วิธีการคํานวณภาษี
ประมวลรัษฎากรไดกําหนดวิธีการคํานวณภาษีของภาษีแตละประเภทไวแตกตางกัน เชน จัดเก็บภาษีจากเงินไดสุทธิ ซึ่งเปนเงินไดพึงประเมินที่หักออกดวย
คาใชจายและคาลดหยอนแลว จัดเก็บภาษีจากกําไรสุทธิ จัดเก็บภาษีจากรายรับหรือรายไดกอนหักรายจาย หรือกําหนดใหเสียอากรแสตมปในอัตรารอยละของมูลคาตราสาร
หรือสัญญา เปนตน
วิธีการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบคุ คล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธรุ กิจเฉพาะ และอากรแสตมป สรุปไดดังนี้
ตารางสรุปวิธีคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ตารางสรุปวิธีคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตารางสรุปวิธีคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม
ตารางสรุปวิธีคํานวณภาษีธุรกิจเฉพาะ
ตารางสรุปวิธีคํานวณอากรแสตมปที่ตองชําระ

ตารางสรุปวิธคี ํานวณภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา
ลําดับ
ที่
1

แบบแสดงรายการ
ภ.ง.ด.94
ภาษีเงินไดครึ่งป

ประเภทเงินได
พึงประเมิน
มาตรา 40(5)-(8)
แหงประมวลรัษฎากร

วิธีคํานวณภาษี

กําหนดเวลา
ยื่นแบบฯ

ก.ค.- ก.ย. ของปนั้น
วิธีคิดคํานวณมี 2 วิธี
วิธีที่ 1 คํานวณภาษีจากเงินไดสุทธิ
-นําเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตเดือน ม.ค.-มิ.ย. หักออกดวย
คาใชจายและคาลดหยอน ผลลัพธที่ไดเปนเงินไดสุทธิ ใหนําเงินได
สุทธิไปคํานวณภาษี ตามบัญชีอัตราภาษี เงินไดบุคคลธรรมดา
จะไดภาษีที่ตองชําระครึ่งป และสามารถ นําภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จาย
มาหักออกจากภาษีที่ตองชําระได
วิธีที่ 2 คํานวณภาษีจากเงินไดพึงประเมิน
เงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตเดือน ม.ค.-มิ.ย. ตั้งแต 60,000 บาท
ขึ้นไป ใหนําเงินไดพึงประเมินทั้งหมดไป คํานวณภาษีอัตรารอยละ
0.50 ภาษีที่คํานวณไดจะเปนภาษี ตองชําระครึ่งป และสามารถนํา
ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จาย มาหักออกจากภาษีที่ตองชําระได
***เปรียบเทียบยอดภาษีตองชําระวิธีที่ 1 กับวิธีที่ 2
-ใหชําระยอดภาษีที่คํานวณไดมากกวา

หมายเหตุ
- เงินไดสุทธิ 150,000 บาทแรก ไดรับการ
ยกเวนภาษี ตั้งแตปภาษี 2551
- เงินได ม.40(5)-(8) เลือกหักคาใชจายเหมา
หรือหักตามความจําเปนและสมควรได
- เงินได ม.40(8) ที่มิได ระบุไวใน
พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 11 ใหหักคาใชจาย
ตามความจําเปนและสมควร เทานั้น

ลําดับ
ที่
2

แบบแสดงรายการ
ภ.ง.ด.90
ภาษีเงินไดประจําป
ภาษี

ประเภทเงินได
พึงประเมิน

วิธีคํานวณภาษี

กําหนดเวลา
ยื่นแบบฯ

มาตรา 40(2)-(8)
ม.ค.- มี.ค.
วิธีคิดคํานวณมี 2 วิธี
หรือมาตรา 40(1) และ วิธีที่ 1 คํานวณภาษีจากเงินไดสุทธิ
ของปถัดไป
มาตรา 40(2)-(8) แหง -นําเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตเดือน ม.ค.-ธ.ค. หักออกดวย
ประมวลรัษฎากร
คาใชจายและคาลดหยอน ผลลัพธที่ไดเปนเงินไดสุทธิ ใหนําเงินได
สุทธิไปคํานวณภาษี ตามบัญชีอัตราภาษี เงินไดบุคคลธรรมดา
จะไดภาษีที่ตองชําระประจําป สามารถนําภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จาย และ
ภาษีที่ชําระตามแบบ ภ.ง.ด.94 มาหักออกจากภาษีที่ตองชําระ
ประจําปภาษีได
วิธีที่ 2 คํานวณภาษีจากเงินไดพึงประเมิน
เงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตเดือน มกราคมถึงธันวาคม ตาม
มาตรา 40(2)-(8) ตั้งแต 60,000 บาทขึ้นไป ใหนําเงินได พึงประเมิน
ทั้งหมด ไปคํานวณภาษีอัตรารอยละ 0.50 ภาษีที่ คํานวณไดเปนภาษี
ที่ตองชําระทั้งปและสามารถนําภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จายและภาษีที่ชําระ
ตามแบบ ภ.ง.ด.94 มาหักออกจากภาษีที่ตองชําระได
***เปรียบเทียบยอดภาษีตองชําระวิธีที่ 1 กับวิธีที่ 2
-ใหชําระยอดภาษีที่คํานวณไดมากกวา

หมายเหตุ
- เงินไดสุทธิ 150,000 บาทแรก ไดรับการ
ยกเวนภาษี ตั้งแตปภาษี 2551
-เงินได ม.40(5)-(8) เลือกหักคาใชจาย
เหมาหรือหักตาม ความจําเปนและสมควร
ได
-เงินได ม.40(8) ที่มิได ระบุไวใน
พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 11 ใหหักคาใชจาย
ตามความจําเปนและสมควร เทานั้น

ลําดับ
ที่
3

แบบแสดงรายการ
ภ.ง.ด.91
ภาษีเงินไดประจําป
ภาษี

ประเภทเงินได
พึงประเมิน
ม.40(1)
แหงประมวลรัษฎากร

วิธีคํานวณภาษี

กําหนดเวลา
ยื่นแบบฯ

ม.ค.- มี.ค. ของป
คํานวณภาษีจากเงินไดสุทธิ
ถัดไป
นําเงินไดพึงประเมินประเภทเงินเดือน คาจางฯลฯ ที่ไดรับตั้งแต
เดือน ม.ค.-ธ.ค. ของปที่ผานมา หักออกดวยคาใชจายและ
คาลดหยอน ผลลัพธที่ไดเปนเงินไดสุทธิ แลวจึงนําเงินไดสุทธิไป
คํานวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจะไดภาษีที่ตอง
ชําระทั้งปและสามารถนําภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จายไว มาหักออกจาก
ภาษีที่ตองชําระได

หมายเหตุ
เงินไดสุทธิ 150,000 บาทแรก ไดรับการ
ยกเวนภาษี ตั้งแตปภาษี 2551

ตารางสรุปวิธคี ํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล
ลําดับ
แบบแสดงรายการ
ที่
1 ภ.ง.ด.51
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ครึ่งรอบระยะเวลา
บัญชีแรก

ผูมีหนาที่
เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
- หางหุนสวนจํากัด
- บริษัทหรือ
- หางหุนสวนนิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย
- กิจการรวมคา
- บริษัทที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายตางประเทศที่
ประกอบกิจการในไทย
- นิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายตางประเทศ
- กิจการของรัฐบาล
ตางประเทศ
-องคกรของรัฐบาล
ตางประเทศ

รายไดและรายจาย

วิธีคํานวณภาษี

- เปนรายไดและรายจาย ที่
เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือน แรกนับ
แตวันเริ่มตนของรอบระยะเวลา
บัญชี
- ใชเกณฑสิทธิในการรับรู
รายไดและรายจาย

ประมาณการกําไรสุทธิ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตอง
ประมาณการกําไรสุทธิจากรายไดและ
รายจายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี
เมื่อไดประมาณกําไรสุทธิทั้งรอบ
ระยะเวลาบัญชีแลว ใหนํากึ่งหนึ่งของ
ประมาณการกําไรสุทธิไปคํานวณภาษีตาม
บัญชีอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล จะไดภาษี
เงินไดนิติบุคคลที่ตองชําระครึ่งป หากมี
ภาษีถูกหัก ณ ที่จาย สามารถนํามาหักออก
จากภาษีตองชําระได
วิธีคํานวณภาษีตองเปนไปตามมาตรา 65
ทวิ และมาตรา 65 ตรี แหงประมวล
รัษฎากร

กําหนดเวลา
ยื่นแบบฯ
ภายใน 2 เดือน นับ
แตวันสิ้น 6 เดือน
แรกของรอบระยะ
เวลาบัญชี

หมายเหตุ
-ประมาณการกําไรสุทธิขาดไป
เกินกวารอยละ 25 จะตองเสียเงิน
เพิ่ม รอยละ 20 ของประมาณการ
กําไรสุทธิ ที่ประมาณ การขาดไป
แตเงินเพิ่ม อาจลดลง เสียสูงสุดไม
เกินรอยละ 1.5 ตอเดือน ของภาษีที่
ชําระขาดไปได (ท.ป.81/2542)
-ขาดทุนสุทธิหรือไมมี
รายไดก็ตองยื่นแบบฯ

ลําดับ
ที่

แบบแสดงรายการ

ผูมีหนาที่
เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล

รายไดและรายจาย

วิธีคํานวณภาษี
กําไรสุทธิ
ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุนบริษัท
หลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร หรือ
บริษัทที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ
กําหนดใหนํารายไดและรายจายที่เกิดขึ้น
จริงในครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีแรกมา
คํานวณหากําไรสุทธิวิธีคํานวณภาษี
ตองเปนไปตามมาตรา 65 ทวิ และ
มาตรา 65 ตรี แหงประมวลรัษฎากร
เมื่อไดกําไรสุทธิแลวใหนําไปคํานวณ
ภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
จะไดภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ตองชําระ
ครึ่งป หากมีภาษีถูกหัก ณ ที่จายสามารถ
นํามาหักออกจากภาษีตองชําระได

กําหนดเวลา
ยื่นแบบฯ

หมายเหตุ
-บริษัท/หางหุนสวนนิติบุคคล ที่
จัดตั้งขึ้นใหม และมีรอบระยะเวลา
บัญชีไมครบ 12 เดือนไมจําเปนตอง
ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51
-ยื่นแบบฯ ณ สถาน ประกอบการที่
สํานักงาน ใหญตั้งอยู หรือยื่นแบบ
ผานเว็บไซตของกรมสรรพากร
www.rd.go.th

ลําดับ
แบบแสดงรายการ
ที่
2 ภ.ง.ด.50
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
สําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชี

ผูมีหนาที่
รายไดและรายจาย
เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
- หางหุนสวนจํากัด
-เปนรายไดและรายจายที่
- บริษัทหรือ
เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี
- หางหุนสวน นิติบุคคล -ใชเกณฑสิทธิในการรับรู
ตามกฎหมายไทย
รายไดและรายจาย
- กิจการรวมคา
- บริษัทที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายตางประเทศที่
ประกอบกิจการในไทย
- นิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายตางประเทศ
- กิจการของรัฐบาล
ตางประเทศ
- องคกรของรัฐบาล
ตางประเทศ

วิธีคํานวณภาษี
กําไรสุทธิ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตองนํา
รายไดและรายจายที่เกิดขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชี มาคํานวณหากําไรสุทธิ
วิธีคํานวณภาษีตองเปนไปตามมาตรา 65
ทวิ และมาตรา 65 ตรี แหงประมวล
รัษฎากร เมื่อไดกําไรสุทธิ แลวใหนําไป
คํานวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได
นิติบุคคล จะไดภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ตอง
ชําระสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สามารถ
นําภาษีที่ชําระแลวตามแบบ ภ.ง.ด.51 และ
ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จาย มาหักออกจากภาษีที่
ตองชําระได

กําหนดเวลา
ยื่นแบบฯ
ภายใน 150 วันนับ
แตวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี

หมายเหตุ
-แนบงบการเงิน พรอม
กับแบบ ภ.ง.ด.50
-ขาดทุนสุทธิหรือไมมี
รายไดก็ตองยื่นแบบฯ
-ใหยื่นแบบ ณ สถาน
ประกอบการที่สํานักงาน ใหญ
ตั้งอยูหรือยื่นแบบ ผานทางเว็บไซต
ของ กรมสรรพากร www.rd.go.th

ลําดับ
แบบแสดงรายการ
ที่
3 ภ.ง.ด.52
ภาษีเงินไดสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี

4

ภ.ง.ด.55
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
สําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชี

ผูมีหนาที่
เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
บริษัทที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายตางประเทศ
ที่ประกอบการขนสง
ผานประเทศตาง ๆ
รวมทั้งประเทศไทย

กําหนดเวลา
ยื่นแบบฯ
- เปนรายไดกอนหักรายจาย
นํารายไดกอนหักรายจายใด ๆ ที่เกิดขึ้นใน ภายใน 150 วัน
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา รอบระยะเวลาบัญชีมาคํานวณภาษี ใน
นับแตวันสิ้นรอบ
บัญชี
อัตรารอยละ 3 ผลลัพธที่ไดจะเปนภาษีตอง ระยะเวลาบัญชี
-ใชเกณฑสิทธิ ในการรับรู
ชําระสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น หากมี
รายได
ภาษีหัก ณ ที่จาย สามารถนํามาหักออกจาก
ภาษีที่ตองชําระได

มูลนิธิหรือสมาคม
ที่เปนนิติบุคคล
ซึ่งมีรายได

-รายไดกอนหักรายจายใด ๆ ที่
เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี
-ใชเกณฑสิทธิในการรับรู
รายได

รายไดและรายจาย

วิธีคํานวณภาษี

นํารายไดกอนหักรายจายใด ๆ ที่เกิดขึ้นใน ภายใน 150 วัน
รอบระยะเวลาบัญชีมาคํานวณภาษีอัตรา
นับแตวันสิ้นรอบ
รอยละ 10 เวนแตเงินไดตามมาตรา 40(8) ระยะเวลาบัญชี
แหงประมวลรัษฎากร ใหคํานวณภาษี
อัตรารอยละ 2 ผลลัพธที่ไดจะเปนภาษีตอง
ชําระในรอบระยะเวลาบัญชี หากมีภาษีหัก
ณ ที่จาย สามารถนํามาหักออกจากภาษีที่
ตองชําระได

หมายเหตุ
- รายไดที่นํามาคํานวณภาษี เปน
คาขนสง คาระวาง ฯลฯ จากการ
ขนสงออกนอก ประเทศไทย
- รายไดอาจไดรับการยกเวนภาษี
หรือลดอัตราภาษีตามอนุสัญญา
ภาษีซอน
- ไมมีรายไดก็ตองยื่นแบบ ภ.ง.ด.52

-มูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง ประกาศใหเปน
องคกร สาธารณะกุศลสงรายงาน
การประชุมใหญ งบดุล และบัญชี
รายไดรายจาย ใหกรมสรรพากร
ทราบภายใน 150 วัน นับแตสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี
- รายไดบริจาค คาลงทะเบียน และ
คาบํารุง ที่ไดจากสมาชิก ไดรับการ
ยกเวนภาษี
- ไมมีรายไดก็ตองยื่นแบบ ภ.ง.ด.55

ตารางสรุปวิธกี ารคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม
ลําดับ
ที่

แบบแสดงรายการ

ผูมีหนาที่ยื่นแบบฯ

รายรับ/รายจายที่
นํามาคํานวณภาษี

วิธีการคํานวณภาษี

กําหนดเวลา
ยื่นแบบฯ

หมายเหตุ

1

ภ.พ.30
(แบบแสดงรายการ
ภาษีมูลคาเพิ่ม)

ผูประกอบการจดทะเบียน -รายรับเปนยอดขายสินคาหรือ
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ใหบริการที่อยูในระบบ
ภาษีมูลคาเพิ่ม
-รายจายเปนยอดซื้อสินคาหรือ
ใชบริการที่อยูในระบบ
ภาษีมูลคาเพิ่ม

นํายอดขายทั้งเดือนภาษีมาคํานวณหาภาษี
ขายในอัตรารอยละ7 และนํายอดซื้อทั้ง
เดือนภาษี มาคํานวณหาภาษีซื้อในอัตรา
รอยละ 7 หลังจากนั้นใหนําภาษีขายหักออก
ดวยภาษีซื้อ
-หากมีภาษีขายมากกวาภาษีซื้อ ใหชําระ
ภาษีสวนตางนั้น
-หากมีภาษีซื้อมากกวาภาษีขาย จะขอคืน
ภาษีสวนตางเปนเงินสด หรือยกไปใชเปน
เครดิตภาษีในเดือนถัดไปได

ตั้งแตวันที่ 1-15
ของเดือนถัดไป
ทุกเดือนไมวาจะ
มีรายรับหรือไม

- กรณีสงออกเสียภาษี อัตรารอยละ0
- กรณีทั่วไปเสียภาษีอัตรา รอยละ 7
(รวมภาษีที่จัดเก็บใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น)

2

ภ.พ.36
(แบบแสดงรายการ
ภาษีมูลคาเพิ่ม)

- ผูสงเงินทุกราย
- ผูรับโอนสิทธิ
- ผูขายทอดตลาด
- สวนราชการ ขาย
ทรัพยสินที่ถูกยึด

- นํารายจายที่เปนยอดซื้อสินคาหรือซื้อ
บริการมาคํานวณภาษีในอัตรา รอยละ 7
- นํารายจายคาโอนสิทธิในสินคาหรือ
บริการมาคํานวณภาษีอัตรารอยละ7
- นํารายรับจากการขายทรัพยสิน จากการ
ทอดตลาดหรือจากการ ขายทรัพยสินถูกยึด
มาคํานวณ ภาษีอัตรารอยละ 7

- กรณีผูสงเงิน
ทั่วไป ตั้งแตวันที่
1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงิน
- กรณีผูรับโอน
สิทธิ ในสินคา

- ยื่นแบบ ภ.พ.36 เปนราย
ผูประกอบการรับเงิน
- ใบเสร็จรับเงินที่กรมสรรพากร
ออกใหจากการยื่นแบบ ภ.พ.36
ถือเปนใบกํากับภาษีสามารถนําไป
คํานวณภาษีซื้อในเดือน ภาษีที่
กรมสรรพากรออก ใบเสร็จรับเงิน

- รายจายยอดซื้อสินคาหรือซื้อ
บริการ จากผูประกอบการที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ
ที่เขามาขาย สินคาหรือ
ใหบริการเปนการชั่วคราวใน
ประเทศไทย

ลําดับ
ที่

แบบแสดงรายการ

ผูมีหนาที่ยื่นแบบฯ

รายรับ/รายจายที่
นํามาคํานวณภาษี
- รายจายคาซื้อบริการจาก
ประกอบการ ในตางประเทศ
และนําผลการให บริการนั้น
เขามาใชในประเทศไทย
- รายจายกรณีรับโอนสินคา
หรือรับโอน สิทธิบริการ ที่ได
เสียภาษีอัตรารอยละ 0
- รายรับการขายทอดตลาด
ทรัพยสินของผูประกอบการจด
ทะเบียนกรณีผูขายทอดตลาด
มิใชสวนราชการ
- รายรับการขายทอดตลาด
ทรัพยสิน ของผูประกอบการ
จดทะเบียนกรณี สวนราชการ
ขายทรัพยสิน

วิธีการคํานวณภาษี

กําหนดเวลา
ยื่นแบบฯ

หมายเหตุ

หรือบริการ ใหยื่น ให มิใชเดือนที่จายเงินใหผูขาย
แบบภายใน 30 วัน สินคาหรือใหบริการ
นับแตวัน รับโอน
สิทธิ - ผูขาย
ทอดตลาดหรือ
สวนราชการขาย
ทรัพยสินใหยื่น
แบบ ตั้งแตวันที่
1-7 ของ เดือน
ถัดไปจากเดือนที่
ขาย

ตารางสรุปวิธกี ารคํานวณภาษีธุรกิจเฉพาะ
แบบแสดงรายการ
ภ.ธ.40
(แบบแสดงรายการ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ)

ผูมีหนาที่ยื่นแบบฯ

รายรับที่นํามาคํานวณภาษี

วิธีการคํานวณภาษี

กําหนดเวลา
ยื่นแบบฯ

ผูประกอบกิจการที่ตองเสีย
ภาษีธุรกิจเฉพาะ

รายรับกอนหักรายจายใด ๆ

นํารายรับที่มิไดหักรายจายใด ๆ ที่
ไดรับในเดือนภาษี มาคํานวณภาษีใน
อัตรารอยละ ตามที่ประมวลรัษฎากร
กําหนดผลลัพธที่คํานวณไดจะเปน
ภาษีตองชําระ และจะตองเสียภาษีให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มอีก
รอยละ 10 ของอัตราภาษีที่จัดเก็บตาม
ประมวลรัษฎากร

- ตั้งแตวันที่ 1-15 ของเดือน
ถัดไป
- กรณีขาย อสังหาริมทรัพยเปน
ทางการคาหากําไรให เสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ขณะที่จดทะเบียน
สิทธิ และนิติกรรม ที่กรมที่ดิน
โดยไม ตองยื่นแบบ ภ.ธ.40 ที่
กรมสรรพากรอีก

หมายเหตุ
- ผูประกอบการจดทะเบียน ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ตองยื่น แบบ ภ.ธ.40
เปนประจําทุกเดือนภาษี ไมวาจะ
มีรายรับหรือไม
- อัตราภาษีตาม ม.91/6 แหง
ประมวลรัษฎากร

ตารางสรุปวิธกี ารคํานวณอากรแสตมปที่ตอ งชําระ
มูลคาของวงเงินที่คํานวณ
วิธีการคํานวณอากรแสตมป
กําหนดเวลายื่นแบบฯ
หาอากรแสตมปที่ตองชําระ
เปนผูที่กฎหมายกําหนดไวตาม เปนมูลคาหรือวงเงินตาม
รอยละของวงเงินตามสัญญาหรือ ยื่นแบบเฉพาะกรณีตองชําระอากร
บัญชีอากรแสตมป 28
สัญญาหรือตราสารซึ่งเปน ตราสาร หรือตามที่กฎหมาย
แสตมปเปนตัวเงิน (ตารางสรุป
ลักษณะแหงตราสาร
ยอดเงินที่ไมรวม
กําหนด (บัญชีอัตราอากรแสตมป) กําหนดเวลายื่นแบบฯ)
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ผูมีหนาที่เสียอากรแสตมป

หมายเหตุ
- กรณีที่กฎหมายบังคับใหชําระอากรแสตมปเปนตัวเงินจะ
ตองยื่นแบบชําระเปนตัวเงินเทานั้น
- ชําระอากรแสตมปดวยเงินสด หรือแคชเชียรเช็ค
- กรณีที่กฎหมายไมไดบังคับ ใหชําระอากรแสตมปเปน ตัว
เงิน จะซื้ออากรแสตมปไปปดทับตราสาร หรือยื่นแบบชําระ
เปนตัวเงินก็ได
- ซื้ออากรแสตมปไปปดทับตราสารตองซื้อดวยเงินสดหรือ
แคชเชียรเช็ค

