสี ย
ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

หักภาษีตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา

มาตรา 40(4)(จ)
ผูจ้ า่ ยเงินที่เป็ น
-เงินเพิ่มทุนซึ่ งตั้งจาก
นิติบุคคล
กําไรที่ได้มาหรื อเงินที่กนั
ไว้รวมกัน

บทบัญญัติตาม
ประมวลรัษฎากรหรือคาสั่ ง
แบบ/กาหนด
กรมสรรพากร
เวลานาส่ งภาษี
ทีก่ าหนดให้ หักภาษี
มาตรา 50(2)
ภ.ง.ด.2/นําส่ งภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จ่ายเงินได้
มาตรา 50(2)
ภ.ง.ด.2/นําส่ งภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จ่ายเงินได้
มาตรา 50(2)

ภ.ง.ด.2/นําส่ งภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จ่ายเงินได้
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ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

ผู้จ่ายเงินทีม่ ี
หน้ าทีห่ ักภาษี

มาตรา 40(4)(ฉ)
ผูจ้ า่ ยเงินที่เป็ น
-ผลประโยชน์ที่บริ ษทั
นิติบุคคล
ควบเข้ากัน รับช่วงกัน
หรื อเลิกกัน ซึ่ งตีราคาเป็ น
เงินได้เกินกว่าเงินทุน

ผู้ถูกหักภาษี

วิธีคานวณภาษี/หักภาษีร้อยละ

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

หักภาษีตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา

มาตรา 40(4)(ช)
ผูจ้ า่ ยเงินที่เป็ น
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
-ผลประโยชน์จากการโอน บุคคลธรรมดา
บุคคลธรรมดา
หุน้
บริ ษทั หรื อห้าง
หุ น้ ส่ วนนิติบุคคล

หักภาษีตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเฉพาะการโอนหุน้ ฯ นอกตลาด
หลักทรัพย์ (ขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์
ยกเว้นภาษีตามกฎกระทรวง 126 ข้อ
2(23))
หักภาษีร้อยละ 15 (ยกเว้นภาษีเฉพาะตัว๋
เงินหรื อตราสารฯ ที่ไม่มีดอกเบี้ย ใน
กรณี ผทู้ รงคนแรกได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
แล้ว (กฎกระทรวง 126 ข้อ 2(30)(ข))

มาตรา 40(4)(ช)
-ผลประโยชน์จากการโอน
ตัว๋ เงินหรื อตราสารแสดง
สิ ทธิ เป็ นหนี้

ผูจ้ ่ายเงินที่เป็ น
บุคคลธรรมดา
บริ ษทั หรื อ
ห้างหุ น้ ส่ วน
นิติบุคคล

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

บทบัญญัติตาม
ประมวลรัษฎากรหรือคาสั่ ง
แบบ/กาหนด
กรมสรรพากร
เวลานาส่ งภาษี
ทีก่ าหนดให้ หักภาษี
มาตรา 50(2)
ภ.ง.ด.2/นําส่ งภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จ่ายเงินได้
มาตรา 50(2)

ภ.ง.ด.2/นําส่ งภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จ่ายเงินได้

มาตรา 50(2)(ข)

ภ.ง.ด.2/นําส่ งภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จ่ายเงินได้
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ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

ผู้จ่ายเงินทีม่ ี
หน้ าทีห่ ักภาษี

ผู้ถูกหักภาษี

วิธีคานวณภาษี/หักภาษีร้อยละ

มาตรา 40(4)(ข)
-เงินปันผล/
เงินส่ วนแบ่งกําไร

บริ ษทั /ห้างหุน้
ส่ วนนิติบุคคล/
กองทุนรวม/
สถาบันการเงิน

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

หักภาษีร้อยละ 10

มาตรา 40(5)(6)(7)(8)

หน่วยงานรัฐ/
องค์การของรัฐ/
องค์การปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น

ผูม้ ีหน้าที่เสี ย
ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

มาตรา 40(5)(ก)
-การให้เช่าทรัพย์สิน
ทุกชนิด

บริ ษทั /ห้างหุน้
ส่ วนนิติบุคคล/
นิติบุคคลอื่น

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

- หักภาษีร้อยละ 1 กรณี จ่ายเงิน 10,000
บาทขึ้นไป (จ่ายเงินซื้ อพืชผลเกษตรจาก
เกษตรกรไม่ตอ้ งหักภาษี)
- หักภาษีตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา กรณี จ่ายเงินจากการ
ประกวด/แข่งขัน/ชิงโชค
- หักภาษีร้อยละ 5
- หักภาษีร้อยละ 1 กรณี ค่าเช่าเรื อตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มพาณิ ชย์นาวี

บทบัญญัติตาม
ประมวลรัษฎากรหรือคาสั่ ง
แบบ/กาหนด
กรมสรรพากร
เวลานาส่ งภาษี
ทีก่ าหนดให้ หักภาษี
มาตรา 50(2)(จ)
ภ.ง.ด.2/นําส่ งภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จ่ายเงินได้
มาตรา 50(4)

ภ.ง.ด.3/นําส่ งภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จ่ายเงินได้

- ท.ป.4/2528 ข้อ 6(1)
- ท.ป.4/2528 ข้อ 6(4)

ภ.ง.ด.3/นําส่ งภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จ่ายเงินได้

78

ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

ผู้จ่ายเงินทีม่ ี
หน้ าทีห่ ักภาษี

ผู้ถูกหักภาษี

วิธีคานวณภาษี/หักภาษีร้อยละ

มาตรา 40(6)
-วิชาชีพอิสระตาม
ประมวลรัษฎากร

บริ ษทั /ห้างหุน้
ส่ วนนิติบุคคล/
นิติบุคคลอื่น

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

หักภาษีร้อยละ 3

มาตรา 40(7)(8)
-การรับเหมาที่รับเหมา
ลงทุนจัดหาสัมภาระ
-ค่าจ้างทําของ
มาตรา 40(8)
-รางวัลในการประกวด/
แข่งขัน/ชิงโชค
มาตรา 40(8)
-นักแสดงสาธารณะ

บริ ษทั /ห้างหุน้
ส่ วนนิติบุคคล/
นิติบุคคลอื่น

ผูม้ ีหน้าที่เสี ย
ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

หักภาษีร้อยละ 3

ผูจ้ ่ายเงินทุกราย

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

หักภาษีร้อยละ 5

ผูจ้ ่ายเงินทุกราย

นักแสดงสาธารณะที่มี
ภูมิลาํ เนาในประเทศไทย

หักภาษีร้อยละ 5

บทบัญญัติตาม
ประมวลรัษฎากรหรือคาสั่ ง
แบบ/กาหนด
กรมสรรพากร
เวลานาส่ งภาษี
ทีก่ าหนดให้ หักภาษี
ท.ป.4/2528
ภ.ง.ด.3/นําส่ งภายใน
ข้อ 7(1)
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จ่ายเงินได้
ท.ป.4/2528
ภ.ง.ด.3/นําส่ งภายใน
ข้อ 8(1)
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จ่ายเงินได้
ท.ป.4/2528
ภ.ง.ด.3/นําส่ งภายใน
ข้อ 9(1)
วันที่ 1-7 ของเดือนถัดไป
จากเดือนที่จ่ายเงินได้
ท.ป.4/2528
ภ.ง.ด.3/นําส่ งภายใน
ข้อ 9(2)(ข)
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จ่ายเงินได้
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ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

ผู้จ่ายเงินทีม่ ี
หน้ าทีห่ ักภาษี

ผู้ถูกหักภาษี

วิธีคานวณภาษี/หักภาษีร้อยละ

มาตรา 40(8)
-ค่ าโฆษณา

บริ ษทั /ห้างหุน้
ส่ วนนิติบุคคล/
นิติบุคคลอื่น

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

หักภาษีร้อยละ 2

มาตรา 40(8)
-รางวัลส่ วนลดหรือ
ประโยชน์ จากการ
ส่ งเสริมการขาย
มาตรา 40(8)
-ค่ าขนส่ งทีม่ ิใช่ ขนส่ ง
สาธารณะ

บริ ษทั /ห้างหุน้
ส่ วนนิติบุคคล/
นิติบุคคลอื่น

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

หักภาษีร้อยละ 3

บริ ษทั /ห้างหุน้
ส่ วนนิติบุคคล/
นิติบุคคลอื่น

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

หักภาษีร้อยละ 1

บทบัญญัติตาม
ประมวลรัษฎากรหรือคาสั่ ง
แบบ/กาหนด
กรมสรรพากร
เวลานาส่ งภาษี
ทีก่ าหนดให้ หักภาษี
ท.ป.4/2528 ข้อ 10
ภ.ง.ด.3/นําส่ งภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จ่ายเงินได้
ท.ป.4/2528 ข้อ 12/2(1)
ภ.ง.ด.3/นําส่ งภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้
ท.ป.4/2528 ข้อ 12/4(1)

ภ.ง.ด.3/นําส่ งภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้
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ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

ผู้จ่ายเงินทีม่ ี
หน้ าทีห่ ักภาษี

ผู้ถูกหักภาษี

วิธีคานวณภาษี/หักภาษีร้อยละ

มาตรา 40(8)
-ค่ าบริการอืน่ ทีม่ ิใช่ ค่า
บริการโรงแรมภัตตาคาร
และค่ าเบีย้ ประกันชีวติ

บริ ษทั /ห้างหุน้
ส่ วนนิติบุคคล/
นิติบุคคลอื่น

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

หักภาษีร้อยละ 3

มาตรา 40(8)
-ขายอสั งหาริมทรัพย์

ผูจ้ ่ายเงินซื้ อ
อสังหาริ มทรัพย์

ผูข้ ายมีหน้าที่เสี ยภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา

อสั งหาริมทรัพย์ทเี่ ป็ นมรดกหรือได้
รับมาโดยเสน่ หา
-นําราคาประเมินกรมที่ดินตั้ง แล้วหัก
ค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 50 ของราคา
ประเมินผลลัพธ์ได้เท่าใดหารด้วย
จํานวนปี ที่ถือครอง (นับปี พ.ศ.) จะได้
เงินได้ต่อปี แล้วนําเงินได้ต่อปี ไป
คํานวณภาษีตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา จะได้ภาษีต่อปี แล้วจึงนํา
จํานวนปี ถือครองคูณภาษีต่อปี จะได้
ภาษีตอ้ งชําระทั้งหมดจากการขาย
อสังหาริ มทรัพย์น้ นั

บทบัญญัติตาม
ประมวลรัษฎากรหรือคาสั่ ง
แบบ/กาหนด
กรมสรรพากร
เวลานาส่ งภาษี
ทีก่ าหนดให้ หักภาษี
ท.ป.4/2528 ข้อ 12/1(1)
ภ.ง.ด.3/นําส่ งภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้
มาตรา 50(5)(ก)

เสี ยภาษีขณะจด
ทะเบียนสิ ทธิและนิติ
กรรมที่กรมที่ดิน
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ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

ผู้จ่ายเงินทีม่ ี
หน้ าทีห่ ักภาษี

ผู้ถูกหักภาษี

วิธีคานวณภาษี/หักภาษีร้อยละ

บทบัญญัติตาม
ประมวลรัษฎากรหรือคาสั่ ง
กรมสรรพากร
ทีก่ าหนดให้ หักภาษี

แบบ/กาหนด
เวลานาส่ งภาษี

*ปี ที่ถือครองหากเกิน 10 ปี ให้นบั เพียง
10 ปี
*เศษของปี นับเป็ น 1 ปี
*คํานวณตาม มาตรา 48(4)(ก)
อสั งหาริมทรัพย์ทมี่ ิใช่ มรดกหรือมิใช่
รับมาโดยเสน่ หา/อสั งหาริมทรัพย์ ม่ ุงค้ า
หากาไร
-นําราคาประเมินกรมที่ดินตั้ง แล้วหัก
ค่าใช้จ่ายได้ ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับ
ที่ 165) ผลลัพธ์ได้เท่าใดหารด้วยจํานวน
ปี ที่ถือครอง (นับปี พ.ศ.) จะได้เงินได้ต่อ
ปี แล้วนําเงินได้ต่อปี ไป คํานวณภาษีตาม
บัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะ
ได้ภาษีต่อปี แล้วจึงนําจํานวนปี ถือครอง
คูณภาษีต่อปี จะได้ภาษีตอ้ งชําระทั้งหมด

มาตรา 50(5)(ข)

เสี ยภาษีขณะจด
ทะเบียนสิ ทธิ และนิติ
กรรมที่กรมที่ดิน
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ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

ผู้จ่ายเงินทีม่ ี
หน้ าทีห่ ักภาษี

ผู้ถูกหักภาษี

วิธีคานวณภาษี/หักภาษีร้อยละ
จากการขายอสังหาริ มทรัพย์น้ นั
*ปี ที่ถือครองหากเกิน 10 ปี ให้นบั
เพียง 10 ปี
*เศษของปี นับเป็ น 1 ปี
*คํานวณตาม มาตรา 48(4)(ข)

บทบัญญัติตาม
ประมวลรัษฎากรหรือคาสั่ ง
กรมสรรพากร
ทีก่ าหนดให้ หักภาษี

แบบ/กาหนด
เวลานาส่ งภาษี

83

ตารางสรุปภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย
กรณีผู้มหี น้ าทีเ่ สี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดามิได้ อยู่ในประเทศไทย
ประเภทเงินได้
พึงประเมิน
มาตรา 40(1)
-เงินเดือน ค่าจ้าง
ฯลฯ

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร
แบบ/กาหนด
ผู้ถูกหักภาษี
วิธีคานวณภาษี/หักภาษีร้อยละ
หรือคาสั่ งกรมสรรพากร
เวลานาส่ งภาษี
ทีก่ าหนดให้ หักภาษี
ผูจ้ ่ายเงินทุกราย บุคคลธรรมดา กรณีทวั่ ไป
มาตรา 50(1)
ภ.ง.ด.1/นําส่ งภาย
ในวันที่ 1-7 ของ
-นําเงินได้พึงประเมินที่คาดว่าได้รับทั้งปี หักออกด้วยค่าใช้จ่าย
เดือนถัดไปจาก
และค่าลดหย่อนเหลือเท่าใดเป็ นเงินได้สุทธิ แล้วนําไปคํานวณภาษี
เดือนที่จ่ายเงินได้
ตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แล้วหารด้วยจํานวนครั้ง
ที่จ่าย จะได้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งหักแต่ละครั้ง
*เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก ได้รับการยกเว้นภาษี
กรณีเงินได้ ครั้งเดียว เพราะเหตุออกจากงาน
-นําเงินได้เพราะเหตุออกจากงานหักค่าใช้จ่ายเท่ากับ7,000 บาท คูณ
จํานวนปี ที่ทาํ งาน เหลือเท่าใดหักค่าใช้จ่ายได้อีก 50% แล้วนําเงินที่
เหลือไปคํานวณภาษีตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
*เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรกที่ได้รับการยกเว้นภาษีมิให้
นํามาใช้
*เงินได้ 100,000 บาทแรก คงเสี ยภาษีร้อยละ 5 ตามปกติ
ผู้จ่ายเงินทีม่ ี
หน้ าทีห่ ักภาษี
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ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

ผู้จ่ายเงินทีม่ ี
หน้ าทีห่ ักภาษี

ผู้ถูกหักภาษี

มาตรา 40(2)
-การรับทํางานให้
ค่านายหน้าฯลฯ

ผูจ้ ่ายเงินทุกราย ผูม้ ีหน้าที่เสี ย หักภาษีร้อยละ 15
ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

มาตรา 40(3)
-ค่ากู๊ดวิลล์/
ลิขสิ ทธิ์ /สิ ทธิ
อย่างอื่น ฯลฯ

ผูจ้ ่ายเงินทุกราย ผูม้ ีหน้าที่เสี ย หักภาษีร้อยละ 15
ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

วิธีคานวณภาษี/หักภาษีร้อยละ

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร
แบบ/กาหนด
หรือคาสั่ งกรมสรรพากร
เวลานาส่ งภาษี
ทีก่ าหนดให้ หักภาษี
มาตรา 50(1)
ภ.ง.ด.2/นําส่ งภาย
ในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้
มาตรา 50(2)(ก)
ภ.ง.ด.2/นําส่ งภาย
ในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้
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ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

ผู้จ่ายเงินทีม่ ี
หน้ าทีห่ ักภาษี

ผู้ถูกหักภาษี

มาตรา 40(4)(ก)
ผูจ้ ่ายเงินทุกราย ผูม้ ีหน้าที่เสี ย
-เฉพาะดอกเบี้ยจาก
ภาษีเงินได้
พันธบัตร/เงินฝาก/
บุคคลธรรมดา
เงินฝากสหกรณ์/
หุ น้ กู้ /ตัว๋ เงิน/เงินให้
กูย้ มื

มาตรา 40 (4)(ก)
ผูจ้ า่ ยเงินที่เป็ น
-ผลต่างราคาไถ่ถอน นิติบุคคล
กับราคาจําหน่าย
ตัว๋ เงินหรื อตราสาร
สิ ทธิ ในหนี้บริ ษทั
หรื อนิติบุคคลอื่น
เป็ นผูอ้ อก

ผูม้ ีหน้าที่เสี ย
ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

วิธีคานวณภาษี/หักภาษีร้อยละ

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร
แบบ/กาหนด
หรือคาสั่ งกรมสรรพากร
เวลานาส่ งภาษี
ทีก่ าหนดให้ หักภาษี
มาตรา 50(2)(ข)
ภ.ง.ด.2/นําส่ งภาย
ในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้

หักภาษีร้อยละ 15
-ยกเว้นภาษีดอกเบี้ยสลากออมสิ น ดอกเบี้ยเงินฝาก เผือ่ เรี ยก
ธนาคารออมสิ น ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์ (มาตรา
42(8))
-ยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารในราชอาณาจักรที่
ได้รับไม่เกิน 20,000 บาท/ปี (กฎกระทรวง 126 ข้อ 2(38))
-ยกเว้นภาษีกรณี พนั ธบัตรที่องค์การของรัฐหรื อสถาบันการเงินที่
มีกฎหมายโดยเฉพาะของไทยจัดตั้งขึ้นฯ เป็ นผูอ้ อกจําหน่ายใน
ต่างประเทศและผูร้ ับมิได้อยูใ่ นประเทศไทย (กฎกระทรวง 126 ข้อ
2(21))
หักภาษีร้อยละ 15 (เฉพาะผูร้ ับเงินเป็ นผูท้ รงคนแรก)
มาตรา 50(2)(ค)

ภ.ง.ด.2/นําส่ งภาย
ในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้
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ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

ผู้จ่ายเงินทีม่ ี
หน้ าทีห่ ักภาษี

ผู้ถูกหักภาษี

มาตรา 40(4)(ก)
ผูจ้ ่ายเงินทุกราย ผูม้ ีหน้าที่เสี ย หักภาษีร้อยละ 15
เฉพาะ
ภาษีเงินได้
-เงินได้ทาํ นองเดียว
บุคคลธรรมดา
กับดอกเบี้ย
-ผลประโยชน์ที่ได้
จากการให้กยู้ มื
หรื อ
สิ ทธิเรี ยกร้องใน
หนี้ทุกชนิด

วิธีคานวณภาษี/หักภาษีร้อยละ

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร
แบบ/กาหนด
หรือคาสั่ งกรมสรรพากร
เวลานาส่ งภาษี
ทีก่ าหนดให้ หักภาษี
มาตรา 50(2)(ข)
ภ.ง.ด.2/นําส่ งภาย
ในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้

มาตรา 40(4)(ค)
ผูจ้ า่ ยเงินที่เป็ น
-เงินโบนัสที่จ่ายแก่ นิติบุคคล
ผูถ้ ือหุน้

ผูม้ ีหน้าที่เสี ย หักภาษีร้อยละ 15
ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

มาตรา 50(2)(ข)

มาตรา 40(4)(ง)
ผูจ้ า่ ยเงินที่เป็ น
-เงินลดทุนเฉพาะส่ วน นิติบุคคล
ที่จ่ายไม่เกินกว่ากําไร

ผูม้ ีหน้าที่เสี ย หักภาษีร้อยละ 15
ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

มาตรา 50(2)(ข)

ภ.ง.ด.2/นําส่ งภาย
ในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้
ภ.ง.ด.2/นําส่ งภาย
ในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจาก
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ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

ผู้จ่ายเงินทีม่ ี
หน้ าทีห่ ักภาษี

ผู้ถูกหักภาษี

และเงินที่กนั ไว้รวมกัน

มาตรา 40(4)(จ)
-เงินเพิม่ ทุนซึ่งตั้ง
จากกาไรทีไ่ ด้ มาหรือ
เงินทีก่ นั ไว้รวมกัน
มาตรา 40(4)(ฉ)
-ผลประโยชน์ที่
บริ ษทั ควบเข้ากัน
รับช่วงกันหรื อเลิก
กัน ซึ่ งตีราคาเป็ นเงิน
ได้เกินกว่าเงินทุน

วิธีคานวณภาษี/หักภาษีร้อยละ

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร
แบบ/กาหนด
หรือคาสั่ งกรมสรรพากร
เวลานาส่ งภาษี
ทีก่ าหนดให้ หักภาษี
เดือนที่จ่ายเงินได้

ผูจ้ ่ายเงินที่เป็ น
นิติบุคคล

ผูม้ ีหน้าที่เสี ย หักภาษีร้อยละ 15
ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

มาตรา 50(2)(ข)

ภ.ง.ด.2/นําส่ งภาย
ในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้

ผูจ้ ่ายเงินที่เป็ น
นิติบุคคล

ผูม้ ีหน้าที่เสี ย หักภาษีร้อยละ 15
ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

มาตรา 50(2)(ข)

ภ.ง.ด.2/นําส่ งภาย
ในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้
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ประเภทเงินได้
พึงประเมิน
มาตรา 40(4)(ช)
-ผลประโยชน์จาก
การโอนหุน้

มาตรา 40(4)(ช)
-ผลประโยชน์จาก
การโอนตัว๋ เงินหรื อ
ตราสาร แสดงสิ ทธิ
เป็ นหนี้
มาตรา 40(4)(ข)
-เงินปันผล/
เงินส่ วนแบ่งกําไร

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร
แบบ/กาหนด
ผู้ถูกหักภาษี
วิธีคานวณภาษี/หักภาษีร้อยละ
หรือคาสั่ งกรมสรรพากร
เวลานาส่ งภาษี
ทีก่ าหนดให้ หักภาษี
ผูจ้ ่ายเงินทุกราย ผูม้ ีหน้าที่เสี ย หักภาษีร้อยละ 15 เฉพาะการโอนหุน้ ฯ นอกตลาดหลักทรัพย์
มาตรา 50(2)(ก)
ภ.ง.ด.2/นําส่ งภาย
ภาษีเงินได้
(ขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ยกเว้นภาษี ตามกฎกระทรวง 126 ข้อ
ในวันที่ 1-7 ของ
บุคคลธรรมดา 2(23))
เดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้
ผู้จ่ายเงินทีม่ ี
หน้ าทีห่ ักภาษี

ผูจ้ ่ายเงินทุกราย ผูม้ ีหน้าที่เสี ย หักภาษีร้อยละ 15
มาตรา 50(2)(ข)
ภาษีเงินได้
(ยกเว้นภาษีเฉพาะตัว๋ เงินหรื อตราสารฯ ที่ไม่มี ดอกเบี้ย ในกรณี ผู้
บุคคลธรรมดา ทรงคนแรกได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วตามกฎกระทรวง 126 ข้อ
2(30)(ข))

ภ.ง.ด.2/นําส่ งภาย
ในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้

บริ ษทั /ห้างหุน้
ส่ วนนิติบุคคล/
กองทุนรวม/
สถาบันการเงิน

ภ.ง.ด.2/นําส่ งภาย
ในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้

ผูม้ ีหน้าที่เสี ย หักภาษีร้อยละ 10
ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

มาตรา 50(2)(จ)
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ประเภทเงินได้
พึงประเมิน
มาตรา
40(5)(6)(7)(8)

มาตรา 40(5)
-การให้เช่า
ทรัพย์สิน ฯลฯ
มาตรา 40(6)
-วิชาชีพอิสระตาม
ประมวลรัษฎากร
มาตรา 40(8)
-ค่าจ้างนักแสดง
สาธารณะ

ผู้จ่ายเงินทีม่ ี
หน้ าทีห่ ักภาษี
หน่วยงานรัฐ/
องค์การของรัฐ/
องค์การปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
ผูจ้ ่ายเงินทุกรายที่
มิใช่หน่วยงานรัฐ/
องค์การของรัฐ
ผูจ้ ่ายเงินทุก
รายที่มิใช่หน่วย
งานรัฐ/องค์การ
ของรัฐ
ผูจ้ ่ายเงินทุก
รายที่มิใช่หน่วย
งานรัฐ/องค์การ
ของรัฐ

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร
แบบ/กาหนด
ผู้ถูกหักภาษี
วิธีคานวณภาษี/หักภาษีร้อยละ
หรือคาสั่ งกรมสรรพากร
เวลานาส่ งภาษี
ทีก่ าหนดให้ หักภาษี
ผูม้ ีหน้าที่เสี ย หักภาษีร้อยละ 1
มาตรา 50(4)
ภ.ง.ด.3/นําส่ งภาย
ภาษีเงินได้
-หักภาษีตามบัญชี อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณี จ่ายเงินได้
ในวันที่ 1-7 ของ
บุคคล
ในการประกวด/แข่งขัน
เดือนถัดไปจาก
ธรรมดา
เดือนที่จ่ายเงินได้
ผูม้ ีหน้าที่เสี ย หักภาษีร้อยละ 15
มาตรา 50(3)
ภ.ง.ด.3/นําส่ งภายในวันที่
ภาษีเงินได้
1-7 ของเดือนถัด
บุคคลธรรมดา
ไปจากเดือนที่จ่ายเงินได้
ผูม้ ีหน้าที่เสี ย หักภาษีร้อยละ 15
ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา
นักแสดง
สาธารณะที่มี
ภูมิลาํ เนาใน
ต่างประเทศ

มาตรา 50(3)

-หักภาษีตามบัญชี อตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ท.ป.4/2528 ข้อ 9(2)
-หักภาษีร้อยละ 10 กรณี นกั แสดงภาพยนตร์ หรื อโทรทัศน์ที่ถ่าย
ภาพยนตร์ในไทย และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาคํา
ขออนุญาต ถ่ายทําภาพยนตร์ ต่างประเทศในไทย

ภ.ง.ด.3/นําส่ งภาย
ในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้
ภ.ง.ด.3/นําส่ งภาย
ในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้
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ตารางสรุปภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย
กรณีผู้รับเงินมีหน้ าทีเ่ สี ยภาษีเงินได้ นิติบุคคล ประกอบกิจการในประเทศไทย
ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

มาตรา 40(2)-(8)

มาตรา 40(2)
- การรับทํางานให้
- ค่านายหน้าฯลฯ
มาตรา 40(3)
- ค่ากู๊ดวิลล์ ลิขสิ ทธิ์ / สิ ทธิ อย่างอื่น
ฯลฯ

ผู้มหี น้ าทีห่ ักภาษี

- หน่วยงานรัฐ
- องค์การรัฐ
- องค์การปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
- บริ ษทั
- ห้างหุ น้ ส่ วนนิติ
บุคคล
- นิติบุคคลอื่น
- บริ ษทั /ห้างหุ น้ ส่ วน
- นิติบุคคล
- นิติบุคคลอื่น

ผู้ถูกหักภาษี

วิธีคานวณภาษี/
หักภาษีอตั ราร้ อยละ

บทบัญญัตติ ามประมวลรัษฎากร
หรือคาสั่งกรมสรรพากร
ทีก่ าหนดให้ หักภาษี

- บริ ษทั
- ห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล

หักภาษีร้อยละ 1
-จ่ายเงินตั้งแต่
500 บาทขึ้นไป

มาตรา 69 ทวิ

- บริ ษทั
- ห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล
- มูลนิธิ/สมาคม

หักภาษีร้อยละ 3

ท.ป.4/2528 ข้อ 3/1(1)

หักภาษีร้อยละ 10

ท.ป.4/2528 ข้อ 3/1(2)

- บริ ษทั
- ห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล
- มูลนิธิ/สมาคม

หักภาษีร้อยละ 3

ท.ป.4/2528 ข้อ 3/2(1)

หักภาษีร้อยละ 10

ท.ป.4/2528 ข้อ 3/2(2)

แบบฯ
กาหนดเวลานาส่ งภาษี

ภ.ง.ด.53
นําส่ งภายในวันที่ 1-7
ของเดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้
ภ.ง.ด.53
นําส่ งภายในวันที่ 1-7
ของเดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้
ภ.ง.ด.53
นําส่ งภายในวันที่ 1-7
ของเดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้
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ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

ผู้มหี น้ าทีห่ ักภาษี

มาตรา 40(4)(ก)
ธนาคาร/บริ ษทั เงินทุน
- ดอกเบี้ยเงินฝาก
หลักทรัพย์/บริ ษทั
- ดอกเบี้ยพันธบัตร
เครดิตฟองซิเอร์
- ดอกเบี้ยหุ น้ กู้
- ดอกเบี้ยตัว๋ เงิน
- ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
- ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ที่อยูใ่ นบังคับต้อง
ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
เฉพาะส่ วนที่เหลือหลังจากถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย
- ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคา
จําหน่ายตัว๋ เงินหรื อตราสารแสดง
สิ ทธิ ในหนี้ที่บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วน
นิติบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่นเป็ นผูอ้ อก
และจําหน่ายครั้งแรกในราคาตํ่ากว่า
ราคาไถ่ถอน

ผู้ถูกหักภาษี

วิธีคานวณภาษี/
หักภาษีอตั ราร้ อยละ

- บริ ษทั /ห้างหุ น้ ส่ วน
หักภาษีร้อยละ 1
นิติบุคคล(ไม่รวมธนาคาร/
บริ ษทั เงินทุน/บริ ษทั หลักทรัพย์/
บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ )
- มูลนิธิ/สมาคม
หักภาษีร้อยละ 10

บทบัญญัตติ ามประมวลรัษฎากร
หรือคาสั่งกรมสรรพากร
ทีก่ าหนดให้ หักภาษี

ท.ป.4/2528 ข้อ 4(1)(ก)

ท.ป.4/2528 ข้อ 4(1)(ข)

แบบฯ
กาหนดเวลานาส่ งภาษี

ภ.ง.ด.53
นําส่ งภายในวันที่ 1-7
ของเดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้
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ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

ผู้มหี น้ าทีห่ ักภาษี

ผู้ถูกหักภาษี

วิธีคานวณภาษี/
หักภาษีอตั ราร้ อยละ

บทบัญญัตติ ามประมวลรัษฎากร
หรือคาสั่งกรมสรรพากร
ทีก่ าหนดให้ หักภาษี

แบบฯ
กาหนดเวลานาส่ งภาษี

- เงินได้ทาํ นองเดียวกับดอกเบี้ย
- ผลประโยชน์จากการให้กยู้ มื หรื อ
สิ ทธิ เรี ยกร้องในหนี้ทุกชนิด
มาตรา 40(4)(ก)เฉพาะ
- ดอกเบี้ยพันธบัตร
- ดอกเบี้ยหุ น้ กู้

- บริ ษทั
- ห้างหุ น้ ส่ วนนิติ
บุคคล
(ไม่รวมธนาคาร/
บริ ษทั เงินทุน/
บริ ษทั หลักทรัพย์/
บริ ษทั
เครดิตฟองซิเอร์ )

-

ธนาคาร
บริ ษทั เงินทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์
บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์

หักภาษีร้อยละ 1

ท.ป.4/2528 ข้อ 4(2)

ภ.ง.ด.53
นําส่ งภายในวันที่ 1-7
ของเดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้
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ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

มาตรา 40(4)(ก) เฉพาะ
- ดอกเบี้ยพันธบัตร
- ดอกเบี้ยหุ น้ กู้
- ดอกเบี้ยตัว๋ เงิน
- ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
- ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ที่อยูใ่ นบังคับต้อง
ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตาม
กฎหมายว่าด้วย ภาษีเงินได้
ปิ โตรเลียม เฉพาะส่ วนที่เหลือ
หลังจากถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับ
ราคาจําหน่ายตัว๋ เงินหรื อตราสาร
แสดงสิ ทธิ ในหนี้ที่บริ ษทั หรื อห้าง
หุ น้ ส่ วนนิติบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่น
เป็ นผูอ้ อกและจําหน่ายครั้งแรกใน
ราคาตํ่ากว่าราคาไถ่ถอน

ผู้มหี น้ าทีห่ ักภาษี

บริ ษทั /ห้างหุ น้ ส่ วน
นิติบุคคล/นิติบุคคล
อื่น
(ไม่รวมธนาคาร/
บริ ษทั เงินทุน/
บริ ษทั หลักทรัพย์/
บริ ษทั
เครดิตฟองซิเอร์ )

ผู้ถูกหักภาษี

- บริ ษทั /ห้างหุ น้ ส่ วน
นิติบุคคล/นิติบุคคลอื่น
(ไม่รวมธนาคาร/
บริ ษทั เงินทุน/บริ ษทั
หลักทรัพย์/บริ ษทั
เครดิตฟองซิเอร์ )
- มูลนิธิ/สมาคม

วิธีคานวณภาษี/
หักภาษีอตั ราร้ อยละ

บทบัญญัตติ ามประมวลรัษฎากร
หรือคาสั่งกรมสรรพากร
ทีก่ าหนดให้ หักภาษี

หักภาษีร้อยละ 1

ท.ป.4/2528 ข้อ 4(3)(ก)

หักภาษีร้อยละ 10

ท.ป.4/2528 ข้อ 4(3)(ข)

แบบฯ
กาหนดเวลานาส่ งภาษี

ภ.ง.ด.53
นําส่ งภายในวันที่ 1-7
ของเดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้
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ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

ผู้มหี น้ าทีห่ ักภาษี

ผู้ถูกหักภาษี

วิธีคานวณภาษี/
หักภาษีอตั ราร้ อยละ

มาตรา 40(4)(ข)
- เงินปันผล
- ส่ วนแบ่งกําไร

- บริ ษทั
- ห้างหุ น้ ส่ วนนิติ
บุคคล
- กองทุนรวม/
- สถาบันการเงินที่มี
กฎหมายเฉพาะ
(ไม่รวมกิจการร่ วม
ค้า)

- บริ ษทั
- ห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล

หักภาษีร้อยละ 10
-ไม่ตอ้ งหักภาษี
หากจ่ายให้บริ ษทั
จดทะเบียนใน
ตลาด หลักทรัพย์
และบริ ษทั ที่ถือ
หุน้ ในบริ ษทั
จ่ายเงินปั นผลไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25
ของหุ น้ ทั้งหมด
หักภาษีร้อยละ 5

มาตรา 40(5)(ก)
การให้เช่าทรัพย์สิน ฯลฯ

- บริ ษทั
- ห้างหุ น้ ส่ วนนิติ
บุคคล
- นิติบุคคลอื่น

- บริ ษทั
- ห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล
- มูลนิธิ/สมาคม
หักภาษีร้อยละ 10
- บริ ษทั
หักภาษีร้อยละ 1
- ห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลเฉพาะที่
ได้รับค่าเช่าเรื อตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชย์นาวี

บทบัญญัตติ ามประมวลรัษฎากร
หรือคาสั่งกรมสรรพากร
ทีก่ าหนดให้ หักภาษี

แบบฯ
กาหนดเวลานาส่ งภาษี

ท.ป.4/2528 ข้อ 5

ภ.ง.ด.53
นําส่ งภายในวันที่ 1-7
ของเดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้

ท.ป.4/2528 ข้อ 6(2)

ภ.ง.ด.53
นําส่ งภายในวันที่ 1-7
ของเดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้

ท.ป.4/2528 ข้อ 6(3)
ท.ป.4/2528 ข้อ 6(4)
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ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

ผู้มหี น้ าทีห่ ักภาษี

ผู้ถูกหักภาษี

วิธีคานวณภาษี/
หักภาษีอตั ราร้ อยละ

บทบัญญัตติ ามประมวลรัษฎากร
หรือคาสั่งกรมสรรพากร
ทีก่ าหนดให้ หักภาษี

มาตรา 40(6)
-วิชาชีพอิสระตาม
ประมวลรัษฎากร

- บริ ษทั
- ห้างหุ น้ ส่ วนนิติ
บุคคล
- นิติบุคคลอื่น

- ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี
เงินได้นิติบุคคล
- มูลนิธิ/สมาคม

หักภาษีร้อยละ 3

ท.ป.4/2528 ข้อ 7(1)

หักภาษีร้อยละ 10

ท.ป.4/2528 ข้อ 7(2)

มาตรา 40(7)(8)
- การรับเหมาที่ผรู้ ับเหมาจัดหา
สัมภาระ
- ค่าจ้างทําของ

- บริ ษทั
- ห้างหุ น้ ส่ วนนิติ
บุคคล
- นิติบุคคลอื่น
- ผูจ้ ่ายเงินทุกราย

- บริ ษทั
- ห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล (ไม่
รวมมูลนิธิ/สมาคม)
- บริ ษทั
- ห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลตาม
กฎหมายต่างประเทศประกอบ
กิจการในไทยและมิได้มี
สํานักงานสาขาตั้งอยูถ่ าวรใน
ไทย

หักภาษีร้อยละ 3

ท.ป.4/2528 ข้อ 8(2)(3)

หักภาษีร้อยละ 5

ท.ป.4/2528 ข้อ 12

แบบฯ
กาหนดเวลานาส่ งภาษี

ภ.ง.ด.53
นําส่ งภายในวันที่ 1-7
ของเดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้

ภ.ง.ด.53
นําส่ งภายในวันที่ 1-7
ของเดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้

96

ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

ผู้มหี น้ าทีห่ ักภาษี

วิธีคานวณภาษี/
หักภาษีอตั ราร้ อยละ

ผู้ถูกหักภาษี

มาตรา 40(8)
- ค่าโฆษณา

- บริ ษทั
- ห้างหุ น้ ส่ วนนิติ
บุคคล
- นิติบุคคลอื่น

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้ นิติ
บุคคล

มาตรา 40(8)
-รางวัลในการประกวดแข่งขัน / ชิง
โชค

ผูจ้ ่ายเงินทุกราย

มาตรา 40(8)

- บริ ษทั
- ห้างหุ น้ ส่ วนนิติ
บุคคล
- นิติบุคคลอื่น

ค่าบริ การ
- ไม่รวมค่าบริ การโรงแรมและ
ภัตตาคาร, ค่าเบี้ยประกันชีวติ

บทบัญญัตติ ามประมวลรัษฎากร
หรือคาสั่งกรมสรรพากร
ทีก่ าหนดให้ หักภาษี

แบบฯ
กาหนดเวลานาส่ งภาษี

หักภาษีร้อยละ 2

ท.ป.4/2528 ข้อ 10

ภ.ง.ด.53
นําส่ งภายในวันที่ 1-7
ของเดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคล

นิติ หักภาษีร้อยละ 5

ท.ป.4/2528 ข้อ 9(1)

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
นิติบุคคล

หักภาษีร้อยละ 3

ภ.ง.ด.53
นําส่ งภายในวันที่ 1-7
ของเดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้
ภ.ง.ด.53
นําส่ งภายในวันที่ 1-7
ของเดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้

ท.ป.4/2528 ข้อ 12/1(2)
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ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

มาตรา 40(8)
รางวัลส่ วนลดหรื อประโยชน์
ใด ๆ จากการส่ งเสริ มการขาย
มาตรา 40(8)
เบี้ยประกันวินาศภัย

มาตรา 40(8)
ค่าขนส่ งที่มิใช่ค่าขนส่ งสาธารณะ

มาตรา 40(8)
- ค่าซื้ อสิ นค้าพืชไร่ 8 ชนิด ได้แก่
ยางแผ่น หรื อยางชนิดอื่น
มันสําปะหลัง ปอ ข้าวโพด อ้อย
เมล็ดกาแฟ ผลปาล์มนํ้ามัน ข้าว

ผู้มหี น้ าทีห่ ักภาษี

- บริ ษทั
- ห้างหุ น้ ส่ วนนิติ
บุคคล
- นิติบุคคลอื่น
- บริ ษทั
- ห้างหุ น้ ส่ วนนิติ
บุคคล
- นิติบุคคลอื่น
- บริ ษทั
- ห้างหุ น้ ส่ วนนิติ
บุคคล
- นิติบุคคลอื่น
- บริ ษทั
- ห้างหุ น้ ส่ วนนิติ
บุคคล
- นิติบุคคลอื่น

ผู้ถูกหักภาษี

วิธีคานวณภาษี/
หักภาษีอตั ราร้ อยละ

บทบัญญัตติ ามประมวลรัษฎากร
หรือคาสั่งกรมสรรพากร
ทีก่ าหนดให้ หักภาษี

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
บุคคล

นิติ หักภาษีร้อยละ 3

ท.ป.4/2528 ข้อ 12/2(2)

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
นิติบุคคล

หักภาษีร้อยละ 1

ท.ป.4/2528 ข้อ 12/3

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้นิติ
บุคคล

หักภาษีร้อยละ 1

ท.ป.4/2528 ข้อ 12/4

บริ ษทั /ห้างหุ น้ ส่ วน
นิติบุคคล(ไม่รวมกลุ่ม
เกษตรกรตามกฎหมาย
ว่าด้วยสหกรณ์)

หักภาษีร้อยละ
0.75

ท.ป.4/2528 ข้อ 3

แบบฯ
กาหนดเวลานาส่ งภาษี

ภ.ง.ด.53
นําส่ งภายในวันที่ 1-7
ของเดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้
ภ.ง.ด.53
นําส่ งภายในวันที่ 1-7
ของเดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้
ภ.ง.ด.53
นําส่ งภายในวันที่ 1-7
ของเดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้
ภ.ง.ด.53
นําส่ งภายในวันที่ 1-7
ของเดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้
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ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

มาตรา 40(8)
- ขายอสังหาริ มทรัพย์

ผู้มหี น้ าทีห่ ักภาษี

ผูจ้ ่ายเงินทุกราย

ผู้ถูกหักภาษี

บริ ษทั /ห้างหุ น้ ส่ วน
นิติบุคคล

วิธีคานวณภาษี/
หักภาษีอตั ราร้ อยละ

หักภาษีร้อยละ 1

บทบัญญัตติ ามประมวลรัษฎากร
หรือคาสั่งกรมสรรพากร
ทีก่ าหนดให้ หักภาษี

มาตรา 69 ตรี

แบบฯ
กาหนดเวลานาส่ งภาษี

หักภาษีและนําส่ ง
ขณะจดทะเบียน
สิ ทธิและนิติกรรม
ที่กรมที่ดิน
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ตารางสรุ ปภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย
กรณีผ้ รู ับเงินเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายต่ างประเทศและมิได้ ประกอบกิจการในประเทศไทย
ประเภทเงิน
ได้
พึงประเมิน
มาตรา
40(2)(3)(4)
(5)(6)

ผู้มีหน้ าทีห่ ักภาษี
ผูจ้ ่ายเงินทุกราย

ผู้ถูกหักภาษี
บริ ษทั /ห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล
ตามกฎหมายต่างประเทศและ
มิได้ประกอบกิจการในไทย

วิธีคานวณภาษี/
หักภาษีอตั ราร้ อยละ
หักภาษีร้อยละ 15
- กรณี เงินปันผลให้หกั ร้อยละ 10
- ไม่ตอ้ งหักภาษีกรณี จ่ายดอกเบี้ย
พันธบัตร ดอกเบี้ยหุ น้ กู้ ดอกเบี้ย
เงินฝาก ดอกเบี้ยตัว๋ เงิน หากผู้
จ่ายเงินเป็ นรัฐบาลหรื อ สถาบัน
การเงิน ที่มีกฎหมาย โดยเฉพาะ
ของไทย
หักภาษีร้อยละ 1

- บริ ษทั
- หน่วยงานรัฐ
- ห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลตาม
- องค์การของรัฐ
- องค์การปกครองส่ วน กฎหมายต่างประเทศและมิได้
ประกอบกิจการในไทย
ท้องถิ่น
หมายเหตุ: การหักภาษี อาจได้ รับการยกเว้ นหรือลดอัตราภาษีตามอนุสัญญาภาษีซ้อน

มาตรา
40(7)(8)

บทบัญญัติตามประมวล
รัษฎากร
หรือคาสั่ งกรมสรรพากร
ทีก่ าหนดให้ หักภาษี
มาตรา 70

มาตรา 69 ทวิ

แบบฯ
กาหนดเวลานาส่ งภาษี
ภ.ง.ด.54
นําส่ งภายในวันที่ 1-7
ของเดือนถัดไปจากเดือน
ที่จ่ายเงินได้

ภ.ง.ด.53
นําส่ งภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือนถัดไป
จากเดือนที่จ่ายเงินได้
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การชาระอากรแสตมป์ เป็ นตัวเงิน
ตารางสรุ ปแบบฯ/กาหนดเวลายืน่ แบบฯ ของอากรแสตมป์ กรณีทตี่ ้ องชาระเป็ นตัวเงิน
ลาดับที่
ลักษณะแห่ งตราสาร
แบบฯ
1
ลักษณะตราสาร 1 เช่าที่ดิน โรงเรื อน สิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นหรื อแพอ.ส.4
2
ลักษณะตราสาร 2 โอนใบหุ น้ ใบหุ น้ กู้ พันธบัตรและ
อ.ส.4
ใบรับรองหนี้ ซึ่ งบริ ษทั สมาคม คณะบุคคลหรื อองค์การใด ๆ
เป็ นผูอ้ อก
3
ลักษณะตราสาร 3 เช่าซื้ อทรัพย์สิน
อ.ส.4 ข
4
ลักษณะตราสาร 4 จ้างทําของ
อ.ส.4
5
ลักษณะตราสาร 5 กูย้ มื เงิน หรื อการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชี อ.ส.4 ข
จากธนาคาร
6
ลักษณะตราสาร 6 กรมธรรม์ประกันภัย
อ.ส.4 ข
7
ลักษณะตราสาร 7 ใบมอบอํานาจ
อ.ส.4
8
ลักษณะตราสาร 8 ใบมอบฉันทะสําหรับให้ลงมติในที่ประชุม อ.ส.4
ของบริ ษทั
9
ลักษณะตราสาร 9
(1) ตัว๋ แลกเงินหรื อตราสารทํานองเดียวกับที่ใช้อย่างตัว๋ แลกเงิน

ลาดับที่
ลักษณะแห่ งตราสาร
15
ลักษณะตราสาร 15 เช็คสําหรับผูเ้ ดินทาง
16
ลักษณะตราสาร 16 ใบรับของ
17
ลักษณะตราสาร 17 คํ้าประกัน

แบบฯ
อ.ส.4 ก
อ.ส.4 ข
อ.ส.4 ข

18
19
20

ลักษณะตราสาร 18 จํานํา
ลักษณะตราสาร 19 ใบรับของคลังสิ นค้า
ลักษณะตราสาร 20 คําสั่งให้ส่งมอบของ

อ.ส.4
อ.ส.4
อ.ส.4

21
22
23

ลักษณะตราสาร 21 ตัวแทน
ลักษณะตราสาร 22 คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ลักษณะตราสาร 23 คู่ฉบับหรื อคู่ฉีกแห่งตราสาร

อ.ส.4
อ.ส.4
อ.ส.4 ข

24

ลักษณะตราสาร 24 หนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั จํากัดที่ส่งต่อ
นายทะเบียน

อ.ส.4
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ลาดับที่

ลักษณะแห่ งตราสาร
(2) ตัว๋ สัญญาใช้เงินหรื อตราสารทํานองเดียวกับที่ใช้อย่างตัว๋
สัญญาใช้เงิน

แบบฯ
อ.ส.4 ก
อ.ส.4 ก

10
11

ลักษณะตราสาร 10 บิลออฟเลดิง
ลักษณะตราสาร 11
(1) ใบหุ น้ หรื อใบหุ น้ กู้ หรื อใบรับรองหนี้ของบริ ษทั สมาคม
คณะบุคคล หรื อองค์การใด ๆ
(2) พันธบัตรของรัฐบาลใด ๆ ที่ขายในประเทศไทย
ลักษณะตราสาร 12เช็ค หรื อหนังสื อคําสั่งใด ๆ ซึ่ งใช้แทนเช็ค
ลักษณะตราสาร 13 ใบรับฝากเงินประเภทประจําของธนาคาร
โดยมีดอกเบี้ย
ลักษณะตราสาร 14 เลตเตอร์ออฟเครดิต

อ.ส.4

12
13
14

อ.ส.4 ก
อ.ส.4
อ.ส.4 ก
อ.ส.4 ก
อ.ส.4 ข

ลาดับที่
ลักษณะแห่ งตราสาร
แบบฯ
25
ลักษณะตราสาร 25 ข้อบังคับของบริ ษทั จํากัดที่ส่งต่อนายทะเบียน อ.ส.4
26
ลักษณะตราสาร 26ข้อบังคับใหม่หรื อสําเนาหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อ อ.ส.4
ข้อบังคับของบริ ษทั จํากัดซึ่ งเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ส่งต่อนายทะเบียน
27
28

ลักษณะตราสาร 27 หนังสื อสัญญาห้างหุ น้ ส่ วน
อ.ส.4
ลักษณะตราสาร 28
(ก) ใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาล
อ.ส.4
(ข) ใบรับสําหรับการโอนหรื อก่อตั้งสิ ทธิ ใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์อ.ส.4
ในเมื่อนิติกรรมที่เป็ นเหตุให้ออกใบรับนั้นมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย
** ชาระอากรแสตมป์ ณ หน่ วยงานทีจ่ ดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์
(ค) ใบรับสําหรับการขาย ขายฝาก ให้เช่าซื้ อ หรื อโอนกรรมสิ ทธิ อ.ส.4 ข
ยานพาหนะทั้งนี้เฉพาะยานพาหนะซึ่งมีการจดทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยยานพาหนะนั้น ๆ
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สถานทีย่ นื่ แบบฯ/ กาหนดเวลายืน่ แบบฯ /วิธีการชาระอากรแสตมป์ เป็ นตัวเงิน
สถานทีย่ นื่ แบบฯ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่
สาขาในท้องที่ที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู่

กาหนดเวลายืน่ แบบฯ

วิธีการชาระอากรแสตมป์

 การชําระอากรแสตมป์ เป็ นตัวเงินด้วยแบบ อ.ส.4 ให้ยนื่ แบบภายใน 15 วัน 1. เงินสด
2. แคชเชียร์เช็ค สัง่ จ่าย “กรมสรรพากร” โดยระบุวนั เดือน
นับแต่วนั ต้องปิ ดอากรแสตมป์
ปี ที่เจ้าหน้าที่รับชําระเช็คนั้น หรื อ ก่อนวันที่ชาํ ระไม่เกิน
 การชําระอากรแสตมป์ เป็ นตัวเงินด้วยแบบ อ.ส.4 ก และ อ.ส.4 ข
15 วัน
- ค่าอากรแสตมป์ ที่ตอ้ งชําระหรื อได้รับเป็ นตัวเงิน ตั้งแต่วนั ที่ 1-15 ของ
3. ชําระด้วยบัตรเครดิตของธนาคารกรุ งไทย (KTC) เฉพาะ
เดือนให้ยนื่ ชําระภายในวันที่ 22 ของเดือนนั้น
ผูเ้ สี ยภาษีที่ยนื่ แบบฯ ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
- ค่าอากรแสตมป์ ที่ตอ้ งชําระหรื อได้รับเป็ นตัวเงิน ตั้งแต่วนั ที่ 16-สิ้ น
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
เดือนให้ยนื่ ชําระภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
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โทษของการไม่ ชาระอากรแสตมป์ ภายในกาหนดระยะเวลา
 โทษอาญา
ปรับไม่เกิน 500 บาทต่อแบบฯ
 โทษทางแพ่ง
กรณี ตราสารมิได้ปิดแสตมป์ บริ บูรณ์เป็ นเวลาไม่เกิกํนาหนด 90 วัน นับแต่วนั ต้องปิ ดแสตมป์
บริ บูรณ์ ต้องเสี ยเงินเพิ่มอากรเป็ น2 เท่าของจํานวนอากรแสตมป์ หรื อเป็ นเงิน4 บาท แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า
กรณี ตราสารมิได้ปิดแสตมป์ บริ บูรณ์เป็ น เวลาเกินกําหนด 90 วัน นับแต่วนั ต้องปิ ด
แสตมป์ บริ บูรณ์ ต้องเสี ยเงินเพิ่มอากรเป็ น 5 เท่าของจํานวนอากรแสตมป์ หรื อเป็ นเงิน 10 บาท แล้วแต่
อย่างใดจะมากกว่า
การขอลดเงินเพิม่ อากรแสตมป์
ผูเ้ สี ยอากรแสตมป์ ขอลดเงินเพิ่มอากรแสตมป์ ให้เสี ยเพียงร้อยละ 25 โดยทําหนังสื อขอ
ลดเงินเพิ่มต่อสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ ณ สถานประกอบการที่ต้ งั อยู่
ตารางสรุ ปอัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
กรณีคานวณภาษีจากเงินได้ สุทธิ
อัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เมื่อได้ยอดเงินได้สุทธิแล้ว นําไปคํานวณภาษีตามอัตราภาษี ดังนี้

เงินได้ สุทธิ
1 ‟ 150,000
150,001 ‟ 500,000
500,001 ‟ 1,000,000
1,000,001 ‟ 4,000,000
4,000,001 บาทขึ้นไป

ช่ วงเงินได้ สุทธิ
แต่ ละขั้น
150,000
350,000
500,000
3,000,000

หน่วย: บาท
อัตราภาษี ภาษีแต่ ละขั้น ภาษีสะสม
ร้ อยละ เงินได้ สุทธิ สู งสุ ดของขั้น
ยกเว้น
10
35,000
35,000
20
100,000
135,000
30
900,000
1,035,000
37

หมายเหตุ:
- การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับเงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก มีผลใช้บงั คับสําหรับ
เงินได้สุทธิ ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป (พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551)
- เงินได้สุทธิ คาํ นวณจาก เงินได้พึงประเมินหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
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ตารางสรุ ปอัตราภาษีเงินได้ นิติบุคคล
กรณีคานวณภาษีจากกาไรสุ ทธิ
สาหรับบริษัทฯ ทีม่ ีทุนจดทะเบียนชาระแล้ วในวันสุ ดท้ ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่ เกิน 5 ล้านบาท
หน่วย: บาท
กาไรสุ ทธิ
1 ‟ 150,000
150,001 ‟ 1,000,000
1,000,001 ‟ 3,000,000
3,000,001 บาทขึ้นไป

อัตราภาษีร้อยละ
ยกเว้น
15
25
30

หมายเหตุ:
- การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ 150,000 บาทแรก ใช้สาํ หรับบริ ษทั หรื อห้าง
หุ น้ ส่ วนนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็ นต้นไป (พระราช
กฤษฎีกา (ฉบับที่ 471) พ.ศ. 2551)
- บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลโดยทัว่ ไปจะเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 30 ของ
กําไรสุ ทธิ เว้นแต่ บริ ษทั ฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อาจเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราตํ่ากว่า
ร้อยละ 30
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