
การเสียภาษีเงินไดของมูลนิธิหรือสมาคม 
 

เดิมแมมูลนิธิหรือสมาคมจะมีสถานภาพเปนนิติบุคคล แตกไ็มมีหนาท่ีตองเสียภาษีเงินไดตาม
ประมวลรัษฎากร เพราะมิใชบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ตอมาต้ังแตปบัญชี 2525 เปนตนมา ไดมีการ
กําหนดใหมูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกจิการซ่ึงมีรายไดเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ทําใหมูลนิธิ
หรือสมาคมมีหนาท่ีตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล จึงขอนํามาเปนประเดน็ปุจฉา – วิสัชนา ดังนี้  

ปุจฉา รัฐมีวัตถุประสงคอยางไร ในการจัดเก็บภาษีเงนิไดนิติบุคคลจากมูลนิธิหรือสมาคม  
วิสัชนา สําหรับมูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซ่ึงมีรายได แตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนดใหเปนองคการสาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7)(ข) แหง
ประมวลรัษฎากร ถูกกําหนดใหเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลก็เพื่อท่ีจะผลักดันใหมูลนิธิหรือสมาคม
ท้ังหลายใหมีการดําเนินกิจการในทางสาธารณกุศลอยางแทจริง เพราะโดยธรรมชาติมูลนิธิหรือสมาคมมิใช
องคการที่ดําเนินการเพื่อแสวงหาผลกําไร หากแตยงัอาจมีการดําเนินการในสวนท่ีไมเปนไปเพื่อการกุศล
สาธารณะหรือเพื่อประโยชนของบุคคลบางกลุมเทานั้น  

ปุจฉา หลักการในการจัดเก็บภาษีเงนิไดนติิบุคคลจากมูลนธิิหรือสมาคมกําหนดไวอยางไร  
วิสัชนา หลักการในการจัดเกบ็ภาษีเงินไดนติิบุคคลจากมูลนิธิหรือสมาคมมีดังนี้  
     1. ภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีจัดเก็บจากมูลนิธิหรือสมาคมเปนภาษีทางตรง ซ่ึงกําหนดใหจัดเกบ็เปน

รายรอบระยะเวลาบัญชี   
     2. โดยเหตุท่ีมูลนิธิหรือสมาคมมิใชองคการที่มุงดําเนินการเพื่อแสวงหาผลกําไร  ดังเชนบริษัท

หรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ัวไป จึงไมอาจจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิได และเพือ่อํานวยให
เกิดความเปนธรรมจึงกําหนดใหมูลนิธีหรือสมาคมเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากยอดรายไดกอนหักรายจายใด  

     3. ในการเสียภาษีอากร มูลนิธิหรือสมาคมมีหนาท่ีตองปฏิบัติเกี่ยวกับการมีและใชเลขประจําตัวผู
เสียภาษีอากร   

ปุจฉา มูลนิธิหรือสมาคมในกรณีใดท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีเงนิไดนติิบุคคลจากยอดรายไดกอนหักรายจาย
ใดๆ   

วิสัชนา มูลนธิิหรือสมาคมท่ีมีหนาท่ีตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ไดแก มูลนิธิหรือสมาคมท่ีตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย และจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ประกอบกิจการซ่ึงมีรายได แตไมรวมถึง มูลนิธิหรือสมาคม
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนดใหเปนองคการสาธารณกุศล ตามมาตรา  47(7)(ข)  
สําหรับการคํานวณหักคาลดหยอนในการคํานวณภาษเีงินไดบุคคลธรรมดา  

     อนึ่ง สําหรับมูลนิธิหรือสมาคมท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายของตางประเทศ และเขามาประกอบกิจการ
ในประเทศไทย โดยมุงในทางการคาหรือหากําไร มีหนาท่ีตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิจาก
กิจการหรือเนือ่งจากกิจการท่ีกระทําในรอบระยะเวลาบัญชี  

ปุจฉา มีหลักเกณฑเก่ียวกับมูลนิธิหรือสมาคมท่ีจะไดรับยกเวนภาษีเงนิไดนติิบุคคลอยางไร  



วิสัชนา มูลนิธิหรือสมาคมท่ีจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ตองเปนไปตามหลักเกณฑการ
พิจารณา ประกาศกําหนดองคการสถานสาธารณกุศล  ตามมาตรา 47(7)(ข) แหงประมวลรัษฎากร ตาม
ประกาศกระทรวงการคลังวาดวยภาษีเงินไดและภาษีการคา ซ่ึงมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
       1. มูลนิธิท่ีประสงคจะขอใหพิจารณาประกาศเปนองคการหรือสถานสาธารณกุศลจะตองมีฐานะ
เปนนิติบุคคล และมีคําขอเปนลายลักษณอักษรยื่นตอกรมสรรพากรเพ่ือพิจารณาเสนอกระทรวงการคลัง  

     2. วัตถุประสงคของมูลนิธิเพื่อการกุศลสาธารณะในประเทศไทยเทานั้น  และรายไดของมูลนิธิ
จะตองมิใชเปนการไดมาจากการซ้ือขายหรือการใหบริการโดยมีคาตอบแทนเปนปกติธุระ เวนแตการซ้ือขาย
หรือการใหบริการนั้นเกี่ยวของกับการศาสนา  การศึกษา  การสถานพยาบาล หรือการสังคมสงเคราะห และ
ไมนํารายไดดงักลาวไปจายในทางอ่ืน 

     3. ช่ือมูลนิธิจะตองไมเปนช่ือการคา หรือเคร่ืองหมายการคา  
     4. เกี่ยวกับการดําเนินงานของมูลนิธิในชวง 3 ปกอน ตามหลักฐาน งบดุล บัญชีรายไดรายจาย ซ่ึง

มีผูสอบบัญชีรับรองแลว ถาปรากฏดังตอไปนี้จะไมไดรับการประกาศ 
         (1) การดําเนินงานของมูลนิธิไมตรงตามวัตถุประสงคหรือมีการใชช่ือมูลนิธิดําเนินงานเพื่อหา

ประโยชนสวนตัว 
         (2)  รายไดของมูลนิธิไดนําไปเปนรายจายเพ่ือการกุศลสาธารณะนอยกวารอยละ 60 ของรายได

ท้ังส้ินใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีท่ีแลวมา เวนแตตราสารจัดต้ังระบุวา ใหนําดอกผลมาเปนรายไดเทานั้น หรือ
ใหนําดอกผลมาใชจายเทานัน้ หรือกรณมีีเหตุจําเปนตองเก็บสะสมรายไดเพื่อดําเนนิการตามโครงการ ตาม
วัตถุประสงคของมูลนิธิ 

         (3)  รายจายของมูลนิธิเปนรายจายเพือ่การกุศลสาธารณะนอยกวารอยละ 75 ของรายจายท้ังส้ิน
ในแตละรอบระยะเวลาบัญชี และควรกระจายท่ัวไปตามวัตถุประสงคท่ีไดจดแจงไว และตองมิใชเพื่อวตัถุ 
ประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่งท่ีจะใหประโยชนเฉพาะแกบุคคล คณะบุคคลหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง
เปนสวนใหญ 

     5. มูลนิธิท่ีจัดต้ังข้ึนยังไมครบ 3 ป จะไมพิจารณาประกาศให 
      6. องคการ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล หรือสถานศึกษาใดท่ีมิไดมีฐานะเปนมูลนิธิจะไม
พิจารณาประกาศให เวนแต จะมีวัตถุประสงคและการดําเนินงานเชนเดียวกับมูลนิธิจะพจิารณาประกาศให
เปนรายๆ ไป ในหลักเกณฑเดียวกันหรือตามท่ีเห็นสมควร 

     7. มูลนิธิ องคการ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลหรือสถานศึกษาใดท่ีไมเขาหลักเกณฑ ตาม
ขอ 1 ถึงขอ 6 จะไมประกาศให เวนแต รัฐนมตรีวาการกระทรวงการคลังจะพิจารณาเห็นสมควร 
      8. มูลนิธิ องคการ สถานพยาบาล  หรือสถานศึกษา ท่ีไดรับการประกาศใหไปแลวจะตองออกใบ
รับท่ีระบุลําดับท่ีท่ีไดรับการประกาศใหแกผูบริจาค และสงรายงานการประชุมใหญ งบดุล และบัญชีรายได
รายจาย  พรอมท้ังรายงานการดําเนินงานของกจิการสําหรับรอบปบัญชีท่ีผาน ไปของผูรับอนุมัติให
กรมสรรพากรทราบภายใน 150 วัน นับแตวันส้ินรอบระยะวลาบัญชี 

 พบกันใหมสัปดาหหนาครับ  



การเสียภาษีเงินไดของมูลนิธิหรือสมาคม (2) 
 

ในสัปดาหนี้ขอนําประเดน็การเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลของมูลนิธิหรือสมาคม มาเปุจฉา – วิสัชนา 
ตอจากคราวกอนดังนี้  

ปุจฉา กรมสรรพากรมีหลักเกณฑในการดาํเนินการตรวจสอบมูลนิธิหรือสมาคมท่ีไดรับการประกาศ
ใหเปนองคการสาธารณกุศลแลวอยางไร   

วิสัชนา สําหรับมูลนิธิหรือสมาคมท่ีไดรับการประกาศใหเปนองคการสถานสาธารณกุศลไปแลว 
กรมสรรพากรจะไดดําเนนิการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานเก่ียวกับผลการดําเนินงาน หากปรากฏวาผลการ
ดําเนนิงานไมเปนตามหลักเกณฑหรือคุณสมบัติท่ีกําหนด หรือไมปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบรับใหแกผูบริจาค
และการสงรายงานการประชุมใหญ งบดลุ และบัญชีรายไดรายจาย  พรอมท้ังรายงานการดําเนินงานของ
กิจการสําหรับรอบปบัญชีท่ีผาน ไปของผูรับอนุมัติใหกรมสรรพากรทราบภายใน 150 วัน นับแตวนัส้ินรอบ
ระยะวลาบัญชี โดยไมมีเหตุอันสมควร  ก็จะถูกเพกิถอนการประกาศฯ ท้ังนี ้ ใหมีผลต้ังแตปถัดจากปท่ี
ประกาศเพิกถอนในราชกจิจานุเบกษาเปนตนไป 

ปุจฉา มีขอกําหนดเกี่ยวกับเงินไดท่ีตองนํามาคํานวณภาษีเงินได และอัตราภาษีของมูลนธิิหรือ
สมาคมอยางไร  

วิสัชนา ต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีป 2529 เปนตนมา มูลนิธิหรือสมาคมท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดตอง
นํารายไดกอนหักรายจายใดๆ   จากการประกอบกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีมาคํานวณภาษเีงินได ตาม
อัตราดังตอไปนี้  

     (1) สําหรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) - (7)     รอยละ  10.0 
     (2) สําหรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (8)             รอยละ     2.0  
ปุจฉา มีรายการเงินไดพึงประเมินใดบางท่ีมูลนิธิหรือสมาคมไดรับยกเวนใหไมตองเสียภาษีเงินได  
วิสัชนา รายการเงินไดพึงประเมินท่ีมูลนิธิหรือสมาคมไดรับยกเวนไดแก  
     1. การยกเวนตามมาตรา 65 ทวิ (13) แหงประมวลรัษฎากร แบงเปน 
         (1) คาลงทะเบียน  
         (2) คาบํารุงท่ีไดรับจากสมาชิก  
         (3) เงินหรือทรัพยสินท่ีไดจากการบริจาคหรือจากการใหโดยเสนหา  
     2. การยกเวนตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2500  
         (1) ตามมาตรา 5 นว ใหยกเวนภาษีเงินไดใหแกมูลนิธิหรือสมาคม   เฉพาะเงินไดจากกิจการ

โรงเรียนเอกชน   ซ่ึงไดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน  แตไมรวมถึงเงินไดจากการขายของ การ
รับจางทําของหรือการใหบริการอ่ืนใดท่ีโรงเรียนเอกชน   ซ่ึงเปนโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาไดรับจากผูซ่ึง
มิใชนักเรียน  

         (2) ตามมาตรา 5 จตุทศ  ใหยกเวนภาษีเงินไดใหแกมูลนิธิหรือสมาคม สําหรับเงินรางวัลสลาก
สลากการกุศลงวดพิเศษท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติวาเปนโครงการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน ซ่ึงยอมใหสํานัก 



งานสลากกินแบงของรัฐบาลผูจายเงินไดหกัภาษเีงินได ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 1.0 ของรางวัล โดยไมขอรับ
เงินภาษีท่ีถูกหกัไวนั้นคืนหรือไมขอเครดิตภาษีท่ีถูกหักไวนั้น ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน และสําหรับการขาย
หรือสวนลดจากการซ้ือสลาก รวมท้ังการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับการขายสลากดังกลาว    

ปุจฉา วิธีการเสียภาษีเงินไดของมูลนิธิหรือสมาคม  
วิสัชนา  มูลนธิิหรือสมาคม 
     1. การเสียภาษีโดยถูกหกัไว ณ ท่ีจาย 
         (1) ภาษหีัก ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 69 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร เนื่องจากมูลนิธิหรือสมาคม

ไดรับเงินไดจากรัฐบาล องคการของรัฐบาล เทศบาล หรือองคการบริหารราชการสวนทองถ่ินอ่ืนตองถูกหัก
ภาษีเงินได ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 1 ของยอดเงินได 

         (2) ภาษหีัก ณ ท่ีจายตามมาตรา 69 ตรี แหงประมวลรัษฎากร เนือ่งจากมูลนิธิหรือสมาคมไดรับ
เงินจากการขายอสังหาริมทรัพยโดยถูกหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 1 ของยอดเงินได 

         (3)  ภาษีหัก ณ ท่ีจายตามมาตรา 3 เตรส แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงเปนไปตามคําส่ัง
กรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 สําหรับการจายเงินไดตามสัญญารายหนึ่งๆ มีจํานวนต้ังแต 1,000 บาทข้ึนไป 
กรณีการจายเงินไดพึงประเมินใหแกผูรับตามสัญญารายหนึ่ง ๆ มีจํานวนท้ังส้ินไมถึง 1,000 บาท ไมตองหัก
ภาษี ณ ท่ีจาย  

     2. การเสียภาษีโดยการยืน่รายการประเมินตนเอง โดยมูลนิธิหรือสมาคมตองยื่นแบบแสดงรายการ 
ภ.ง.ด.55  และชําระภาษีเงินไดภายใน 150 วัน นับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี พรอมกับการยืน่
แบบแสดงรายการดังกลาว โดยไมตองแนบบัญชีงบดลุ และบัญชีรายไดรายจายท่ีมีผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ตรวจสอบและรับรอง  

พบกันใหมสัปดาหหนาครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการหักภาษี ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 3 เตรส สําหรับมูลนิธิหรือสมาคม 
ลําดับ              ประเภทเงินได                              ผูจายเงินไดท่ีตอง                              อัตราภาษี             บทบัญญัติท่ี      
  ท่ี                   พึงประเมิน                                       หักภาษี ณ ท่ีจาย                          หัก ณ ท่ีจาย            เก่ียวของ      
  1.       ม.40(2) เงินไดจากการรับทํางาน   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือ     รอยละ 10.0      ม.3 เตรส และคําสั่ง     
              ให เชน คานายหนา                     นิติบุคคลอื่น (ภาคเอกชน) หรือผูมี                                  กรมสรรพากรที่ท.ป. 
                                                                  หนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา                                 101/2544  
 

  2.      ม.40(3) คาแหงกูดวิลล คาแหง      บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือ     รอยละ 10.0      ม.3 เตรส และคําสั่ง 
             ลิขสิทธิ์หรือสิทธิอยางอื่น            นิติบุคคลอื่น (ภาคเอกชน)                                                กรมสรรพากรที่ ท.ป. 
                                                                                                                                                           101/2544  

  3.      ม.40(4)(ก) ดอกเบี้ยเงินฝาก           ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัท       รอยละ 10.0     ม.3 เตรส และคําสั่ง 
             พันธบัตร หุนกู ต๋ัวเงิน เงินกูยืม   หลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร                                    กรมสรรพากรที่ ท.ป.  
              ผลตางระหวางราคาไถถอนกับ                         101/2544 
              กับราคาจําหนายต๋ัวเงิน หรือ  
              ตราสารแสดงสิทธใินหน้ีที่ออก         .  
              จําหนายครั้งแรกตํ่ากวาราคา  
              ไถถอน เงินไดลักษณะทํานอง 
              เดียวกับดอกเบี้ย        
            ม.40(4)(ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร        บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือ     รอยละ 10.0      ม.3 เตรส และคําสั่ง 
             หุนกู ต๋ัวเงิน เงินกูยืม  ผลตาง        นิติบุคคลอื่น                                                                     กรมสรรพากรท่ี ท.ป.  
             ระหวางราคาไถถอนกับราคา                             101/2544  
             จําหนายต๋ัวเงินหรือตราสาร  
             แสดงสิทธิในหน้ีที่ออกจําหนาย         .  
             ครั้งแรกตํ่ากวาราคาไถถอน  

 

4. ม.40(4)(ข) เงินปนผลหรือเงิน       บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ต้ังขึ้น  รอยละ 10.0     ม.3 เตรส และคําสั่ง    
             สวนแบงของกําไร                       ตามกม.ไทย กองทุนรวม  และบรรษัทฯ                           กรมสรรพากรที่ ท.ป. 
                                                                  เวนแตกิจการรวมคา                                                         4/2528           
 

    5.    ม.40(5)(ก) เงิน ประโยชนอยาง     บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือ     รอยละ 10.0      ม.3 เตรส และคําสั่ง   
             อื่นที่ไดจากการใหเชาทรัพยสิน   นิติบุคคลอื่น (ภาคเอกชน)                                                กรมสรรพากรที่ ท.ป.   
              เชาทรัพยสิน                                                                                                                         4/2528  
          

    6.    ม.40(6) เงินไดจากวิชาชีพอิสระ    บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือ     รอยละ 10.0     ม.3 เตรส และคําสั่ง    
                                                                  นิติบุคคลอื่น (ภาคเอกชน)                                                กรมสรรพากร ที่ ท.ป.       
                                                           4/2528           

 

 
 
 



ตารางสรุปการหักภาษี ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 3 เตรส สําหรับมูลนิธิหรือสมาคม 
ลําดับ              ประเภทเงินได                              ผูจายเงินไดท่ีตอง                              อัตราภาษี             บทบัญญัติท่ี      
  ท่ี                   พึงประเมิน                                       หักภาษี ณ ท่ีจาย                          หัก ณ ท่ีจาย            เก่ียวของ      
   7.     ม.40(8) คาซื้อพืชผลทางการ         บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือ      รอยละ 0.75     ม.3 เตรส และคําสั่ง 
              เกษตร                                         หรือนิติบุคคลอื่น (ภาคเอกชน)                                         กรมสรรพากรที่ ท.ป. 
           - ยางแผนหรือยางชนิดอื่นอัน        (ทั้งน้ี เฉพาะกรณีที่ผูจายเงินไดเปนผู                                4/2528           
              ผลิตขึ้นหรือไดจากสวนใดๆ       ผูผลิตผลิตภัณฑจากพืชผลทางการ   
             ของตนยางพารา  มันสําปะ           เกษตรน้ันๆ หรือเปนผูสงออก ซึ่งผลิต     
             หลัง ปอ ขาวโพด ออย เมล็ด        ภัณฑจากพืชผลทางการเกษตรดังกลาว 
             กาแฟ  ผลปาลมนํ้ามัน ขาว          แลวแตกรณี รวมท้ังผูซื้อที่ไมมีหนาที่ 
             นํ้ามัน ขาว                                    เสียภาษีเงินได เวนแตกลุมเกษตรกร    
                                                                   ตามกม.วาดวยสหกรณ)                                                  

   8.     ม.40(8) คาโฆษณา                        บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือ      รอยละ 2.0       ม.3 เตรส และคําสั่ง  
                                                                  หรือนิติบุคคลอื่น (ภาคเอกชน)                                         กรมสรรพากรที่ ท.ป.  
                 4/2528  

 

   9.     ม.40(8) รางวัลในการประกวด       ผูจายเงินไดใดๆ (ภาคเอกชน) ไดแก         รอยละ 5.0       ม.3 เตรส และคําสั่ง 
             การแขงขัน การชิงโชค หรือ        บุคคล หางหุนสวน บริษัทสมาคมหรือ                             กรมสรรพากรที่ ท.ป .  
             การอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง     คณะบุคคล)                                                                       4/2528           
             ลักษณะทํานองเดียวกัน                       
          ม. 40(8) รางวัลสลากการกุศลงวด  สํานักงานสลากกินแบงของรัฐบาล           รอยละ 1.0       ม. 5 จตุทศ แหงพรฎ. 
             งวดพิเศษ                                                                                                                                (ฉ.10) 
 

 10.     ม.40(8) คาขนสง เวนแตคาโดย     บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือ      รอยละ 1.0       ม.3 เตรส และคําสั่ง  
             สารจากการรับขนสงสาธารณะ    หรือนิติบุคคลอื่น (ภาคเอกชน)                                         กรมสรรพากรที่ ท.ป.  
                 4/2528 
 11.     ม.40(8) รางวัล สวนลด หรือประ   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือ      รอยละ 2.0       ม.3 เตรส และคําสั่ง  
             โยชนใดๆ จากการสงเสริมการ    หรือนิติบุคคลอื่น (ภาคเอกชน)                                         กรมสรรพากรที่ ท.ป.  
             ขาย         4/2528  
  12.    ม.40(8) คาบริการอ่ืน เวนแต คา    บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือ      รอยละ 2.0       ม.3 เตรส และคําสั่ง  
              บริการโรงแรม ภัตตาคาร            หรือนิติบุคคลอื่น (ภาคเอกชน)                                         กรมสรรพากรที่ ท.ป.  
                 4/2528  
  

 13.     ม.40(2)-(8)                                    รัฐบาล องคการของรัฐบาล เทศบาล หรือ  รอยละ 1.0       ม.69 ทวิ           
                                                                 องคการบริหารราชการสวนทองถ่ินอื่น               
                

  14.    ม.40(8) เงินไดจากการขาย             ผูจายเงินไดใดๆ (ภาคเอกชน)                   รอยละ 1.0       ม.69 ตรี          
             อสังหาริมทรัพย                                                  
 
ที่มา : สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ 3 


