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กฎหมายที่เกี่ยวกับการจายเงินไดใหบุคคลตางประเทศ 
 

มาตรา 41 ผูมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 ในปภาษีทีล่วงมาแลว เนือ่งจากหนาที่งาน หรือกิจการที่ทํา
ในประเทศไทย หรือเนื่องจากกิจการของนายจางในประเทศไทย หรือเนื่องจากทรัพยสินที่อยูในประเทศไทย ตอง
เสียภาษตีามบทบัญญัติในสวนนีไ้มวาเงนิไดนั้นจะจายในหรือนอกประเทศ (ดูคําส่ังกรมสรรพากร ที่ ป.120/2545) 
ผูอยูในประเทศไทยมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 ในปภาษีที่ลวงมาแลว เนื่องจากหนาที่งานหรือกิจการทีท่ําใน
ตางประเทศ หรือเนื่องจากทรัพยสินที่อยูในตางประเทศ ตองเสียภาษีเงนิไดตามบทบญัญัติในสวนนี้เมื่อนําเงินได
พึงประเมินนัน้เขามาในประเทศไทยผูใดอยูในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะ รวมเวลาทั้งหมดถงึ
หนึ่งรอยแปดสิบวันในปภาษีใด ใหถือวาผูนั้นเปนผูอยูในประเทศไทย (พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) 
พ.ศ. 2494 ใชบังคับปภาษ ี2494 เปนตนไป) 

มาตรา 47 เงนิไดพึงประเมินตามมาตรา 40 เมื่อไดหกัตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แลว เพื่อเปนการ
บรรเทาภาระภาษี ใหหกัลดหยอนไดอีกตอไปนี ้

 (1) ลดหยอนใหสําหรับ 
  (ก) ผูมีเงนิได 30,000 บาท 
  (ข) สามีหรือภริยาของผูมีเงินได 30,000 บาท 
  (ค) บุตรชอบดวยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผูมีเงินได รวมทั้งบตุรชอบดวยกฎหมายของ 

สามีหรือภริยาของผูมีเงินไดดวย 
    (1) ที่เกดิกอนหรือใน พ.ศ. 2522 หรือ ที่ไดรับเปนบุตรบุญธรรมกอน พ.ศ. 2522 คนละ  
15,000 บาท 
    (2) ที่เกดิหลัง พ.ศ. 2522 หรือที่ไดรับเปนบุตรบุญธรรมในหรือหลัง พ.ศ. 2522 คนละ 
15,000 บาท แตรวมกันตองไมเกินสามคน 

ในกรณีผูมีเงินไดมีบุตรทั้งตาม (1) และ (2) การหักลดหยอนสําหรับบุตร ใหนําบุตรตาม (1) ทั้งหมดมาหัก
กอน แลวจึงนาํบุตรตาม (2) มาหัก เวนแตในกรณีผูมีเงินไดมีบุตรตาม (1) ที่มีชีวิตอยูรวมเปนจํานวนตั้งแตสามคน
ขึ้นไป จะนําบตุรตาม (2) มาหักไมได แตถาบุตรตาม (1) มีจํานวนไมถึงสามคนใหนําบุตรตาม (2) มาหักไดโดยเมือ่
รวมกับบุตรตาม (1) แลว ตองไมเกินสามคน 

การนับจํานวนบุตรใหนบัเฉพาะบุตรที่มชีีวิตอยูตามลําดับอายุสูงสุดของบุตร โดยใหนับรวมทั้งบุตรที่ไม
อยูในเกณฑไดรับการหักลดหยอนดวย 

การหักลดหยอนสําหรับบุตร ใหหกัไดเฉพาะบุตรซึ่งมีอายุไมเกนิยี่สิบหาปและยังศกึษาอยูในมหาวิทยาลัย
หรือช้ันอุดมศกึษา หรือซ่ึงเปนผูเยาว หรือศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถอันอยูใน
ความอุปการะเลี้ยงดู แตมใิหหักลดหยอนสําหรับบุตรดังกลาวที่มีเงินไดพึงประเมนิในปภาษีที่ลวงมาแลวตั้งแต 
15,000 บาทขึ้นไป โดยเงินไดพึงประเมนินัน้ไมเขาลักษณะตามมาตรา 42 
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การหักลดหยอนสําหรับบุตรดังกลาว ใหหักไดตลอดปภาษีไมวากรณทีี่จะหกัไดนั้นจะมีอยูตลอดปภาษี
หรือไม และในกรณีบุตรบญุธรรมนั้นใหหักลดหยอนในฐานะบุตรบุญธรรมไดแตฐานะเดียว  
 (พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ใชบังคับปภาษี 2535 เปนตนไป) 
   (ง) เบีย้ประกนัภัยที่ผูมีเงนิไดจายไปในปภาษีสําหรับการประกันชวีิตของผูมีเงินไดตามจํานวนที่
จายจริงแตไมเกิน 10,000 บาท ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่กรมธรรมประกันชีวิตมีกําหนดเวลาตั้งแตสิบปขึ้นไป และการ
ประกันชวีิตนัน้ไดเอาประกนัไวกับผูรับประกันภัยที่ประกอบกจิการประกันชวีิตในราชอาณาจักร 
 (ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (ฉบับที่ 37) พ.ศ. 2534 ใชบังคับ 1 ม.ค. 2534 เปนตนไป) 

ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดมกีารประกันชวีิตและความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษี ใหหกั
ลดหยอนไดดวยสําหรับเบีย้ประกันที่จายสําหรับการประกันชวีิตของสามีหรือภริยานั้นตามเกณฑในวรรคหนึ่ง 
 (พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2516 ใชบังคับปภาษี 2517 เปนตนไป)  
(ดูกฎกระทรวง (ฉบับที่ 126 ) พ.ศ.2509 ขอ 2 (61)) 
    (จ) (ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 16) พ.ศ.2534 ใชบังคับตั้งแตปภาษี 2535 
เปนตนไป) 
    (ฉ) บุตรของผูมีเงินไดซ่ึงมีสิทธิหักลดหยอนตามเงื่อนไขใน (ค) และยังศึกษาอยูในสถานศึกษา
ของทางราชการ สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยสถาบันศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนราษฎรตามกฎหมายวาดวย
โรงเรียนราษฎร ใหหกัลดหยอนเพื่อการศึกษาไดอีกคนละ 2,000 บาท 
 (พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2525 ใชบังคับปภาษี 2525 เปนตนไป) 
   (ช) เงินสะสมที่จายเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดโดยกฎกระทรวงตามมาตรา 65 ตรี (2) ตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน 10,000 บาท  
(แกไขโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (ฉบับที่ 37) พ.ศ. 2534 ใชบังคับ 1 ม.ค. 2534 เปนตนไป) 
  ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดจายเงนิสะสมเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพตามวรรคหนึ่ง และความเปน
สามีภริยาไดมอียูตลอดปภาษี ใหหักลดหยอนไดดวยสําหรับเงินสะสมของสามีหรือภริยาที่จายเขากองทุนสํารอง
เล้ียงชีพนั้นตามเกณฑในวรรคหนึ่ง 
 (พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2526 ใชบังคับปภาษี 2527 เปนตนไป) 
   (ซ) ดอกเบีย้เงนิกูยืมที่ผูมีเงนิไดจายใหแกธนาคารหรือสถาบันการเงินอืน่ บริษัทประกันชีวิต 
สหกรณหรือนายจางสําหรบัการกูยืมเงนิเพื่อซ้ือ เชาซ้ือ หรือสรางอาคารอยูอาศัย โดยจํานองอาคารที่ซ้ือหรือสราง
เปนประกนัการกูยืมนั้น ตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกนิ10,000 บาท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดี
กําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรแีละประกาศในราชกิจจานุเบกษา อาคารดังกลาวใหหมายความรวมถึงอาคารพรอม
ที่ดินดวย 
(แกไขโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (ฉบับที่ 37) พ.ศ. 2534 ใชบังคับ 1 ม.ค. 2534 เปนตนไป) 
(ดูประกาศกรมสรรพากร เร่ืองหลักฐานการหักลดหยอนสําหรับดอกเบีย้เงินกูยืม) 
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบบัที่ 86)) 
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(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบบัที่ 101))  
   (ฌ) เงินสมทบที่ผูประกันตนจายเขากองทนุประกันสังคมตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
ตามจํานวนที่จายจริง 
 (พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2533 ใชบังคับ 3 ก.ย. 2533 เปนตนไป) 
  ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมีเงินได ซ่ึงเปนผูประกันตนจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมตามวรรค
หนึ่ง และความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษี ใหหกัลดหยอนไดดวยสําหรับเงินสมทบของสามีหรือภริยาที่จาย
เขากองทุนประกันสังคมดังกลาว ตามเกณฑในวรรคหนึง่ 
 (พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ใชบังคับปภาษี 2535 เปนตนไป) 
   (ญ) คาอุปการะเลี้ยงดูบดิามารดาของผูมีเงินได รวมทั้งบดิามารดาของสามีหรือภริยาของผูมีเงิน
ไดคนละสามหมื่นบาทโดยบุคคลดังกลาวตองมีอายุหกสิบปขึ้นไป มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชพี และอยูใน
ความอุปการะเลี้ยงดูของผูมีเงินได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วธีิการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด  
    คาอุปการะเลี้ยงดูตามวรรคหนึ่ง ใหหักลดหยอนสําหรับเงนิไดพึงประเมนิประจําป พ.ศ.2547 ที่
จะตองยืน่รายการในป พ.ศ.2548 เปนตนไป”  
 (พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 36) พ.ศ. 2548 ใชบังคับ 13 มกราคม 2548 เปนตนไป) 
  (2) ในกรณีสามีภริยาตางฝายตางมีเงินได ถาความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษี การหักลดหยอน
ตาม (1) (ก) และ (ข) ใหหกัลดหยอนรวมกันได 60,000 บาท แตถาความเปนสามีภริยามิไดมีอยูตลอดปภาษี ใหตาง
ฝายตางหักลดหยอนไดตาม (1)(ก) และสําหรับการหักลดหยอนตาม (ค) (ฉ) และ (ซ) ใหตางฝายตางหักไดกึ่งหนึ่ง
ตามเกณฑที่กาํหนดไวในแตละกรณ ี
 (พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ใชบังคับปภาษี 2535 เปนตนไป) 
   (3) ในกรณีผูมเีงินไดมไิดเปนผูอยูในประเทศไทย การหกัลดหยอนตาม (1)(ข)(ค) และ (ฉ) ใหหกัได
เฉพาะสามีหรือภริยาและบุตรที่อยูในประเทศไทย 
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2525 ใชบังคับปภาษี 2535 เปนตนไป) 
   (4) ในกรณีผูมีเงินไดถึงแกความตายในระหวางปภาษี ใหหกัลดหยอนไดเสมือนผูตายมีชีวิตอยูตลอดป
ภาษีที่ผูนั้นถึงแกความตาย 
 (พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2504 ใชบังคับปภาษี 2505 เปนตนไป) 
  (5) ในกรณีผูมเีงินไดเปนกองมรดก ใหหักลดหยอนได 30,000 บาท 
  (6) ในกรณีผูมีเงินไดเปนหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหหักลดหยอนไดตาม (1)(ก) 
สําหรับผูเปนหุนสวนหรือบคุคลในคณะบคุคลแตละคนที่อยูในประเทศไทย แตรวมกันตองไมเกิน 60,000 บาท 
 (พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ใชบังคับปภาษี 2535 เปนตนไป) 
   (7) เมื่อไดหักลดหยอนตาม (1)(2)(3)(4)(5) หรือ (6) แลวเหลือเทาใด ใหหักลดหยอนไดอีกสําหรับเงิน
บริจาคดังตอไปนี้ โดยใหหกัไดเทาจํานวนที่บริจาค แตตองไมเกินรอยละ 10 ของเงินที่เหลือนั้น 
    (ก) เงนิที่บริจาคแกสถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ 
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   (ข) เงินที่บริจาคเปนสาธารณประโยชนแกองคการหรือสถานสาธารณกุศล หรือแกสถานพยาบาล 
และสถานศึกษาอื่นนอกจากที่กลาวใน (ก) ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 
(พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2508 ใชบังคับปภาษี 2509 เปนตนไป) 
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที ่274) พ.ศ. 2537) 
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที ่317) พ.ศ. 2541) 
(ดูประกาศกระทรวงการคลงั วาดวยภาษีเงินไดและภาษมีูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 2)) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.120/2545) 
 มาตรา 47 ทวิ ใหผูมีเงินไดตามมาตรา 40 (4)(ข) ซ่ึงไดรับจากบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทยไดรับเครดติในการคํานวณภาษี โดยใหนําอัตราภาษีเงนิไดที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนัน้ 
ตองเสียหารดวยผลตางของหนึ่งรอยลบดวยอัตราภาษีเงนิไดดังกลาวนัน้ ไดผลลัพธเทาใดใหคูณดวยจาํนวนเงินปน
ผลหรือเงินสวนแบงของกําไรที่ไดรับ ผลลัพธที่ไดเปนเครดิตในการคํานวณภาษี ในกรณีที่บริษัทหรอืหางหุนสวน
นิติบุคคลผูจายเงินไดประกอบกิจการที่ตองเสียภาษเีงินไดหลายอัตรา ผูจายเงินไดตองระบุในหนงัสือรับรองการ
หักภาษี ณ ที่จาย ใหชัดเจนวาเงินไดทีจ่ายนั้นจํานวนใดไดมาจากกิจการที่ตองเสียภาษีเงินไดในอัตราใด  
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2540 ใชบังคับปภาษี 2540 เปนตนไป) 
(ดูประกาศอธิบดีฯ เกีย่วกับภาษีเงนิได (ฉบับที่ 62)) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.119/2545) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.122/2545) 
 เครดิตภาษีที่คาํนวณไดตามความในวรรคหนึ่ง ใหนํามารวมคํานวณเปนเงินไดพึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงิน
ไดตามเกณฑในมาตรา 48 เปนเงินภาษีทั้งส้ินเทาใด ใหนําเครดิตภาษีที่คาํนวณไดดังกลาวหักออกจากภาษีทีต่อง
เสีย ถายังขาดหรือเหลือเทาใดใหผูมีเงนิไดเสียภาษีสําหรับจํานวนที่ขาด หรือมีสิทธิไดรับเงินจํานวนที่เหลือนั้นคนื 
 ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิใหใชบังคับแกผูมีเงินไดซ่ึงมิไดมีภูมลํิาเนาอยูในประเทศไทย และมิได
เปนผูอยูในประเทศไทย 
 (พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ใชบังคับปภาษี 2535 เปนตนไป) 
 ในกรณีที่บริษทัหรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูจายเงินไดแสดงขอความที่กําหนดใหตองระบุในหนงัสือ
รับรองการหักภาษี ณ ที่จายตามวรรคหนึ่งไมถูกตอง อันเปนเหตใุหเครดิตภาษีที่คํานวณไดมีจํานวนเกินกวาที่ผูมี
เงินไดพึงไดรับ ใหผูจายเงินไดรับผิดรวมกับผูมีเงินไดเทากับจํานวนเงินที่ไดรับคืนเกินไป หรือทีชํ่าระไวไมครบ 
และถาผูจายเงนิไดหรือผูมีเงนิไดไมชําระเงินดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตไดรับหนังสือแจงจากพนักงานประเมนิ 
ใหถือวาเงนิจํานวนทีเ่รียกใหชําระเปนภาษอีากรคาง ในกรณีที่เจาพนักงานประเมินตรวจสอบพบวาเครดิตภาษีที่
คํานวณไดมีจาํนวนนอยกวาที่ผูมีเงินไดพึงไดรับ ใหแจงผูมีเงินไดทราบถึงสิทธิที่จะไดรับเงินที่เหลือนั้นคืนตาม
กฎหมาย  
 (พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2540 ใชบังคับปภาษี 2540 เปนตนไป) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.119/2545) 
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(ดูคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.120/2545) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.122/2545) 
  มาตรา 48 เงนิไดพึงประเมินตองเสียภาษีเงนิไดดังตอไปนี้ 
  (1) เงินไดพึงประเมินเมื่อไดหักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 47 หรือมาตรา 57 เบญจ แลวเหลือเทาใด
เปนเงินไดสุทธิ ตองเสียภาษใีนอัตราที่กําหนดในบัญชีอัตราภาษีเงินไดทายหมวดนี ้
(ประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2520 ใชบังคับสําหรับเงินไดปภาษี พ.ศ. 2520 เปนตนไป) 
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที ่352) พ.ศ.2542) 
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที ่376) พ.ศ.2544)  
(ดูคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.115/2545) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.119/2545) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.120/2545) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.122/2545) 
  (2) สําหรับผูมเีงินไดพึงประเมินตั้งแต 60,000 บาทขึ้นไป การคํานวณภาษีตาม (1) ใหเสียไมนอยกวา
รอยละ 0.5 ของยอดเงินไดพงึประเมิน 
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ใชบังคับปภาษี 2535 เปนตนไป) 
 การนับจํานวนเงินไดพึงประเมินตาม (2) ไมรวมถึงเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1)  
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2521 ใชบังคับปภาษี 2522 เปนตนไป) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.119/2545) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.120/2545) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.122/2545) 
   (3) ผูมีเงินไดจะเลือกเสียภาษใีนอัตรารอยละ 15.0 ของเงนิได โดยไมตองนําไปรวมคาํนวณภาษีตาม 
(1) และ (2) กไ็ด สําหรับเงินไดตามมาตรา 40(4) (ก) และ (ช) ดังตอไปนี้ 
    (ก) ดอกเบีย้พนัธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ 
ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยตั๋วเงนิที่ไดจากบรษิัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคลอื่น ดอกเบี้ยเงินกูยืมทีไ่ดจากบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบคุคล หรือนิติบุคคลอื่น ดอกเบี้ยที่ไดจากสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้ง
ขึ้น สําหรับใหกูยืมเงนิเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม 
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที ่290) พ.ศ. 2538) 
(ดูคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการวินจิฉัยภาษีอากร ที่ 19/2533) 
    (ข) ผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายตัว๋เงนิหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออก 
   (ค) ผลประโยชนที่ไดจากการโอนพันธบัตร หุนกู หรือตัว๋เงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออก ทั้งนี้ เฉพาะที่ตีราคาเปนเงินไดเกนิกวาที่ลงทุน 
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 (พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2534 ใชบังคับ 7 พ.ย. 2534 เปนตนไป) 
  ผูมีเงินไดซ่ึงเปนผูอยูในประเทศไทย จะเลือกเสียภาษใีนอัตรารอยละ 10.0 ของเงินได โดยไมตองนําไป
รวมคํานวณภาษีตาม (1) และ (2) ก็ได สําหรับเงินไดตามมาตรา 40 (4) (ข) ที่ไดรับจากบริษัทหรือหางหุนสวนนติิ
บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจดัตั้งขึน้
สําหรับใหกูยมืเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม 
 (พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ใชบังคับปภาษี 2535 เปนตนไป) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.119/2545) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.122/2545) 
  (4) ผูมีเงินไดจะเลือกเสียภาษโีดยไมตองนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (1) และ (2) ก็ได เฉพาะเงินไดตาม
มาตรา 40 (8) ที่ไดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยอันเปนมรดก หรืออสังหาริมทรัพยที่ไดมา โดยมิไดมุงในทาง
การคาหรือหากําไร ดังตอไปนี้ 
   (ก) เงนิไดจากการขายอสังหาริมทรัพยอันเปนมรดก หรืออสังหาริมทรัพยที่ไดรับจากการใหโดย
เสนหา ใหหักคาใชจายรอยละ 50 ของเงินได เหลือเทาใดถือเปนเงินไดสุทธิแลวหารดวยจํานวนปที่ถือครอง ได
ผลลัพธเปนเงินเทาใด ใหคํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได ไดเทาใดคณูดวยจํานวนปที่ถือครอง ผลลัพธที่ไดเปน
เงินภาษีที่ตองเสีย  
    (ข) เงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยทีไ่ดมาโดยทางอื่นนอกจาก (ก) ใหหกัคาใชจายไดตามที่
กําหนดโดยพระราชกฤษฏกีา เหลือเทาใดถือเปนเงินไดสุทธิ แลวหารดวยจํานวนปที่ถือครองไดผลลัพธเปนเงินเทาใด 
ใหคํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได ไดเทาใดใหคูณดวยจํานวนปที่ถือครอง ผลลัพธที่ไดเปนเงนิภาษีที่ตองเสีย 
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2535 ใชบังคับ 27 ก.พ. 2535 เปนตนไป)  
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที ่165) พ.ศ.2529) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากร ที่ ป.61/2539) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากร ที่ ป.100/2543) 
 ในกรณีที่เสียภาษีโดยไมนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (1) และ (2) เมื่อคํานวณภาษีแลวตองเสียไมเกนิรอยละ 
20 ของราคาขาย 
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 ใชบังคับ 1 ก.พ. 2529 เปนตนไป) 
 ในกรณีที่เสียภาษีโดยนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (1) และ (2) ใหหักคาใชจายรอยละ 50 ของเงินไดตาม (ก) 
หรือตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตาม (ข) แลวแตกรณี เหลือเทาใดนําไปรวมคาํนวณภาษีกับเงินไดอยางอื่น 
 คําวา "จํานวนปที่ถือครอง" ใน (ก) หรือ (ข) หมายถึงจํานวนปนับตั้งแตปที่ไดกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในอสังหาริมทรัพยถึงปที่โอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยนั้น ถาเกินสิบปให
นับเพียงสิบป และเศษของปใหนับเปนหนึง่ป 
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2525 ใชบังคับ 27 ก.พ. 2525 เปนตนไป) 
(ดูคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการวินจิฉัยภาษีอากร ที่ 18/2533) 
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  (5) ผูมีเงินไดจะเลือกเสียภาษโีดยไมตองนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (1) และ (2) ก็ได  สําหรับเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) ซ่ึงเปนเงินที่นายจางจายใหคร้ังเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ซ่ึงไดคํานวณจาย
จากระยะเวลาที่ทํางานและไดจายตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขทีอ่ธิบดีกําหนด โดยใหนําเงนิไดพึงประเมิน
ดังกลาวหักคาใชจายเปนจํานวนเทากับ 7,000 บาท คูณดวยจาํนวนปทีท่ํางานแตไมเกินเงินไดพึงประเมิน เหลือ
เทาใดใหหกัคาใชจายอีกรอยละ 50 ของเงนิที่เหลือนั้น แลวคํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได 
 ในกรณีเงินไดพึงประเมินดังกลาวจายในลักษณะเงนิบําเหน็จจาํนวนหนึ่งและเงนิบํานาญอีกจํานวนหนึ่ง 
ใหถือวาเฉพาะเงินที่จายในลักษณะเงินบําเหน็จเปนเงนิซึ่งนายจางจายใหคร้ังเดยีวเพราะเหตุออกจากงาน และใหลด
คาใชจายจํานวน 7,000 บาท ลงเหลือ 3,500 บาท  
 จํานวนปที่ทํางานตามวรรคหนึ่งในกรณเีงนิบําเหนจ็หรอืเงินอื่นใดในลักษณะเดยีวกนัที่ทางราชการจาย ให
ถือจํานวนปทีใ่ชเปนเกณฑคํานวณเงินบําเหน็จหรือเงินอืน่ในลักษณะเดียวกันนั้นตามกฎหมายระเบียบหรือ
ขอบังคับของทางราชการ 
 ในการคํานวณจํานวนปที่ทํางาน นอกจากกรณีตามวรรคสาม เศษของป ถาถึงหนึ่งรอยแปดสิบสามวันให
ถือเปนหนึ่งป ถาไมถึงรอยแปดสิบสามวันใหปดทิ้ง 
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ใชบังคับปภาษี 2535 เปนตนไป) 
(ดูประกาศอธิบดีเกีย่วกับภาษีเงินได (ฉบบัที่ 45)) 
 ถาภาษีเงินไดที่เจาพนกังานประเมินไดประเมินแลวมีจํานวนต่ํากวา 5 บาท เปนอันไมตองเรียกเก็บ 
(พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 18 ) พ.ศ. 2504 ใชบังคับปภาษี 2505 เปนตนไป) 
 มาตรา 50 ใหบุคคล หางหุนสวน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 หัก
ภาษีเงนิไดไวทุกคราวที่จายเงินไดพึงประเมินตามวิธีดังตอไปนี ้
  (1) ในกรณเีงนิไดพึงประเมนิตามมาตรา 40 (1) และ (2) ใหคูณเงินไดพึงประเมินทีจ่ายดวยจํานวน
คราวที่จะตองจาย เพื่อใหไดจํานวนเงินเสมือนหนึ่งวาไดจายทั้งป แลวคํานวณภาษตีามเกณฑในมาตรา 48 เปนเงิน
ภาษีทั้งส้ินเทาใดใหหารดวยจํานวนคราวทีจ่ะตองจาย ไดผลลัพธเปนเงินเทาใดใหหักเปนเงินภาษีไวเทานัน้  
  ถาการหารดวยจํานวนคราวที่จะตองจายตามความในวรรคกอนไมลงตัว เหลือเศษเทาใดใหเพิ่มเงนิเทา
จํานวนที่เหลือเศษนั้นรวมเขากับเงินภาษีทีจ่ะตองหกัไวคร้ังสุดทายในปนั้น เพื่อใหยอดเงินภาษีที่หกัรวมทั้งปเทา
จํานวนภาษีทีจ่ะตองเสียทั้งป 
(พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2502 ใชบังคับ 5 พ.ย. 2502 เปนตนไป) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากร ที่ ป.16/2530) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากร ที่ ป.96/2543) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.115/2545) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.120/2545) 
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 ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) ซ่ึงเปนเงินที่นายจางจายใหคร้ังเดยีวเพราะเหตุออกจาก
งาน ซ่ึงไดคํานวณจายจากระยะเวลาที่ทํางาน และไดจายตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด ให
คํานวณภาษีตามเกณฑในมาตรา 48(5) เปนเงินภาษีทั้งส้ินเทาใดใหหักเปนเงินภาษีไวเทานัน้ 
 ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(2) นอกจากที่ระบุไวในวรรคสาม ที่จายใหแกผูรับซึ่งมิไดเปนผูอยู
ในประเทศไทย ใหคํานวณหกัในอันตรารอยละ 15.0 ของเงินได 
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ใชบังคับ 1 ม.ค. 2535 เปนตนไป) 
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบบัที่ 45)) 
  (2) ในกรณเีงนิไดพึงประเมนิตามมาตรา 40(3) และ (4) ใหคํานวณหกัตามอัตราภาษีเงนิได เวนแต 
    (ก) ในกรณีเงนิไดพึงประเมนิตามมาตรา 40(3) และ (4) นอกจากที่ระบุไวใน (ข)(ค)(ง) และ (จ) 
ที่จายใหแกผูรับซึ่งมิไดเปนผูอยูในประเทศไทย ใหคํานวณหักในอัตรารอยละ 15.0 ของเงินได 
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที ่270 ) พ.ศ. 2537) 
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที ่377) พ.ศ. 2544) 
   (ข) ในกรณีเงนิไดพึงประเมนิที่ระบุในมาตรา 48(3) (ก) และ(ค) ใหคํานวณหักในอัตรารอยละ 
15.0 ของเงินได        
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที ่290) พ.ศ. 2538) 
   (ค) ในกรณีเงนิไดพึงประเมนิที่ระบุในมาตรา 48(3) (ข) ใหถือวาผูออกตั๋วเงิน ผูออกตราสาร
แสดงสิทธิในหนี้ หรือนิติบคุคลผูโอนตั๋วเงินหรือตราสารดังกลาว ใหแกผูมีหนาที่เสียภาษีเงนิไดตามสวนนี้เปนผู
จายเงินไดพึงประเมิน และใหเรียกเก็บภาษีเงินไดจากผูมีเงินได ในอัตรารอยละ 15.0 ของเงินได และใหถือวาภาษีที่
เรียกเก็บนั้นเปนภาษีทีห่ักไว 
   (ง) ในกรณเีงนิไดพึงประเมนิตามมาตรา 40(4) (ก) ที่มิไดระบุใน (ข) และ (ค) แหงมาตรานี้ ถาผู
จายเงินไดมใิชเปนนิติบุคคล และจายใหแกผูรับซึ่งเปนผูอยูในประเทศไทย ไมตองหกัภาษีตามมาตรานี้ 
   (จ) ในกรณีเงนิไดพึงประเมนิตามมาตรา 40(4) (ข) ใหคํานวณหักในอัตรารอยละ 10.0 ของเงินได 
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ใชบังคับ 1 ม.ค. 2535 เปนตนไป) 
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที ่262) พ.ศ. 2536) 
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที ่270) พ.ศ. 2537) 
(ดูคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการวินจิฉัยภาษีอากร ที่ 20/2533) 
(ดูคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการวินจิฉัยภาษีอากร ที่ 21/2533)  
(ดูคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.119/2545) 
(ดูคาํส่ังกรมสรรพากรที่ ป.122/2545) 
  (3) ในกรณเีงนิไดพึงประเมนิตามมาตรา 40(5) และ (6) ที่จายใหแกผูรับซึ่งมิไดเปนผูอยูในประเทศ
ไทย ใหคํานวณหักในอัตรารอยละ 15.0 ของเงินได 
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ใชบังคับ 1 ม.ค.2535 เปนตนไป) 
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  (4) นอกจากกรณีตาม (5) ในกรณีผูจายเงนิตามมาตรานีเ้ปนรัฐบาล องคการของรัฐบาล เทศบาล 
สุขาภิบาล หรือองคการบริหารราชการสวนทองถ่ินอื่น ซ่ึงจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6) (7) หรือ (8) 
แตไมรวมถึงการจายคาซ้ือพืชผลทางการเกษตรใหกับผูรับรายหนึ่ง ๆ มจีํานวนรวมทั้งสิ้นตั้งแต 10,000 บาทขึ้นไป 
แมการจายนั้นจะไดแบงจายครั้งหนึ่งๆ ไมถึง 10,000 บาทก็ดี ใหคํานวณหักในอัตรารอยละ 1 ของยอดเงินไดพึง
ประเมิน แตเฉพาะเงินไดในการประกวดหรือแขงขัน ใหคํานวณหักตามอัตราภาษีเงนิได 
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2527 ใชบังคับสําหรับเงินไดปภาษ ี2528 เปนตนไป)  
(ดูคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.120/2545) 
  (5) ในกรณเีงนิไดพึงประเมนิตามมาตรา 40(8) เฉพาะที่จายใหแกผูรับซึง่ขายอสังหาริมทรัพย ให
คํานวณหักดังตอไปนี ้
   (ก) สําหรับอสงัหาริมทรัพยอันเปนมรดกหรืออสังหาริมทรัพยที่ไดรับจากการใหโดยเสนหา ให
คํานวณภาษีตามเกณฑในมาตรา 48(4) (ก) เปนเงินภาษีทัง้ส้ินเทาใด ใหหักเปนเงินภาษีไวเทานั้น 
   (ข) สําหรับอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยทางอื่นนอกจาก (ก) ใหหักคาใชจายเปนการเหมาตามที่
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แลวคํานวณภาษีตามเกณฑในมาตรา 48(4) (ข) เปนเงนิภาษีทั้งส้ินเทาใด ใหหกัเปน
เงินภาษีไวเทานั้น 
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที ่165 ) พ.ศ. 2529) 
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที ่376) พ.ศ. 2544) 
  (6) ในกรณกีารโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดยไมมีคาตอบแทน ใหผูโอน
หักภาษีตามเกณฑใน (5) โดยถือวาผูโอนเปนผูจายเงนิได 
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2525 ใชบังคับ 27 ก.พ. 2525 เปนตนไป) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากร ท.ป.117/2545) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากร ท.ป.130/2546) 
 มาตรา 66 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ตางประเทศ และกระทํากจิการในประเทศไทยตองเสียภาษีตามบทบัญญัติในสวนนี ้
(ดูคําส่ังกรมสรรพากร ที่ ป.62/2539) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากร ที่ ป.120/2545) 
  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ และกระทาํกิจการในที่อ่ืนๆ 
รวมทั้งในประเทศไทย ใหเสยีภาษีในกําไรสุทธิจากกิจการ หรือเนื่องจากกิจการที่ไดกระทําในประเทศไทยในรอบ
ระยะเวลาบัญชีและ การคํานวณกําไรสุทธิใหปฏิบัติเชนเดียวกับมาตรา 65 และมาตรา 65 ทวิ แตถาไมสามารถจะ
คํานวณกําไรสุทธิดังกลาวแลวได ใหนําบทบัญญัติวาดวยการประเมินภาษีตามมาตรา 71 (1) มาใชบังคับโดยอนุโลม 
(ดูคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการวินจิฉัยภาษีอากร ที่ 7/2528) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากร ที่ ป. 13/2528) 
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 มาตรา 70 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ มไิดประกอบกจิการใน
ประเทศไทย แตไดรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2)(3) (4) (5) หรือ (6) ที่จายจากหรือในประเทศไทย ให
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลนั้นเสียภาษี โดยใหผูจายหักภาษีจากเงนิไดพึงประเมนิที่จายตามอัตราภาษีเงินได 
สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลแลวนําสงอําเภอทองที่พรอมกับยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนด
ภายในเจด็วนันับแตวันสิ้นเดือนของเดือนที่จายเงินไดพงึประเมินนัน้ ทั้งนี้ ใหนํามาตรา 54 มาใชบังคับโดยอนโุลม 
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ใชบังคับ 1 ม.ค. 2535 เปนตนไป) 
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที ่10) พ.ศ. 2500) 
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที ่299) พ.ศ. 2539)  
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบบัที่ 16)) 
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบบัที่ 95))  
(ดูคําส่ังกรมสรรพากร ที่ ท.ป.117/2545) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากร ที่ ท.ป.130/2546) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากร ที่ ป.91/2542) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากร ที่ ป.104/2544) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากร ที่ ป.114/2545)  
(ดูคําส่ังกรมสรรพากร ที่ ป.120/2545) 
 ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบงัคับในกรณีทีบ่ริษัท หรือหางหุนสวนนิติบคุคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ตางประเทศ ไดรับเงินไดพึงประเมินที่เปนดอกเบี้ยจากรฐับาล หรือสถาบันการเงินทีม่ีกฎหมายโดยเฉพาะของ
ประเทศไทยจดัตั้งขึ้นสําหรบัใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือ อุตสาหกรรม 
 (ประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 206) พ.ศ. 2515 ใชบังคับ 16 ก.ย. 2515 เปนตนไป) 
  มาตรา 70 ทวิ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลใดจําหนายเงินกําไร หรือเงินประเภทอื่นใดที่กนัไวจาก
กําไรหรือที่ถือไดวาเปนเงินกาํไรออกไปจากประเทศไทย ใหเสียภาษเีงนิไดโดยหักภาษีจากจํานวนเงินที่จําหนาย
นั้น ตามอัตราภาษีเงนิไดสําหรับบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคล แลวนําสงอําเภอทองที่ พรอมกับยื่นรายการตาม
แบบที่อธิบดีกาํหนดภายในเจ็ดวนันับแตวนัจําหนาย 
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที ่308) พ.ศ. 2540 สําหรับกิจการวิเทศธนกจิ) 
(ดูประกาศกระทรวงการคลงั เร่ืองขยายกําหนดเวลาการนําสงภาษีเงนิได และการยืน่รายการ)  
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบบัที่ 16))  
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบบัที่ 95))  
 การจําหนายเงนิกําไรตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึง 
  (1) การจําหนายเงินกําไร หรือเงินประเภทอื่นใดที่กนัไวจากกําไร หรือที่ถือไดวาเปนเงินกําไร จาก
บัญชีกําไรขาดทุนหรือบัญชีอ่ืนใดไปชําระหนี้หรือหกักลบลบหนี้ หรือไปตั้งเปนยอดเจาหนีใ้นบัญชีของบุคคลใดๆ 
ในตางประเทศหรือ 
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  (2) ในกรณีทีม่ิไดปรากฏขอเท็จจริงดังกลาวใน (1) แตไดมีการขออนญุาตซื้อและโอนเงินตรา
ตางประเทศ ซ่ึงเปนเงินกําไรหรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไวจากกําไรหรือที่ถือไดวาเปนเงินกําไรออกไป
ตางประเทศ หรือ 
  (3) การปฏิบัตอิยางอื่นซึ่งกอใหเกิดผลตาม (1) หรือ (2) 
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ใชบังคับ 1 ม.ค. 2535 เปนตนไป) 
 มาตรา 76 ทวิ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ มีลูกจาง หรือผูทํา
การแทน หรือผูทําการติดตอในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซ่ึงเปนเหตใุหไดรับเงินไดหรือผลกําไรใน
ประเทศไทย ใหถือวาบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนัน้ ประกอบกจิการในประเทศไทย และใหถือวาบุคคลผู
เปนลูกจาง หรือผูทําการแทน หรือผูทําการติดตอเชนวานัน้ ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเปนตัวแทน
ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ซ่ึงตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ และใหบุคคลนั้นมีหนาที่ และความ
รับผิดในการยืน่รายการและเสียภาษีตามบทบัญญัติในสวนนี้ เฉพาะที่เกี่ยวกับเงนิไดหรือผลกําไรที่กลาวแลว 
 ในกรณีที่กลาวในวรรคแรก ถาบุคคลผูมีหนาที่และความรับผิดในการยืน่รายการและเสียภาษไีมสามารถ
จะคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษี ตามบทบญัญัติในสวนนี้ได ใหนําบทบัญญัติวาดวยการประเมินภาษีตามมาตรา 
71(1) มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ในกรณีการประเมินตามความในมาตรานี้ จะอุทธรณการประเมินกไ็ด 
(พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2494 ใชบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในหรือหลัง 25 เม.ย. 
2494 เปนตนไป) 
(ดูคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการวินจิฉัยภาษีอากร ที่ 2/2526) 
(ดูคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการวินจิฉัยภาษีอากร ที่ 5/2528) 
(ดูประกาศกรมสรรพากร (สํานักงานผูแทนนิติบุคคล)) 
(ดูประกาศกรมสรรพากร (สํานักงานภูมภิาคบริษัทขามชาติ)) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากร ที่ ป.8/2528) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากร ที่ ป. 13/2528) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากร ที่ ป.120/2545) 
 มาตรา 77/1 ในหมวดนี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น 
  (8) " ขาย " หมายความวา จาํหนาย จาย โอนสินคา ไมวาจะมีประโยชนหรือคาตอบแทนหรือไม และ
ใหหมายความรวมถึง 
(ดูคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการวินจิฉัยภาษีอากร ที่ 36/2540) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.48/2537) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.57/2538) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.90/2542) 
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(ดูคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.107/2544)  
(ดูคําส่ังกรมสรรพากร ที่ ป.118/2545) 
    (ก) สัญญาใหเชาซ้ือสินคา สัญญาซื้อขายผอนชําระที่กรรมสิทธิ์ในสินคายังไมโอนไปยังผูซ้ือเมื่อ
ไดสงมอบสินคาใหผูซ้ือแลว หรือสัญญาจะขายสินคาที่เปนไปตามหลกัเกณฑ และเงือ่นไขที่อธิบดีกําหนดโดย
อนุมัติรัฐมนตรี      
   (ข) สงมอบสินคาใหตวัแทนเพื่อขาย 
   (ค) สงสินคาออกนอกราชอาณาจักร 
   (ง) นําสินคาไปใชไมวาประการใดๆ เวนแตการนําสินคาไปใชเพื่อการประกอบกิจการของ
ตนเอง โดยตรงตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.47/2537) 
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 1)) 
   (จ) มีสินคาขาดจากรายงานสินคาและวัตถุดิบตามมาตรา 87 (3) หรือมาตรา 87 วรรคสอง 
   (ฉ) มีสินคาคงเหลือและหรือทรัพยสินที่ผูประกอบการ มไีวในการประกอบกิจการ ณ วันเลิก
ประกอบกิจการ แตไมรวมถึงสินคาคงเหลือ และหรือทรัพยสินดังกลาวของผูประกอบการซึ่งไดควบเขากัน หรือได
โอนกิจการทั้งหมดใหแกกัน ทั้งนี้ ผูประกอบการใหมอันไดควบเขากนั หรือผูรับโอนกิจการตองอยูในบังคับที่ตอง
เสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/3 
   (ช) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(ดูกฎกระทรวง ฉบับที่ 188 (พ.ศ. 2534))  
  (10) " บริการ " หมายความวา การกระทําใด ๆ อันอาจหาประโยชนอันมีมูลคาซ่ึงมิใชเปนการขาย
สินคา และใหหมายความรวมถึงการใชบริการของตนเอง ไมวาประการใดๆ แตทั้งนีไ้มรวมถึง 
(ดูคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการวินจิฉัยภาษีอากร ที่ 36/2540) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากร ที่ ป.39/2537) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากร ที่ ป.49/2537) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากร ที่ ป.53/2537) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากร ที่ ป.90/2542) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากร ที่ ป.106/2544) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากร ที่ ป.107/2544) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากร ที่ ป.115/2545)  
(ดูคําส่ังกรมสรรพากร ที่ ป.118/2545) 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากร ที่ ป.120/2545) 
   (ก) การใชบริการหรือการนาํสินคาไปใช เพื่อประกอบกจิการของตนเองโดยตรง ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงือ่นไขที่อธิบดีกําหนด 
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(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 2))  
   (ข) การนําเงินไปหาประโยชนโดยการฝากธนาคารหรือซ้ือพันธบัตรหรือหลักทรัพย 
   (ค) การกระทาํตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตร ี

 (11) " ผูนําเขา " หมายความวา ผูประกอบการหรือบุคคลอื่นซึ่งนําเขา 
  (12) " นําเขา " หมายความวา นําสินคาเขามาในราชอาณาจักร และใหหมายความรวมถึงการนําสินคาที่
ตองเสียภาษีอากรขาเขา หรือที่ไดรับยกเวนอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากรออกจากเขตปลอดอากรโดย
มิใชเพื่อสงออกดวย 
 (22) "ใบกํากับภาษี " หมายความรวมถึง ใบกํากับภาษีอยางยอ ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงินที่สวน
ราชการออกใหในการขายทอดตลาด หรือขายโดยวิธีอ่ืนตามมาตรา 83/5 และใบเสรจ็รับเงินของกรมสรรพากร 
ของกรมศุลกากร หรือของกรมสรรพาสามิต ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่เปนภาษีมูลคาเพิ่ม 
 มาตรา 80 ใหใชอัตราภาษีรอยละ 10.0 ในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับการประกอบกิจการดังตอไปนี้ 
ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กําหนดไวในมาตรา 80/2 
  (1) การขายสินคา 
  (2) การใหบริการ 
  (3) การนําเขา 
 อัตราภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหลดลงไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา แตตองกําหนดอตัราภาษีใหเปนอัตรา
ภาษีเดียวกนั สําหรับการขายสินคา การใหบริการและการนําเขาทุกกรณ ี
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที ่416) พ.ศ. 2546) 
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที ่465) พ.ศ. 2550) 
  มาตรา 83/6 เมื่อมีการชําระราคาสินคาหรือ ราคาคาบริการใหกับผูประกอบการดังตอไปนี้ ใหผูจายเงินคา
ซ้ือสินคา หรือคาบริการมีหนาที่นําสงเงินภาษีมูลเพิ่มทีผู่ประกอบการมีหนาที่เสียภาษี 
  (1) ผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรซ่ึงไดเขามาประกอบกิจการขายสินคา หรือใหบริการใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว และไมไดจดทะเบยีนภาษมีูลคาเพิ่มเปนการชั่วคราวตามมาตรา 85/3 
  (2) ผูประกอบการที่ไดใหบริการในตางประเทศ และไดมกีารใชบริการนั้นในราชอาณาจักร 
(ดูคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.104/2544) 
  (3) ผูประกอบการอื่นตามที่กาํหนดโดยพระราชกฤษฎีกาใหนํามาตรา 83/5 วรรคสอง มาใชบังคับ 
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 65)) 
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 118))  
(ดูคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.87/2542) 
( ดูคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.120/2545) 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบบัท่ี 105) 

เร่ือง  กําหนดประเภท หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขกรณีการใหบริการที่ กระทําในราชอาณาจักรและไดมีการใช
บริการนั้นในตางประเทศ ตาม มาตรา 80/1(2) แหงประมวลรัษฎากร 

 

--------------------------------------------- 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 80/1(2) แหงประมวลรษัฎากร ซ่ึงแกไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 อธิบดี กรมสรรพากรกําหนดประเภท หลักเกณฑ วธีิการ และ
เงื่อนไขกรณกีารใหบริการทีก่ระทํา ในราชอาณาจักรและไดมีการใชบริการนั้นในตางประเทศ ดังตอไปนี้  
 ขอ 1  ใหยกเลิกประกาศอธบิดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 15) เร่ือง กําหนดประเภท 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขกรณีการใหบริการที่กระทาํ ในราชอาณาจักรและไดมีการใชบริการนัน้ใน
ตางประเทศ ตามมาตรา 80/1(2) แหง ประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศอธิบดี กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 86) เร่ือง กําหนดประเภท หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขกรณกีารใหบริการทีก่ระทําในราชอาณาจักรและไดมีการใชบริการนั้น ในตางประเทศ ตามมาตรา 80/1(2) 
แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2542  
 ขอ 2  กําหนดใหการประกอบกิจการดังตอไปนี้ เปนการใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักรและไดมกีาร
ใชบริการนั้นในตางประเทศ ตามมาตรา 80/1(2) แหง ประมวลรัษฎากร  
  (1) การใหบริการที่กระทําในราชอาณาจกัรแกผูรับบริการในตาง ประเทศ และไดสงผลของการ
ใหบริการนัน้ไปใชในตางประเทศทั้งหมด  
  การใหบริการตามวรรคหนึ่ง หมายความวา การกระทําใด ๆ อันอาจหาประโยชนอันมีมูลคาซ่ึงมิใชเปน
การขายสินคา แตไมรวมถึงการใหบริการจดั นําเที่ยวในตางประเทศ  
  (2) การใหบริการตอเรือเดินทะเล การใหบริการซอมแซมอากาศยานหรือเรือเดินทะเลที่กระทําใน
ราชอาณาจักร โดยผูรับบริการตองเปนผูประกอบกจิการใหบริการขนสงระหวางประเทศโดยอากาศยานหรือเรือ
เดินทะเล ทั้งนี ้ไมวาผูรับบริการดังกลาวจะเปนนติิบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายของตางประเทศ  
  ผูรับบริการตามวรรคหนึ่ง ตองประกอบกจิการใหบริการขนสง ระหวางประเทศ ดังตอไปนี้  
   (ก) ใหบริการรับขนคนโดยสารหรือรับขนสินคาระหวางประเทศ โดยไมผานประเทศไทย  
   (ข) ใหบริการรับขนคนโดยสารหรือรับขนสินคาระหวางประเทศ โดยผานประเทศไทยดวย  
   (ค) ใหบริการรับขนคนโดยสารหรือรับขนสินคาระหวางประเทศ และมีการรับขนคนโดยสาร
หรือรับขนสินคาภายในประเทศไทยดวย  
  (3) การใหบริการรับประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวนิาศภยัโดยผูประกอบการจด
ทะเบียน สําหรับทรัพยสินในตางประเทศ หรือสําหรับสินคา ที่ไดสงออกนอกราชอาณาจักร  
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   “(4) การใหบริการที่กระทําในราชอาณาจกัรเพื่อใชผลิตสินคาในเขตปลอดอากรเพื่อสงออกและการ
ใหบริการที่กระทําในเขตปลอดอากรเพื่อใชผลิตสินคาเพื่อสงออกโดยผูประกอบการจดทะเบยีน  
  การใหบริการตามวรรคหนึ่ง หมายความวา การใหบริการที่กระทําตอตวัสินคาและมีการสงออกสินคา
นั้นหรือการใหบริการที่กอใหเกิดสินคาทีม่ีรูปรางเพื่อผูรับบริการในเขตปลอดอากรนําไปใชผลิตสินคาเพื่อสงออก 
เชน การรับจางแกะสลักบานประตู การรบัจางทําน้ํายาเคลือบประตู หรือการใหบริการรับจางทําสวนประกอบ 
อุปกรณ เพื่อผูรับบริการในเขตปลอดอากรนําไปใชผลิตสินคาเพื่อสงออก”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่วกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 122) ใชบังคับ 1 มกราคม 2545 
เปนตนไป)  
 ขอ 3  การประกอบกิจการตามขอ 2 ตองมีหลักฐานแสดงการชําระราคา คาบริการตามใบแจงหนี้ (Invoice) 
ในนามของผูประกอบการจดทะเบยีน เชน หลักฐาน การเปด L/C (Letter of Credit) หลักฐานการจดัทํา T/T (Telex 
Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) เอกสารใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการรับชําระเงิน ตาม L/C (Letter of 
Credit) หรือ Bank Statement เอกสารที่ระบุวานําเงิน เขาบัญชีธนาคารโดยใชสมุดคูฝาก เอกสารการโอนเงินเขา
บัญชีธนาคารโดยไมมีสมุดคูฝาก หลักฐานการรับชําระเงินตามบัตรเครดิต การใช E-money หรือ E-cash เวนแต 
กรณีผูประกอบการจดทะเบยีนใหบริการโดยไมมีคาตอบแทนกไ็มจําตองมีหลักฐานแสดงการชําระราคาคาบริการ  
  “ขอ 4 การประกอบกจิการตามขอ 2(4) กรณีการใหบริการที่กระทําใน ราชอาณาจักรที่กอใหเกิดสนิคาที่มี
รูปรางเพื่อผูรับบริการในเขตปลอดอากรนําไปใชผลิตสินคาเพื่อสงออก ผูประกอบการจดทะเบียนจะตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขตามกฎหมายวาดวยศลุกากร และกรณีการใหบริการ
ที่กระทําในเขตปลอดอากรที่ กอใหเกิดสนิคาที่มีรูปรางเพื่อผูรับบริการในเขตปลอดอากรนําไปใชผลิตสินคาเพื่อ
สงออก ผูประกอบการจดทะเบียนจะตองดาํเนินการใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากรหรือตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่วกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 122) ใชบังคับ 1 มกราคม 2545 
เปนตนไป)  
 ประกาศนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 เปนตนไป 
 

ประกาศ ณ วนัที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 
  
 

รอยเอกสุชาติ เชาววิศษิฐ 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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คําสั่งกรมสรรพากร 
คําสั่งกรมสรรพากร 

ท่ี ป. 89/2542 
เร่ือง  การขายสินคานอกราชอาณาจักร โดยผูประกอบการจดทะเบียน 

 

--------------------------------------------- 
 

 เพื่อใหเจาพนกังานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติในการตรวจและแนะนําเกีย่วกบัการเสียภาษมีูลคาเพิ่ม
สําหรับการขายสินคานอกราชอาณาจักรโดยผูประกอบการจดทะเบยีน กรมสรรพากรจึงมีคําส่ังดังตอไปนี้  
 ขอ 1  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสนิคาใหแกผูซ้ือที่อยูนอกราชอาณาจักร โดยไดส่ังซ้ือสินคาที่
ขายจากผูขายหรือผูผลิตสินคาที่อยูนอกราชอาณาจักร และใหผูขายหรอืผูผลิตสินคาที่อยูนอกราชอาณาจักรสงมอบ
สินคาที่ขายนัน้ใหแกผูซ้ือที่อยูนอกราชอาณาจักร โดยตรง โดยไมไดนําสินคาดังกลาวเขามาในราชอาณาจักร และ
ไมไดสงสินคานั้นออกนอกราชอาณาจักรแตอยางใด การขายสินคาดังกลาวถือเปนการกระทํานอกราชอาณาจักร 
ไมอยูในบังคับตองเสียภาษมีูลคาเพิ่มตามมาตรา 77/2 แหงประมวลรษัฎากร  
 ตัวอยาง บริษทั A. ตั้งอยูในประเทศเวยีดนาม ไดส่ังซ้ือสินคาจาก บริษัท ก. ซ่ึงเปนผูประกอบการจด
ทะเบียนในประเทศไทย เนื่องจากบริษัท ก. ไมมีสินคาบริษัท ก. จึงส่ังซ้ือสินคาจากบริษัท B. ซ่ึงเปนผูขายหรือ
ผูผลิตสินคาในประเทศญี่ปุน โดยส่ังใหบริษัท B. สงมอบสินคาดังกลาวใหแกบริษัท A. โดยตรง บริษัท ก. ไมได
กระทําพิธีการศุลกากรนําเขาสินคาและสงออกสินคาไปใหบริษัท A. ดังนั้น บริษัท ก. จึงไมตองนํามูลคาของการ
ขายสินคานอกราชอาณาจกัรใหแกบริษัท A. มารวมคํานวณเสยีภาษีมูลคาเพิ่ม  
 ขอ 2  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสนิคาใหแกผูซ้ือที่อยูนอกราชอาณาจักร โดยไดส่ังซ้ือสินคาที่
ขายจากผูขายซึ่งเปนผูประกอบการจดทะเบียนในราชอาณาจักร ดวยกนั และผูขายในราชอาณาจกัรไดส่ังซ้ือสินคา
ดังกลาวจากผูขายหรือผูผลิตสินคาที่อยูนอกราชอาณาจกัรอีกทอดหนึ่ง และใหผูขายหรือผูผลิตสินคาที่อยูนอก
ราชอาณาจกัรสงมอบสินคาที่ขายนั้นใหแกผูซ้ือที่อยูนอกราชอาณาจกัรโดยตรง โดยไมไดนําสินคาดังกลาวเขามา 
ในราชอาณาจกัร และไมไดสงสินคานั้นออกนอกราชอาณาจักรแตอยางใด การขายสนิคา ระหวาง ผูประกอบการ
จดทะเบียนกับผูซ้ือที่อยูนอกราชอาณาจักร ถือเปนการกระทํานอกราชอาณาจักร ไมอยูในบังคับตองเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 77/2 แหงประมวลรัษฎากร  
 กรณีผูขายซึ่งเปนผูประกอบการจดทะเบียนในราชอาณาจักรขายสินคาใหแกผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึง
ขายสินคาใหแกผูซ้ือที่อยูนอกราชอาณาจกัรอีกทอดหนึ่ง โดยไมมีการนาํสินคาที่ขายเขามาในราชอาณาจักร และ
ไมไดสงมอบสินคาในราชอาณาจักร ตามวรรคหนึ่ง ถือเปนการกระทํานอกราชอาณาจักร ไมอยูในบังคับตองเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 77/2 แหงประมวลรัษฎากร  
 ตัวอยาง บริษทั A. ตั้งอยูในประเทศเวยีดนาม ไดส่ังซ้ือสินคาจากบรษิัท ก. ซ่ึงเปนผูประกอบการจด
ทะเบียนในประเทศไทย และบริษัท ก. ไดส่ังซ้ือสินคาจากบริษัท ข. ซ่ึงเปนผูประกอบการจดทะเบียนในประเทศ
ไทยเชนกัน เนือ่งจากบริษัท ข. ไมมีสินคาดังกลาว จึงไดส่ังซ้ือสินคาจากบริษัท B. ซ่ึงเปนผูขายหรือผูผลิตสินคาใน
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ประเทศญี่ปุนอีกทอดหนึ่ง โดยส่ังใหบริษทั B. สงมอบสินคาดังกลาวใหแกบริษัท A. โดยตรง บริษัท ข. ไมได
กระทําพิธีการศุลกากรนําเขาสินคาเพื่อสงมอบใหแกบริษทั ก. และบริษทั ก.ไมไดกระทําพิธีการศุลกากรสงออก
สินคาไปใหบริษัท A. ดังนัน้ บริษัท ก.จึงไมตองนํา มูลคาของการขายสินคานอกราชอาณาจักรใหแกบริษัท A. มา
รวมคํานวณเสยีภาษีมูลคาเพิม่ และบริษัท ข. ก็ไมตองนํามูลคาของการขายสินคานอกราชอาณาจกัรใหแกบริษัท ก.
มารวมคํานวณเสียภาษีมูลคาเพิ่ม  
 ขอ 3  ภาษีซ้ือที่ผูประกอบการจดทะเบยีนตามขอ 1 และ ขอ 2 ไดเสียไปเนื่องจากการประกอบกิจการขาย
สินคานอกราชอาณาจักร ผูประกอบการจดทะเบยีนไมมสิีทธินําไปหักออกจากภาษีขายในการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพิ่ม เนื่องจากตองหามตามมาตรา 82/5(6) แหงประมวลรัษฎากร  
 กรณีผูประกอบการจดทะเบยีนตามวรรคหนึ่ง ประกอบกจิการขายสินคาในราชอาณาจักรซ่ึงอยูในบงัคับ
ตองเสียภาษีมลูคาเพิ่มตามมาตรา 77/2 แหงประมวลรัษฎากรดวย ใหผูประกอบการจดทะเบยีนดังกลาวเฉลี่ยภาษี
ซ้ือที่จะนําไปหักออกจากภาษีขายในการคาํนวณภาษีมูลคาเพิ่ม ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กรมสรรพากรกําหนด ตามมาตรา 82/6 แหงประมวลรัษฎากร  
 ขอ 4  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือคําวินิจฉยัใดทีข่ัดหรือแยงกบัคําส่ังนี้ ใหเปนอันยกเลิก  
 

ส่ัง ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2542 
 

รอยเอกสุชาติ เชาววิศษิฐ 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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คําสั่งกรมสรรพากร 
ท่ี ป. 97/2543 

เร่ือง  การสงออกสินคา ซ่ึงผูประกอบการจดทะเบียนไดรับสิทธิเสีย ภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 
 ตามมาตรา 80/1 แหงประมวลรัษฎากร 
--------------------------------------------- 

 

 เพื่อใหเจาพนกังานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติในการตรวจและแนะนําผูประกอบการจดทะเบียน
กรณีการสงออกสินคา ซ่ึงผูประกอบการจดทะเบียนไดรับสิทธิเสียภาษีมลูคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1 
แหงประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรจึงมีคําส่ังดังตอไปนี ้ 
 ขอ 1   ใหยกเลิก  
  (1) คําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.33/2536 เร่ือง การสงออกสินคาซ่ึงผูประกอบการจดทะเบียนไดรับสิทธิ
เสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ลงวันที ่24มิถุนายน พ.ศ.2536 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.
70/241 เร่ือง การสงออกสินคา ซ่ึงผูประกอบการจดทะเบียนไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ลงวนัที่ 
10 เมษายน พ.ศ.2541  
  (2) คําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.41/2537 เร่ือง การสงออกน้าํตาลทรายที่ผูประกอบการจดทะเบยีนไดรับ
สิทธิเสียภาษีมลูคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ.2537  
 ขอ 2   กรณีผูประกอบการจดทะเบยีนไดรับคําส่ังซ้ือจากผูซ้ือในตางประเทศและผูประกอบการจดทะเบียน
เปนผูผลิตสินคา หรือซ้ือสินคาจากโรงงานผูผลิตหรือผูขายในประเทศ โดยผูประกอบการจดทะเบยีนเปนผูดําเนนิ
พิธีการศุลกากรยื่นใบขนสินคาขาออกในนามของผูประกอบการจดทะเบียน เพื่อสงสินคาออกนอกราชอาณาจักร
เพื่อสงไปตางประเทศ ตามมาตรา 77/1(14) แหงประมวลรัษฎากร ถือวาผูประกอบการจดทะเบยีนเปนผูสงออก 
ตามมาตรา 77/1(13) แหงประมวลรัษฎากร และไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1 
แหงประมวลรษัฎากร  
 โรงงานผูผลิตหรือผูขายในประเทศตามวรรคหนึ่ง มีหนาที่ตองเสียภาษมีูลคาเพิ่มตามมาตรา 77/2 แหง
ประมวลรัษฎากร โดยคํานวณภาษีตามมาตรา 80แหงประมวลรัษฎากร  
 ผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง จะตองมีหลักฐานดังตอไปนีพ้รอมที่จะใหเจาพนักงานประเมิน
ตรวจสอบได  
  (1) หลักฐานทีแ่สดงวาผูซ้ือในตางประเทศซื้อสินคาจากผูประกอบการจดทะเบียนจรงิ เชน Proforma 
Invoice หรือ Purchase Order หรือ Order Note หรือเอกสารอื่นที่มีลักษณะทํานองเดยีวกัน  
  (2) หลักฐานทีแ่สดงวาผูประกอบการจดทะเบียนไดผลิตสินคาดังกลาวหรือซ้ือสินคาจากโรงงานผูผลิต
หรือผูขายในประเทศ และโรงงานผูผลิตหรือผูขายในประเทศไดจดัทําใบกํากับภาษีเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจาก
ผูประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 82/4 และมาตรา 86 แหงประมวลรัษฎากร  
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  (3) หลักฐานการสงออกสินคาในนามของผูประกอบการจดทะเบียนเชน ใบกํากับสินคา (Invoice) ใบ
ตราสง (Bill of Lading) หรือ Airway Bill  
  (4) หลักฐานทีแ่สดงวาจะมกีารชําระราคาคาสินคาตามใบกํากับสินคา(Invoice) ในนามของ
ผูประกอบการจดทะเบียน เชน หลักฐานการเปด L/C (Letter of Credit) หรือหลักฐานการจัดทํา T/T (Telex 
Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) เปนตน เวนแตกรณีดังตอไปนี้  
   (ก) กรณีผูซ้ือในตางประเทศมอบหมายใหตัวแทน ผูทําการแทน หรือสํานักงานสาขาในประเทศ
ไทยเปนผูชําระราคาคาสินคาแทน ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถใชเอกสารที่ระบุวานําเงนิเขาบัญชีธนาคาร 
หรือ Bank Statement ในนามของผูประกอบการจดทะเบียน เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาจะมีการชําระราคาคาสินคา
ตามใบกํากับสนิคา (Invoice) ก็ได  
   (ข) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนสงสินคาไปเปนตวัอยางใหแกผูซ้ือในตางประเทศ โดยไมมี
คาตอบแทน กไ็มจําตองมีหลักฐานแสดงวาจะมีการชําระราคาคาสินคาตามใบกํากับสนิคา (Invoice)  
  (5) หลักฐานสาํเนาใบขนสินคาขาออกในนามของผูประกอบการจดทะเบียนที่ผานพิธีการศุลกากร
ฉบับที่มีการสลักหลังการตรวจปลอยสินคาโดยเจาหนาที่ศุลกากร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงวามกีารตรวจปลอย
สินคาโดยเจาหนาที่ศุลกากร  
  กรณีผูประกอบการจดทะเบยีนตามวรรคหนึ่ง ไดสงสินคาออกนอกราชอาณาจักรเพื่อสงไป
ตางประเทศซึ่งเปนประเทศที่มีชายแดนตดิตอกับประเทศไทย ตามมาตรา77/1(14) แหงประมวลรัษฎากร ถือวา
ผูประกอบการจดทะเบียนเปนผูสงออก ตามมาตรา 77/1(13) แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงผูประกอบการจดทะเบยีน
ดังกลาวจะไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1 แหงประมวลรัษฎากร ตองมีหลักฐาน
ดังตอไปนี้พรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได  
  (1) หลักฐานทีแ่สดงวาผูประกอบการจดทะเบียนไดผลิตสินคาดังกลาวหรือซ้ือสินคาจากโรงงานผูผลิต
หรือผูขายในประเทศ และโรงงานผูผลิตหรือผูขายในประเทศไดจดัทําใบกํากับภาษีเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจาก
ผูประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 82/4 และมาตรา 86 แหงประมวลรัษฎากร  
  (2) หลักฐานใบกํากับสินคา (Invoice) ในนามของผูประกอบการจดทะเบียน  
  (3) หลักฐานการบรรจุหีบหอ (Packing List) เวนแตสินคาทีไมจําตองบรรจุหีบหอ เชน ไม เสาเข็ม เปน
ตน ก็ไมจาํตองมี Packing List เพื่อแสดงตอเจาพนกังานประเมิน  
  (4) หลักฐานทีแ่สดงวาจะมกีารชําระราคาคาสินคาตามใบกํากับสินคา(Invoice) ในนามของ
ผูประกอบการจดทะเบียน เชน หลักฐานการเปด L/C (Letter of Credit) หรือหลักฐานการจัดทํา T/T (Telex 
Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) เปนตน กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไมสามารถแสดงหลักฐานดังกลาว 
แตไดบนัทึกรายการสงออกสินคาในรายงานภาษีขาย รายงานสินคาและวัตถุดิบ บัญชีเงินสดรับหรือบัญชีขาย ถือวา
ผูประกอบการจดทะเบียนมหีลักฐานทีแ่สดงวารับชําระราคาคาสินคาหรือมีหลักฐานที่แสดงวาจะมีการชําระราคา
คาสินคาตามใบกํากับสินคา (Invoice) ในนามของผูประกอบการจดทะเบียน  
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  (5) หลักฐานใบกํากับภาษีซ้ือ และรายงานภาษีซ้ือ  
  (6) หลักฐานสาํเนาใบขนสินคาขาออกในนามของผูประกอบการจดทะเบียนที่ผานพิธีการศุลกากร
ฉบับที่มีการสลักหลังการตรวจปลอยสินคาโดยเจาหนาที่ศุลกากร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงวามกีารตรวจปลอย
สินคาโดยเจาหนาที่ศุลกากร  
 ขอ 3  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับคําส่ังซ้ือจากผูซ้ือในตางประเทศและผูประกอบการจดทะเบียน
ซ้ือสินคาดังกลาวจากโรงงานผูผลิตหรือผูขายในประเทศ โดยใหโรงงานผูผลิตหรือผูขายในประเทศเปนผูดําเนนิ
พิธีการศุลกากรยื่นใบขนสินคาขาออกในนามของโรงงานผูผลิตหรือผูขายในประเทศ เพื่อสงสินคาออกนอก
ราชอาณาจักรเพื่อสงไปตางประเทศ ตามมาตรา 77/1(14) แหงประมวลรัษฎากร การที่โรงงานผูผลิตหรือผูขายใน
ประเทศขายสนิคาใหแกผูประกอบการจดทะเบียน ถือเปนการขายสินคาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 77/2 แหง
ประมวลรัษฎากร โรงงานผูผลิตหรือผูขายในประเทศมีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มโดยคํานวณภาษีตามมาตรา 80 
แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงตองจัดทําใบกํากบัภาษีเรียกเกบ็ภาษีมูลคาเพิม่จากผูประกอบการจดทะเบยีน ตามมาตรา 
82/4 และมาตรา 86 แหงประมวลรัษฎากร กรณีดังกลาว ถือวาผูประกอบการจดทะเบยีนซ่ึงไดรับคําสั่งซ้ือจาก
ตางประเทศเปนผูสงออกตามมาตรา 77/1(13) แหงประมวลรัษฎากร และไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอย
ละ 0 ตามมาตรา 80/1 แหงประมวลรัษฎากร 
  ผูประกอบการจดทะเบยีนตามวรรคหนึ่ง จะตองมีหลักฐานดังตอไปนี้พรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมิน
ตรวจสอบได   
  (1) หลักฐานทีแ่สดงวาผูซ้ือในตางประเทศซื้อสินคาจากผูประกอบการจดทะเบียนจรงิ เชน Proforma 
Invoice หรือ Purchase Order หรือ Order Note หรือเอกสารอื่นที่มีลักษณะทํานองเดยีวกัน  
  (2) หลักฐานทีแ่สดงวาผูประกอบการจดทะเบียนซ้ือสินคาจากโรงงานผูผลิตหรือผูขายในประเทศ และ
โรงงานผูผลิตหรือผูขายในประเทศไดจัดทาํใบกํากับภาษเีรียกเก็บภาษีมลูคาเพิ่มจากผูประกอบการจดทะเบยีน ตาม
มาตรา 82/4 และมาตรา 86 แหงประมวลรัษฎากร เวนแต เปนการขายสนิคาที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 
81 แหงประมวลรษัฎากร โรงงานผูผลิตหรือผูขายในประเทศไมมีหนาที่ตองจัดทําใบกํากับภาษีใหแก
ผูประกอบการจดทะเบียน แตตองจัดทําใบสงของใหแกผูประกอบการจดทะเบยีน ตามมาตรา 105 จัตวา แหง
ประมวลรัษฎากร   
  (3) หลักฐานทีแ่สดงวาจะมกีารชําระราคาคาสินคาตามใบกํากับสินคา (Invoice) ในนามของ
ผูประกอบการจดทะเบียน เชน หลักฐานการเปด L/C (Letter of Credit) หรือหลักฐานการจัดทํา T/T (Telex 
Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) เปนตน เวนแตกรณีดังตอไปนี้  
   (ก) กรณีผูซ้ือในตางประเทศมอบหมายใหตัวแทน ผูทําการแทน หรือสํานักงานสาขาในประเทศ
ไทยเปนผูชําระราคาคาสินคาแทน ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถใชเอกสารที่ระบุวานําเงนิเขาบัญชีธนาคาร 
หรือ Bank Statement ในนามของผูประกอบการจดทะเบียน เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาจะมีการชําระราคาคาสินคา
ตามใบกํากับสนิคา (Invoice) ก็ได  
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   (ข) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนสงสินคาไปเปนตวัอยางใหแกผูซ้ือในตางประเทศ โดยไมมี
คาตอบแทน กไ็มจําตองมีหลักฐานแสดงวาจะมีการชําระราคาคาสินคาตามใบกํากับสนิคา (Invoice)  
  (4) หลักฐานทีแ่สดงวาจะมกีารชําระราคาคาสินคาตามใบกํากับสินคา (Invoice) ในนามของ
ผูประกอบการจดทะเบียนตาม (3) อาจไมตรงกับใบกํากับสินคา (Invoice) ก็ได หากปรากฏวาผูซ้ือในตางประเทศ
ไดแยกหลักฐานการชําระราคาคาสินคาในนามของผูประกอบการจดทะเบียนและโรงงานผูผลิตหรือผูขายใน
ประเทศออกจากกัน 
  (5) หลักฐานสาํเนาใบขนสินคาขาออกที่ผานพิธีการศุลกากรฉบับที่มีการสลักหลังการตรวจปลอย
สินคาโดยเจาหนาที่ศุลกากร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงวามีการตรวจปลอยสินคาโดยเจาหนาที่ศุลกากร ในนามของ
โรงงานผูผลิตหรือผูขายในประเทศ ซ่ึงสงออกสินคาประเภท ชนิด และจํานวนเทากับสินคาตามหลักฐานตาม (1)  
 ขอ 4   เวนแตกรณีตามขอ 5 ขอ 6 และขอ 7 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับคําส่ังซ้ือจากผูซ้ือใน
ตางประเทศ และผูประกอบการจดทะเบียนผลิตสินคาเพื่อสงออกหรือซ้ือสินคาดังกลาวจากโรงงานผูผลิตหรือ
ผูขายในประเทศเพื่อสงออก แตไดสงมอบสินคาใหแกลูกคาในประเทศตามคําส่ังซ้ือของผูซ้ือในตางประเทศ โดยที่
สินคาดังกลาวไมไดสงออกนอกราชอาณาจักรเพื่อสงไปตางประเทศ จงึไมเขาลักษณะเปนการสงออกตามมาตรา 
77/1(14) แหงประมวลรัษฎากร แตถือเปนการขายสินคาในราชอาณาจกัร ตามมาตรา 77/2 แหงประมวลรัษฎากร 
ผูประกอบการจดทะเบียนมหีนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มโดยคํานวณภาษีตามมาตรา 80 แหงประมวลรัษฎากร โดย
ตองจัดทําใบกาํกับภาษเีรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูซ้ือในตางประเทศตามมาตรา 82/4 และมาตรา 86 แหงประมวล
รัษฎากร เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึน้ตามมาตรา 78 แหงประมวลรัษฎากร  
 กรณีผูประกอบการจดทะเบยีนตามวรรคหนึ่ง สงมอบสินคาใหแกลูกคาในประเทศตามคําส่ังซ้ือของผูซ้ือ
ในตางประเทศ ถือวาผูซ้ือในตางประเทศขายสินคาใหแกลูกคาในประเทศ เมื่อลูกคาในประเทศจายเงินคาซ้ือสินคา
ใหแกผูซ้ือในตางประเทศ ลูกคาในประเทศมีหนาที่นําสงเงินภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูซ้ือในตางประเทศมหีนาที่เสียภาษ ี
ตามมาตรา83/6(1) แหงประมวลรัษฎากร  
 ขอ 5   กรณีผูประกอบการจดทะเบยีนขายสินคาใหแกผูซ้ือในตางประเทศแตผูซ้ือในตางประเทศได
กําหนดใหผูประกอบการจดทะเบียนสงมอบสินคาใหแกตัวแทนของผูซ้ือซ่ึงอยูในราชอาณาจักร ถือเปนการขาย
สินคาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 77/2 แหงประมวลรษัฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนมหีนาทีต่องเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มโดยคํานวณภาษีตามมาตรา 80 แหงประมวลรัษฎากร โดยตองจัดทําใบกํากับภาษีเรียกเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มจากผูซ้ือในตางประเทศตามมาตรา 82/4 และมาตรา 86 แหงประมวลรัษฎากร เมื่อความรับผิดในการ
เสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น ตามมาตรา 78 แหงประมวลรษัฎากร เวนแตผูประกอบการจดทะเบียนมหีลักฐาน
ดังตอไปนี้ พรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได ผูประกอบการจดทะเบียนจึงจะไดรับสิทธิเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1 แหงประมวลรัษฎากร  
  (1) หลักฐานทีแ่สดงวาผูซ้ือในตางประเทศซื้อสินคาจากผูประกอบการจดทะเบียนจรงิ เชน Proforma 
Invoice หรือ Purchase Order หรือ Order Note หรือเอกสารอื่นที่มีลักษณะทํานองเดยีวกัน  
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  (2) หลักฐานทีแ่สดงวาผูซ้ือในตางประเทศไมพรอมที่จะรับมอบสินคาและแตงตั้งใหตัวแทนของผูซ้ือ
เปนผูจัดหาสถานที่เก็บรักษาสินคาเปนการชั่วคราว  
  (3) หลักฐานทีแ่สดงวาผูประกอบการจดทะเบียนเปนผูยื่นใบขนสินคาขาออกตอกรมศลุกากรเพื่อ
สงออกสินคาที่เก็บรักษาไวที่ตัวแทน โดยที่สินคาดังกลาวเปนประเภท ชนิด และจํานวนเทากับสินคาที่ไดบันทึก
ออกจากรายงานสินคาและวตัถุดิบของผูประกอบการจดทะเบียน  
  (4) ระยะเวลาที่ตัวแทนของผูซ้ือในตางประเทศไดรับมอบสินคาที่ตองเก็บรักษาไวแทนผูซ้ือใน
ตางประเทศ จะตองหางจากระยะเวลาที่ผูประกอบการจดทะเบยีนดําเนินการยืน่ใบขนสินคาขาออกตอกรมศุลกากร 
ไมเกิน 180 วนั  
  (5) หลักฐานทีแ่สดงวาผูประกอบการจดทะเบียนไดสงออกสินคาที่เก็บรักษาไวที่ตัวแทนไปใหแกผูซ้ือ
ในตางประเทศตามสถานที่ที่ผูซ้ือกําหนดเทานั้น และตองไมปรากฎวาไดมีการขายสินคาดังกลาวใหแกผูซ้ืออ่ืนใด
อีกไมวาภายในประเทศหรือตางประเทศ  
  (6) หลักฐานทีแ่สดงวาจะมกีารชําระราคาคาสินคาตามใบกํากับสินคา(Invoice) ในนามของ
ผูประกอบการจดทะเบียน เชน หลักฐานการเปด L/C (Letter of Credit) หรือหลักฐานการจัดทํา T/T (Telex 
Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) เปนตน เวนแตกรณีดังตอไปนี้  
   (ก) กรณีผูซ้ือในตางประเทศมอบหมายใหตัวแทน ผูทําการแทน หรือสํานักงานสาขาในประเทศ
ไทยเปนผูชําระราคาคาสินคาแทน ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถใชเอกสารที่ระบุวานําเงนิเขาบัญชีธนาคาร 
หรือ Bank Statement ในนามของผูประกอบการจดทะเบียน เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาจะมีการชําระราคาคาสินคา
ตามใบกํากับสนิคา (Invoice) ก็ได  
   (ข) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนสงสินคาไปเปนตวัอยางใหแกผูซ้ือในตางประเทศ โดยไมมี
คาตอบแทน กไ็มจําตองมีหลักฐานแสดงวาจะมีการชําระราคาคาสินคาตามใบกํากับสนิคา (Invoice)  
 ขอ 6   กรณีผูประกอบการจดทะเบยีนนําสินคาในราชอาณาจักรเขาไปในเขตอุตสาหกรรมสงออก ตาม
กฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซ่ึงถือเปนการสงออกตามมาตรา 77/1(14)(ก) แหงประมวล
รัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนจะไดรับสิทธิเสียภาษมีูลคาเพิ่มในอตัรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1 แหงประมวล
รัษฎากรจะตองมีหลักฐานดังตอไปนี้ พรอมที่จะใหเจาพนกังานประเมนิตรวจสอบได  
  (1) หลักฐานทีแ่สดงวาผูซ้ือในเขตอุตสาหกรรมสงออกซื้อสินคาจากผูประกอบการจดทะเบยีนจริง 
เชน Proforma Invoice หรือ Purchase Order หรือ Order Note หรือเอกสารอื่นที่มีลักษณะทํานองเดยีวกัน  
  (2) หลักฐานทีแ่สดงวาจะมกีารชําระราคาคาสินคาตามใบกํากับสินคา(Invoice) ในนามของ
ผูประกอบการจดทะเบียน เชน หลักฐานการเปด L/C (Letter of Credit) หรือหลักฐานการจัดทํา T/T (Telex 
Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) หรือเอกสารที่ระบุวานําเงนิเขาบัญชีธนาคาร หรือ Bank Statement เปนตน  
  (3) หลักฐานสาํเนาคํารองขอนําสินคาในราชอาณาจักรเขาไปในเขตอุตสาหกรรมสงออกตามแบบที่
กรมศุลกากรกาํหนดในนามของผูประกอบการจดทะเบยีน ซ่ึงเจาหนาที่ศุลกากรรับรองแลว หรือสําเนาใบขนสินคา
ขาออกในนามของผูประกอบการจดทะเบยีนที่ผานพิธีการศุลกากรฉบับที่มีการสลักหลังการตรวจปลอยสินคาโดย
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เจาหนาที่ศุลกากร หรือใบขนสินคาขาออกฉบับมุมสีน้ําเงิน สําหรับกรณีผูประกอบการจดทะเบยีนไดขอใชสิทธิรับ
เงินชดเชยคาภาษีอากรหรือขอคืนอากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  
  ผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ตองจัดทําใบกํากับภาษตีามมาตรา 86/4 แหงประมวล
รัษฎากร และสงมอบใหแกผูซ้ือในเขตอุตสาหกรรมสงออกเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น ตาม
มาตรา 78 และมาตรา 86 แหงประมวลรษัฎากร โดยระบุอัตราภาษีรอยละ 0  
 ขอ 7   กรณีผูประกอบการจดทะเบยีนซ่ึงประกอบกิจการอยูในคลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร หรือประกอบกิจการอยูในเขตอุตสาหกรรมสงออกตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย ในการขายสินคาระหวางคลังสินคาทัณฑบนกับคลังสินคาทัณฑบน ระหวางคลังสินคาทัณฑบนกับ
ผูประกอบการที่ประกอบกิจการอยูในเขตอุตสาหกรรมสงออก หรือระหวางผูประกอบการที่ประกอบกิจการอยูใน
เขตอุตสาหกรรมสงออกไมวาจะอยูในเขตอุตสาหกรรมสงออกเดียวกนัหรือไม ผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาว
จะไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1 แหงประมวลรัษฎากร จะตองมหีลักฐาน
ดังตอไปนี้ พรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได  
  (1) หลักฐานทีแ่สดงการซื้อขายสินคาระหวางผูประกอบการจดทะเบยีนในคลังสินคาทัณฑบนกับ
คลังสินคาทัณฑบน ระหวางคลังสินคาทัณฑบนกับผูประกอบการที่ประกอบกจิการอยูในเขตอุตสาหกรรมสงออก 
หรือระหวางผูประกอบการที่ประกอบกิจการอยูในเขตอุตสาหกรรมสงออกไมวาจะอยูในเขตอุตสาหกรรมสงออก
เดียวกันหรือไม เชน Proforma Invoice หรือ Purchase Order หรือ Order Note หรือเอกสารอื่นที่มีลักษณะทํานอง
เดียวกัน 
  (2) หลักฐานทีแ่สดงวาจะมกีารชําระราคาคาสินคาตามใบกํากับสินคา(Invoice) ในนามของ
ผูประกอบการจดทะเบียน เชน หลักฐานการเปด L/C (Letter of Credit) หรือหลักฐานการจัดทํา T/T (Telex 
Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) หรือเอกสารที่ระบุวานําเงนิเขาบัญชีธนาคาร หรือ Bank Statement เปนตน  
  (3) หลักฐานสาํเนาหนังสือขออนุญาตตอการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเพือ่นําของออกจาก
เขตอุตสาหกรรมสงออก หรือสําเนาใบขนคลังสินคาทัณฑบนตามแบบที่กรมศุลกากรกําหนดซึ่งเจาหนาที่ศุลกากร
รับรองแลว หรือสําเนาคํารองขอนําสินคาเขาไปในเขตอตุสาหกรรมสงออกตามแบบที่กรมศุลกากรกําหนด ซ่ึง
เจาหนาที่ศุลกากรรับรอง แลว หรือสําเนาใบขนสินคาขาออกที่ผานพิธีการศุลกากรฉบับที่มีการสลักหลังการตรวจ
ปลอยสินคาโดยเจาหนาที่ศลุกากร ในนามของผูประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินคา  
  ผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ตองจัดทําใบกํากับภาษตีามมาตรา 86/4 แหงประมวล
รัษฎากร และสงมอบใหแกผูซ้ือในคลังสินคาทัณฑบนหรือในเขตอุตสาหกรรมสงออก แลวแตกรณี เมื่อความรบั
ผิดในการเสยีภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้นตามมาตรา 78 และมาตรา 86 แหงประมวลรัษฎากร โดยระบุอัตราภาษีรอยละ 0  
 ขอ 8   กรณีการสงออกสินคาที่มีการโอนสวนจดัสรรหรือแลกเปลี่ยนสวนจดัสรรตามหลักเกณฑที่
กรมการคาตางประเทศกําหนด ผูประกอบการจดทะเบียนจะไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตาม
มาตรา 80/1 แหงประมวลรษัฎากร จะตองมีหลักฐานดังตอไปนี้ พรอมที่จะใหเจาพนกังานประเมนิตรวจสอบได  
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  (1) หลักฐานทีแ่สดงวาผูโอนและผูรับโอน หรือผูแลกเปลี่ยนและผูใหแลกเปลี่ยนเปนผูสงออกรับ
อนุญาตที่จดทะเบียนกับกรมการคาตางประเทศ และไดรับสิทธิจัดสรรโควตา และไดรับอนุมัติใหโอนหรือ
แลกเปลี่ยนสวนจัดสรรจากกรมการคาตางประเทศ โดยประเภทสวนจดัสรรที่โอนหรือแลกเปลี่ยน จะตองเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กรมการคาตาง ประเทศกาํหนด  
  (2) หลักฐานทีแ่สดงการรับชาํระเงินตามเลตเตอรออฟเครดิต (Letter of Credit) ในนามเจาของสินคา 
และหนังสือรับรองการสงออกสินคาที่กรม การคาตางประเทศออกใหเปนภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนประเภทและมี
จํานวนเทากับสินคาที่ได บนัทึกออกจากรายงานสินคาและวัตถุดิบของเจาของสินคา  
 ขอ 9   กรณีการสงออกสินคาที่มีสวนจัดสรรโดยเจาของสินคาใชช่ือสวนจดัสรร ของบุคคลอื่น เจาของ
สินคาซ่ึงเปนผูประกอบการจดทะเบยีนจะไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1 แหง
ประมวลรัษฎากร จะตองมหีลักฐานดังตอไปนี้ พรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได  
  (1) หลักฐานทีแ่สดงวาเจาของสินคาและเจาของสวนจัดสรรเปนผูสง ออกรับอนุญาตที่จดทะเบียนกบั
กรมการคาตางประเทศ โดยเจาของสวนจดัสรรมีสวนจดัสรรเหลืออยูจริง และเจาของสวนจัดสรรยินยอมให
เจาของสินคาใชสวนจัดสรรดังกลาว  
  (2) หลักฐานการโอนสิทธิการรับชําระเงินตามใบกํากับสนิคาใหแกเจาของสินคา และหลักฐานแสดง
การรับชําระเงนิตามเลตเตอรออฟเครดิต (Letter of Credit) ในนามเจาของสินคา  
  (3) หลักฐานการสงออก และหนังสือรับรองการสงออกที่กรมการคาตางประเทศออกใหเปน
ภาษาอังกฤษโดยระบุช่ือเจาของสวนจัดสรรซึ่งเปนประเภทและมจีํานวนเทากับสินคาที่ไดบันทึกออกจากรายงาน
สินคาและวัตถุดิบของเจาของสินคา  
 ขอ 10   กรณีการสงออกสินคาในนามบรษิัทการคาระหวางประเทศ (Trading Company) ที่ไดรับสงเสริม
การลงทุน เจาของสินคาซ่ึงเปนผูประกอบการจดทะเบียนจะไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตาม
มาตรา 80/1 แหงประมวลรษัฎากร จะตองมีหลักฐานดังตอไปนี้ พรอมที่จะใหเจาพนกังานประเมนิตรวจสอบได  
  (1) หลักฐานของกรมการคาตางประเทศอนุมัติใหมอบสทิธิการสงออกใหบริษัทการคาระหวาง
ประเทศ โดยระบุประเภทสวนจัดสรร สินคา ประเทศผูนําเขา และหลักฐานการชําระคาตอบแทน (ถามี) ใน
หลักฐานดงักลาว  
  (2) หลักฐานการสงออก และหนังสือรับรองการสงออกที่กรมการคาตางประเทศออกใหเปน
ภาษาอังกฤษโดยระบุช่ือบรษิัทการคาระหวางประเทศซึง่สินคาสงออกเปนประเภทและมีจํานวนเทากับสินคาที่ได
บันทึกออกจากรายงานสินคาและวัตถุดิบของเจาของสินคา  
  (3) หลักฐานการชําระเงินตามเลตเตอรออฟเครดิต (Letter of Credit) ในนามเจาของสินคา หรือในนาม
บริษัทการคาระหวางประเทศ  
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 ขอ 11   การสงออกน้ําตาลทรายของโรงงานน้ําตาลทรายโดยผานตัวแทนในการสงออก ทั้งบริษัทออยและ
น้ําตาลไทย จํากัด หรือบริษทัสงออกอื่น โดยไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย และไดมกีาร
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตใหสงออกน้ําตาลทราย ตามกฎหมายวาดวยออยและ
น้ําตาลทราย โดยครบถวน ถือวาโรงงานน้ําตาลทรายเปนผูสงออก ตามมาตรา 77/1(13) แหงประมวล รัษฎากร 
ไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับตัวแทนในการ
สงออกทั้งบริษัทออยและน้าํตาลไทยจํากดั หรือบริษัทผูสงออกอื่นถือเปนผูใหบริการ และดําเนนิพิธีการสงออก
แทนโรงงานน้าํตาลทราย ตามมาตรา77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงตัวแทนในการสงออกดังกลาวมีหนาที่ตอง
เสียภาษี มูลคาเพิ่มจากคาบรกิารที่ไดรับจากโรงงานน้ําตาลทราย ตามมาตรา 77/2 แหงประมวลรัษฎากร โดย
คํานวณภาษีตามมาตรา 80 แหงประมวลรษัฎากร  
 โรงงานน้ําตาลทรายตามวรรคหนึ่ง จะไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1 แหง
ประมวลรัษฎากร จะตองมหีลักฐานดังตอไปนี้พรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได  
  (1) หลักฐานทีแ่สดงวาโรงงานน้ําตาลทรายเปนเจาของโควตาตามชนดิและปริมาณน้ําตาลทรายที่
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายกําหนด  
  (2) หนังสือสัญญาการแตงตั้งตัวแทน ระหวางโรงงานน้ําตาลทราย กบับริษัทออยและน้ําตาลไทย จํากัด 
และหรือบริษทัผูสงออกอื่น เพื่อทําสัญญาซื้อขายและ ดาํเนินการสงออกแทน  
  (3) คํารองขอรับหนังสืออนญุาตใหสงน้ําตาลทรายออกนอกราชอาณาจักร ซ่ึงกําหนดรายละเอยีด
เกี่ยวกับชนิดและปริมาณน้ําตาลที่โรงงานน้ําตาลทรายผลิตไดจริง ชนดิและปริมาณน้ําตาลทรายทีข่อสงออก 
ตลอดจนชนิดและปริมาณน้าํตาลทรายคงเหลือ  
  (4) หนังสืออนุญาตใหสงน้าํตาลทรายตาม (3) ออกนอกราชอาณาจกัร  
  (5) ใบอนุญาตใหสงน้ําตาลทรายไปนอกราชอาณาจักร ทีไ่ดดําเนินการสงออกเรียบรอยแลว  
  (6) หลักฐานการรับมอบน้ําตาลทรายลงเรือ (กรณีสงออกทางเรือ) หรือบรรทุกรถยนต (กรณีสงออก
ทางบก) หรือบรรทุกเครื่องบิน (กรณีสงออกทางอากาศ) ที่ผูประกอบการขนสง หรือผูรับมอบอํานาจรับรองชนิด
และปริมาณของน้ําตาลทรายที่สงออกหรอืหนังสือกํากบัการขนยายน้าํตาลทรายซึ่งจัดทําโดยคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทราย   
 ขอ 12   กรณีผูประกอบการจดทะเบยีนซ้ือน้ํามันและผลติภัณฑน้ํามัน ตามกฎหมายวาดวยพิกดัอัตราภาษี
สรรพสามิตจากผูผลิตหรือผูนําเขา และไดขายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามนัดังกลาวใหแกผูประกอบการใหบริการ
ขนสงระหวางประเทศโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเล ผูประกอบการจดทะเบยีนจะไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
ในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1แหงประมวลรัษฎากร จะตองมีหลักฐานดังตอไปนี้ พรอมที่จะใหเจาพนักงาน
ประเมินตรวจสอบได  
  (1) หลักฐานทีแ่สดงวาผูประกอบการใหบริการขนสงระหวางประเทศซือ้น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามนั 
ตามกฎหมายวาดวยพิกดัอัตราภาษีสรรพสามิต จากผูประกอบการจดทะเบียน  
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  (2) หลักฐานทีแ่สดงวาผูประกอบการจดทะเบียนซ้ือน้ํามนัและผลิตภณัฑน้ํามัน ตามกฎหมายวาดวย
พิกัดอัตราภาษสีรรพสามิต จากผูผลิตหรือผูนําเขา  
  (3) หลักฐานของกรมศุลกากรที่แสดงวาผูผลิตหรือผูนําเขาไดจัดทําใบอนุญาตนําน้ํามนัและผลิตภณัฑ
น้ํามันตามกฎหมายวาดวยพกิัดอัตราภาษีสรรพสามิตขึ้นอากาศยานหรอืลงเรือเดินทะเล หรือหลักฐานที่แสดงวา
กรมศุลกากรอนุญาตใหนําน้าํมันและผลิตภัณฑน้ํามันดงักลาวขึ้นอากาศยานหรือลงเรือเดินทะเล  
  (4) หลักฐานทีแ่สดงวาจะมกีารชําระราคาคาสินคาตามใบกํากับสินคา(Invoice) ในนามของ
ผูประกอบการจดทะเบียน เชน หลักฐานการเปด L/C (Letter of Credit) หรือหลักฐานการจัดทํา T/T (Telex 
Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) หรือเอกสารที่ระบุวานําเงนิเขาบัญชีธนาคาร หรือ Bank Statement เปนตน  
 ขอ 13   กรณีผูประกอบการจดทะเบยีนขายสินคาใหแกผูซ้ือในตางประเทศโดยวาจางผูประกอบการรับ
ขนสงพัสดุภณัฑทางอากาศใหจดัสงสินคา ผูประกอบการจดทะเบียนจะไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอย
ละ 0 ตามมาตรา 80/1 แหงประมวลรัษฎากรจะตองมีหลักฐานดังตอไปนี้ พรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมิน
ตรวจสอบได   
  (1) หลักฐานทีแ่สดงวาผูซ้ือในตางประเทศซื้อสินคาจากผูประกอบการจดทะเบียนจรงิ เชน Proforma 
Invoice หรือ Purchase Order หรือ Order Note หรือเอกสารอื่นที่มีลักษณะทํานองเดยีวกัน  
  (2) หลักฐานทีแ่สดงวาผูประกอบการจดทะเบียนไดวาจางผูประกอบการรับขนสงพัสดุภัณฑทาง
อากาศใหจัดสงสินคาไปตางประเทศ  
  (3) หลักฐานทีแ่สดงวาผูประกอบการรับขนสงพัสดุภณัฑทางอากาศไดรับสินคาที่จะดําเนินการสงออก
จากผูประกอบการจดทะเบียน โดยเอกสารดังกลาวตองมรีายการอยางนอยดังตอไปนี้  
   (ก) ช่ือ ที่อยู ของผูประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินคาใหแกผูซ้ือในตางประเทศ  
   (ข) ช่ือ ที่อยู ของผูซ้ือในตางประเทศ  
   (ค) ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคา  
   (ง) วนั เดือน ป ที่ออกเอกสาร  
  (4) หลักฐานสาํเนาใบขนสินคาขาออกในนามของผูประกอบการรับขนสงพัสดุภัณฑทางอากาศที่ผาน
พิธีการศุลกากรฉบับที่มีการสลักหลังการตรวจปลอยสินคาโดยเจาหนาที่ศุลกากร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงวามกีาร
ตรวจปลอยสินคาโดยเจาหนาที่ศุลกากร  
  (5) หลักฐานทีแ่สดงวาจะมกีารชําระราคาคาสินคาตามใบกํากับสินคา (Invoice) ในนามของ
ผูประกอบการจดทะเบียน เชน หลักฐานการเปด L/C (Letter of Credit) หรือหลักฐานการจัดทํา T/T (Telex 
Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) หรือเอกสารที่ระบุวานําเงนิเขาบัญชีธนาคาร หรือ Bank Statement เปนตน
เวนแตกรณีผูประกอบการจดทะเบยีนสงสินคาไปเปนตวัอยางใหแกผูซ้ือในตางประเทศ โดยไมมีคาตอบแทน กไ็ม
จําตองมีหลักฐานแสดงวาจะมีการชําระราคาคาสินคาตามใบกํากับสินคา (Invoice)  
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 ขอ 14   กรณีผูประกอบการจดทะเบยีนขายสินคาใหแกผูซ้ือในตางประเทศโดยวาจางผูประกอบการรับ
จัดการขนสงสินคาระหวางประเทศโดยเรือเดินทะเล (Freight Forwarder) ใหจัดสงสินคา ผูประกอบการจด
ทะเบียนจะไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1 แหงประมวลรัษฎากร จะตองมีหลักฐาน
ดังตอไปนี้ พรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได  
  (1) หลักฐานทีแ่สดงวาผูซ้ือในตางประเทศซื้อสินคาจากผูประกอบการจดทะเบียนจรงิ เชน Proforma 
Invoice หรือ Purchase Order หรือ Order Note หรือเอกสารอื่นที่มีลักษณะทํานองเดยีวกัน  
  (2) หลักฐานทีแ่สดงวาผูประกอบการจดทะเบียนไดวาจางผูประกอบการรับจัดการขนสงสินคาระหวาง
ประเทศโดยเรือเดินทะเล (Freight Forwarder) หรือทําสัญญาเชาตูคอนเทนเนอร (Container) จากผูประกอบการรับ
จัดการขนสงสินคาระหวางประเทศโดยเรือเดินทะเล (Freight Forwarder) ใหดําเนินการจัดสงสินคาไปตางประเทศ
แทนผูประกอบการจดทะเบยีน  
  (3) หลักฐานทีแ่สดงวาผูประกอบการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศโดยเรือเดินทะเล (Freight 
Forwarder) ไดรับสินคาที่จะดําเนินการสงออกจากผูประกอบการจดทะเบียน โดยเอกสารดังกลาวตองมีรายการ
อยางนอยดังตอไปนี ้  
   (ก) ช่ือ ที่อยู ของผูประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินคาใหแกผูซ้ือในตางประเทศ  
   (ข) ช่ือ ที่อยู ของผูซ้ือในตางประเทศ  
   (ค) ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคา  
   (ง) วนั เดือน ป ที่ออกเอกสาร  
   (4) หลักฐานสําเนาใบขนสนิคาขาออกในนามของผูประกอบการรับจัดการขนสงสินคาระหวาง
ประเทศโดยเรือเดินทะเล (Freight Forwarder) ที่ผานพิธีการศุลกากรฉบับที่มีการสลักหลังการตรวจปลอยสินคา
โดยเจาหนาทีศุ่ลกากร หรือหลักฐานอื่นทีแ่สดงวามกีารตรวจปลอยสนิคาโดยเจาหนาที่ศุลกากร  
  (5) หลักฐานทีแ่สดงวาจะมกีารชําระราคาคาสินคาตามใบกํากับสินคา(Invoice) ในนามของ
ผูประกอบการจดทะเบียน เชน หลักฐานการเปด L/C (Letter of Credit) หรือหลักฐานการจัดทํา T/T (Telex 
Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) หรือเอกสารที่ระบุวานําเงนิเขาบัญชีธนาคาร หรือ Bank Statement เปนตน
เวนแตกรณีผูประกอบการจดทะเบยีนสงสินคาไปเปนตวัอยางใหแกผูซ้ือในตางประเทศ โดยไมมีคาตอบแทน กไ็ม
จําตองมีหลักฐานแสดงวาจะมีการชําระราคาคาสินคาตามใบกํากับสินคา (Invoice)  
 ขอ 15   กรณีผูประกอบการจดทะเบยีนสงสินคาไปตางประเทศโดยทางไปรษณยีจะไดรับสิทธิเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1 แหงประมวลรัษฎากรจะตองมีหลักฐานสําเนาใบขนสินคาขาออก
ที่ผานพิธีการศุลกากรฉบับที่มีการสลักหลังการตรวจปลอยสินคาโดยเจาหนาที่ศุลกากร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงวา
มีการตรวจปลอยสินคาโดยเจาหนาที่ศุลกากร ในนามของผูประกอบการจดทะเบยีน  
 ขอ 16   กรณีผูประกอบการจดทะเบยีนขายสินคาใหแกผูซ้ือ แตผูซ้ือนําติดตัวออกไปนอกราชอาณาจักรเอง 
โดยมิไดกระทาํพิธีการศุลกากร ผูประกอบการจดทะเบียนไมไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 เวนแต
กรณีผูประกอบการจดทะเบยีนที่มีสถานประกอบการ ซ่ึงเปนหนวยขายที่มีลักษณะเปนรานคายอยตั้งอยูภายใน
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บริเวณหองผูโดยสารขาออก ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ไดขายสินคาใหแกผูซ้ือที่เดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักร ซ่ึงผูซ้ือดังกลาวไดผานการตรวจลงตราจากเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองและไดผานการตรวจสินคา
จากพนกังานศลุกากรแลว ผูประกอบการจดทะเบยีนจะไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 
80/1 แหงประมวลรัษฎากร จะตองมีหลักฐานดังตอไปนี้ พรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได  
 (1) หลักฐานทีแ่สดงวาผูประกอบการจดทะเบียนไดรับอนมุัติจากอธิบดกีรมสรรพากรใหเปน
ผูประกอบการซึ่งประกอบกจิการขายสินคาที่มีสถานประกอบการ ซ่ึงเปนหนวยขายที่มีลักษณะเปนรานคายอย
ตั้งอยูภายในบริเวณหองผูโดยสารขาออก ณ ทาอากาศ ยานนานาชาติ  
 ในการขออนมุัติตามวรรคหนึ่ง ใหผูประกอบการจดทะเบียนยืน่คํารองเปนหนังสือตออธิบดีกรมสรรพากร
ผานสรรพากรพื้นที่ หรือสรรพากรจังหวัดที่สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญตั้งอยู แลวแตกรณี โดยจะตอง
แนบเอกสารและรายการดังตอไปนี้พรอมกับคําขอ  
   (ก) หนังสืออนุมัติจากอธิบดีกรมศุลกากรใหประกอบกจิการขายสินคาภายในบริเวณหอง
ผูโดยสารขาออก ณ ทาอากาศยานนานาชาติ  
   (ข) สําเนาหรอืภาพถายสัญญาเชาพื้นที่ทีต่ั้งสถานประกอบการ ซ่ึงไดทํากับการทาอากาศยานแหง
ประเทศไทย  
   (ค) สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม ภ.พ.20  
   (ง) แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการซึ่งเปนหนวยขายที่มีลักษณะเปนรานคายอยตั้งอยู
ภายในบริเวณหองผูโดยสารขาออก ณ ทาอากาศยานนานาชาติ และแผนผังแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการใน
กรณีมีสถานประกอบการตั้งอยูภายในบริเวณทาอากาศยานนานาชาตดิวย  
  (2) ผูประกอบการจดทะเบียนตองใชเครื่องบันทึกการเกบ็เงินที่ไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให
ใชออกใบกํากบัภาษีอยางยอในสถานประกอบการและสถานประกอบการซึ่งเปนหนวยขายที่มีลักษณะเปนรานคา
ยอยตั้งอยูภายในบริเวณหองผูโดยสารขาออก ณ ทาอากาศยานนานาชาติ  
  (3) ผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับอนุมตัิจากอธิบดีกรมสรรพากรใหเปนผูประกอบการซึ่งประกอบ
กิจการขายสินคาที่มีสถานประกอบการซึ่งเปนหนวยขายที่มีลักษณะเปนรานคายอยตัง้อยูภายในบริเวณหอง
ผูโดยสารขาออก ณ ทาอากาศยานนานาชาติ จะตองจดัทาํแผนปายที่มขีอความ "NO VAT" หรือ "TAX FREE" 
และจะตองแสดงแผนปายดังกลาวไว ณ ที่เปดเผย ซ่ึงเหน็ไดงายในสถานประกอบการซึ่งเปนหนวยขายที่มี ลักษณะ
เปนรานคายอยตั้งอยูภายในบริเวณหองผูโดยสารขาออก ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ทั้งนี้ สถานประกอบการซึ่ง
เปนหนวยขายที่มีลักษณะเปนรานคายอยดงักลาวตองตั้งอยูภายในบริเวณที่ผูซ้ือที่เดนิทางออกไปนอก
ราชอาณาจักรไดผานการตรวจลงตราจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง และไดผานการตรวจสินคาจากพนักงาน
ศุลกากรแลว  
  (4) หลักฐานแสดงวาผูประกอบการจดทะเบียนเปนผูยื่นใบขนสินคาขาออก (พิเศษ) ตอกรมศุลกากร 
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมศุลกากรกําหนด และตองเก็บและรักษาสําเนาใบขนสินคาขาออก (พิเศษ) 
ดังกลาวพรอมทั้งรายงานการขาย (Sales Report) ไว ณ สถานประกอบการและสถานประกอบการซึ่งเปนหนวยขาย
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ที่มีลักษณะเปนรานคายอยตัง้อยูภายในหองผูโดยสารขาออก ณ ทาอากาศยานนานาชาติ และพรอมที่จะใหเจา
พนักงานสรรพากรตรวจสอบไดทันที  
  รายงานการขายตามวรรคหนึง่ ตองมีรายการอยางนอยดังนี้  
   (ก) ช่ือ และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการ  
   (ข) รหัสของหนวยขายที่มีลักษณะเปนรานคายอย  
   (ค) เลขรหัสประจําเครื่องบนัทึกการเก็บเงนิที่กรมสรรพากรกําหนด  
   (ง) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี  
   (จ) ช่ือผูซ้ือสินคา  
   (ฉ) หมายเลขเที่ยวบนิที่ผูซ้ือสินคาที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร  
   (ช) หมายเลขหนังสือเดินทางของผูซ้ือสินคาที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร  
   (ซ) ช่ือ ชนิด ประเภทของสนิคา โดยอาจแสดงเปนรหัสก็ได  
   (ฌ) ปริมาณของสินคา  
   (ญ) ราคาของสินคา  
   (ฎ) วนั เดือน ป และเวลา ที่ออกใบกํากับภาษี  
 ขอ 17   บรรดาระเบียบ ขอบงัคับ คําส่ัง หรือคําวินิจฉยัใดที่ขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้ใหเปนอันยกเลิก  
 

ส่ัง ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2543 
 

รอยเอกสุชาติ เชาววิศษิฐ 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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คําสั่งกรมสรรพากร 
ท่ี ป. 105/2544 

เร่ือง   ภาษีเงนิไดนิติบุคคล การพิจารณาเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4)  
และกรณีคํานวณรายไดรายจายตามมาตรา 65 วรรคสาม แหงประมวลรัษฎากร 

 

--------------------------------------------- 
 

 เพื่อใหเจาพนกังานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติในการตรวจและแนะนําสําหรับการพิจารณาเหตุอัน
สมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) และกรณีคํานวณรายไดและรายจายของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลตามมาตรา 
65 วรรคสามแหงประมวลรษัฎากร กรมสรรพากร จึงมีคําส่ังดังตอไปนี ้ 
 ขอ 1   ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (6) ของบทนิยามคําวา สถาบันการเงินในวรรคหนึง่ของขอ 5 แหงคําส่ัง
กรมสรรพากร ที่ ป.95/2543 เร่ือง ภาษีเงนิไดนิติบุคคล การพิจารณาเหตอัุนสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) และกรณี
คํานวณรายไดรายจายตาม มาตรา 65 วรรคสาม แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2543  
   “(6) บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบัน
การเงิน”  
 ขอ 2  คําส่ังนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 เปนตนไป  
 

ส่ัง ณ วันที่ 13 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2544 
 

ศุภรัตน ควัฒนกุล 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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