
วิธีการคํานวณภาษี 
 

ประมวลรัษฎากรไดกําหนดวิธีการคํานวณภาษีของภาษีแตละประเภทไวแตกตางกัน  เชน จัดเก็บภาษีจากเงินไดสุทธิ  ซึ่งเปนเงินไดพึงประเมินที่หักออกดวย

คาใชจายและคาลดหยอนแลว จัดเก็บภาษีจากกําไรสุทธิ จัดเก็บภาษีจากรายรับหรือรายไดกอนหักรายจาย หรือกําหนดใหเสียอากรแสตมปในอัตรารอยละของมูลคา

ตราสาร  หรือสัญญา เปนตน 

             วิธีการคํานวณภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา   

วิธีการภาษีเงนิไดนิติบุคคล  

วิธีการภาษีมูลคาเพิ่ม   

วิธีการภาษีธุรกิจเฉพาะ   

วิธีการอากรแสตมป  
 

ตารางสรุปวิธีคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 

ลําดับ

ที่ 
แบบแสดงรายการ 

ประเภทเงินได 

พึงประเมิน 
วิธีคํานวณภาษี 

กําหนดเวลา 

ยื่นแบบฯ 
หมายเหตุ 

1 

  

  

  

  

  

  

ภ.ง.ด.94 

ภาษีเงนิไดบุคคล

ธรรมดาครึ่งป 

  

  

  

   

   

มาตรา 40(5)-(8) 

แหงประมวล

รัษฎากร 

  

วิธีคิดคํานวณมี 2 วิธี 

  วิธีที่ 1  คํานวณภาษีจากเงนิไดสุทธิ 

 -นําเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตเดือน ม.ค.-มิ.ย.  หัก

ออกดวยคาใชจายและคาลดหยอน ผลลัพธที่ไดเปนเงนิได

สุทธิ  ใหนําเงนิไดสุทธิไปคาํนวณภาษี ตามบัญชีอัตราภาษี  

เงินไดบุคคลธรรมดา จะไดภาษีที่ตองชําระครึ่งป และสามารถ 

นําภาษีที่ถูกหกั ณ ที่จาย  มาหักออกจากภาษีที่ตองชําระได 

  วิธีที่ 2 คํานวณภาษีจากเงนิไดพงึประเมิน  

ก.ค.- ก.ย. ของป

นั้น 

  

  

  

 - เงินไดสุทธิ  150,000 บาทแรก ไดรับ

การยกเวนภาษี  ตั้งแตปภาษี 2551 

 - เงินได มาตรา 40(5)-(8) เลือกหัก

คาใชจายเหมาหรือหักตามความจําเปน

และสมควรได 

 - เงินได มาตรา 40(8) ที่มิได ระบุไวใน    

พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 11) ใหหัก

คาใชจายตามความจําเปนและสมควร 
update December 2008



ลําดับ

ที่ 
แบบแสดงรายการ 

ประเภทเงินได 

พึงประเมิน 
วิธีคํานวณภาษี 

กําหนดเวลา 

ยื่นแบบฯ 
หมายเหตุ 

  เงินไดพึงประเมินที่ไดรับตัง้แตเดือน ม.ค.-มิ.ย.  ตั้งแต 

60,000 บาทขึ้นไป ใหนําเงนิไดพึงประเมนิทั้งหมดไป  

คํานวณภาษีอัตรารอยละ 0.50 ภาษีที่คํานวณไดจะเปนภาษี  

ตองชําระครึ่งป และสามารถนําภาษีที่ถูกหัก ณ ทีจ่าย มาหัก

ออกจากภาษีทีต่องชําระได 

***เปรียบเทียบยอดภาษีตองชําระวิธีที่ 1 กับวิธีที่ 2  

     -ใหชําระยอดภาษีที่คาํนวณไดมากกวา 

เทานั้น 

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ภ.ง.ด.90 

ภาษีเงนิไดบุคคล

ธรรมดาประจําป

ภาษ ี

  

  

  

  

  

  

  

  

  

มาตรา 40(2)-(8) 

หรือมาตรา 40(1) 

และมาตรา 40(2)-

(8) แหงประมวล

รัษฎากร 

  

วิธีคิดคํานวณมี 2 วิธี 

  วิธีที่ 1 คํานวณภาษีจากเงนิไดสุทธิ 

 -นําเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตเดือน ม.ค.-ธ.ค. หักออก

ดวยคาใชจายและคาลดหยอน ผลลัพธที่ไดเปนเงนิไดสุทธิ 

ใหนําเงนิไดสุทธิไปคํานวณภาษี ตามบัญชอีัตราภาษ ีเงินได

บุคคลธรรมดา จะไดภาษีที่ตองชําระประจาํป สามารถนํา

ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จาย และภาษีที่ชําระตามแบบ ภ.ง.ด.94  

มาหักออกจากภาษีที่ตองชําระประจําปภาษไีด 

  วิธีที่ 2 คํานวณภาษีจากเงนิไดพงึประเมิน 

 เงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตเดือน มกราคมถึงธันวาคม  

ตามมาตรา 40(2)-(8) ตั้งแต 60,000 บาทขึ้นไป ใหนําเงนิได  

พึงประเมินทั้งหมด ไปคํานวณภาษีอัตรารอยละ 0.50 ภาษทีี่  

คํานวณไดเปนภาษีทีต่องชําระทั้งปและสามารถนําภาษทีี่ถูก

ม.ค.- มี.ค.  

ของปถัดไป 

  

 - เงินไดสุทธิ 150,000 บาทแรก ไดรับ

การยกเวนภาษี ตั้งแตปภาษ ี2551 

 -เงินได มาตรา 40(5)-(8) เลือกหัก

คาใชจายเหมาหรือหักตาม ความจําเปน

และสมควรได 

 -เงินได มาตรา 40(8) ที่มิได ระบุไวใน 

พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 11) ใหหัก

คาใชจายตามความจําเปนและสมควร 

เทานั้น 

  

  

  

update December 2008



ลําดับ

ที่ 
แบบแสดงรายการ 

ประเภทเงินได 

พึงประเมิน 
วิธีคํานวณภาษี 

กําหนดเวลา 

ยื่นแบบฯ 
หมายเหตุ 

    

  

หัก ณ ที่จายและภาษีที่ชําระตามแบบ ภ.ง.ด.94 มาหักออก

จากภาษีที่ตองชําระได 

***เปรียบเทียบยอดภาษีตองชําระวิธีที่ 1 กับวิธีที่ 2  

     -ใหชําระยอดภาษีที่คาํนวณไดมากกวา 

3 

  

  

  

  

   

ภ.ง.ด.91 

ภาษีเงนิไดบุคคล

ธรรมดาประจําป

ภาษ ี

  

  

    

มาตรา 40(1) 

แหงประมวล

รัษฎากร 

  

  

  

  

  

  คํานวณภาษจีากเงินไดสุทธิ

  นําเงินไดพึงประเมินประเภทเงินเดือน คาจางฯลฯ ที่ไดรับ

ตั้งแตเดือน ม.ค.-ธ.ค. ของปที่ผานมา หักออกดวยคาใชจาย

และ คาลดหยอน ผลลัพธที่ไดเปนเงนิไดสุทธิ แลวจึงนําเงิน

ไดสุทธิไปคํานวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาจะไดภาษีที่ตองชําระทั้งปและสามารถนําภาษีทีถู่ก

หัก ณ ที่จายไว มาหักออกจากภาษีทีต่องชาํระได 

ม.ค.- มี.ค. ของป

ถัดไป 

  

  

  

  

  

เงินไดสุทธิ 150,000 บาทแรก ไดรับการ

ยกเวนภาษี ตั้งแตปภาษี 2551 

  

  

  

 

 

 

 
update December 2008



ตารางสรุปวิธีคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 
ลําดับ

ที่ 
แบบแสดงรายการ 

ผูมีหนาที่ 

เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
รายไดและรายจาย วิธีคํานวณภาษี 

กําหนดเวลา 

ยื่นแบบฯ 
หมายเหตุ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภ.ง.ด.51 

ภาษีเงนิไดนิติ

บุคคลครึ่งรอบ

ระยะเวลาบัญชี

แรก 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 - หางหุนสวนจํากัด 

 - บริษัทหรือ 

 -  หางหุนสวนนิติบุคคล

ตามกฎหมายไทย 

 - กิจการรวมคา 

 - บริษัทที่ตั้งขึน้ตาม  

กฎหมายตางประเทศที ่ 

ประกอบกิจการในไทย 

 - นิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้น 

ตามกฎหมายตางประเทศ 

 - กิจการของรัฐบาล 

ตางประเทศ 

 -องคกรของรัฐบาล  

ตางประเทศ 

 - เปนรายไดและรายจาย 

ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือน 

แรกนับแตวนัเริ่มตนของ

รอบระยะเวลาบัญชี 

- ใชเกณฑสิทธิในการ

รับรูรายไดและรายจาย 

  

  

  

  

  

  

  

ประมาณการกาํไรสุทธิ 

  บริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิุคคล

ตองประมาณการกําไรสุทธิจาก

รายไดและรายจายที่เกิดขึ้นในรอบ

ระยะเวลาบัญชี  

  เมื่อไดประมาณกําไรสุทธทิั้งรอบ

ระยะเวลาบัญชีแลว ใหนํากึง่หนึ่ง

ของประมาณการกําไรสุทธิไป

คํานวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงนิ

ไดนิติบุคคลจะไดภาษีเงนิไดนิติบุคคล

ที่ตองชําระครึ่งป หากมภีาษถีูกหัก ณ 

ที่จาย สามารถนํามาหักออกจากภาษี

ตองชําระได 

  วิธีคํานวณภาษีตองเปนไปตาม

มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี 

แหงประมวลรัษฎากร 

ภายใน 2 เดือน 

นับแตวันสิ้น 6 

เดือนแรกของ

รอบระยะ 

เวลาบัญชี 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 -ประมาณการกําไรสุทธิขาดไป  

เกินกวารอยละ 25 จะตองเสีย

เงินเพิ่ม รอยละ 20 ของภาษีจาก

กําไรสุทธิ ที่ประมาณการขาด

ไป แตเงินเพิ่ม อาจลดลง เสีย

สูงสุดไมเกินรอยละ 1.5 ตอ

เดือน ของภาษทีี่ชําระขาดไปได 

(ท.ป.81/2542) 

 -ขาดทุนสุทธิหรือไมม ี

รายไดก็ตองยืน่แบบฯ  

update December 2008



ลําดับ

ที่ 
แบบแสดงรายการ 

ผูมีหนาที่ 

เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
รายไดและรายจาย วิธีคํานวณภาษี 

กําหนดเวลา 

ยื่นแบบฯ 
หมายเหตุ 

  กําไรสุทธิ 

ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทนุบริษัท

หลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร 

หรือบริษัทที่อธิบดีกรมสรรพากร

ประกาศกําหนดใหนํารายไดและ

รายจายที่เกิดขึน้จริงในครึ่งรอบ

ระยะเวลาบัญชีแรกมาคํานวณหา

กําไรสุทธิวิธีคํานวณภาษีตองเปนไป

ตามมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี 

แหงประมวลรัษฎากรเมื่อไดกําไร

สุทธิแลวใหนาํไปคํานวณภาษีตาม

บัญชีอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจะได

ภาษีเงนิไดนิตบิุคคลที่ตองชําระครึ่งป 

หากมภีาษีถูกหัก ณ ทีจ่ายสามารถ

นํามาหักออกจากภาษีตองชาํระได 

-บริษัท/หางหุนสวนนิติบุคคล 

ที่จัดตั้งขึ้นใหม และมีรอบ

ระยะเวลา บัญชีไมครบ 12 

เดือนไมจาํเปนตองยื่นแบบ 

ภ.ง.ด.51 

 -ยื่นแบบฯ ณ สถาน

ประกอบการที่สํานักงานใหญ

ตั้งอยู หรือยืน่แบบฯ ผาน

เว็บไซตของกรมสรรพากร

www.rd.go.th  

update December 2008



ลําดับ

ที่ 
แบบแสดงรายการ 

ผูมีหนาที่ 

เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
รายไดและรายจาย วิธีคํานวณภาษี 

กําหนดเวลา 

ยื่นแบบฯ 
หมายเหตุ 

2 ภ.ง.ด.50 

ภาษีเงนิไดนิตบิุคคล 

สําหรับรอบระยะ 

เวลาบัญชี 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 - หางหุนสวนจํากัด 

-  บริษัทหรือ 

-  หางหุนสวน นิติบุคคล

ตามกฎหมายไทย 

- กิจการรวมคา 

- บริษัทที่ตั้งขึน้ตาม  

กฎหมายตางประเทศที ่ 

ประกอบกิจการในไทย 

- นิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้น 

ตามกฎหมายตางประเทศ 

- กิจการของรัฐบาล  

ตางประเทศ 

- องคกรของรัฐบาล  

ตางประเทศ 

 -เปนรายไดและรายจาย

ที่เกิดขึ้นในรอบ

ระยะเวลาบัญชี 

 -ใชเกณฑสิทธิในการ

รับรูรายไดและรายจาย 

  กําไรสุทธิ

   บริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคล

ตองนํารายไดและรายจายที่เกิดขึ้นใน

รอบระยะเวลาบัญชี มาคํานวณหา

กําไรสุทธิ 

   วิธีคํานวณภาษีตองเปนไปตาม

มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แหง

ประมวลรัษฎากร เมื่อไดกําไรสุทธิ  

แลวใหนําไปคาํนวณภาษีตามบัญชี

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล จะไดภาษี

เงินไดนิติบุคคลที่ตองชําระสําหรับ

รอบระยะเวลาบัญชี สามารถนําภาษี

ที่ชําระแลวตามแบบ ภ.ง.ด.51 และ

ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จาย มาหกัออกจาก

ภาษีที่ตองชําระได  

ภายใน 150 วัน

นับแตวันสิ้น

รอบระยะเวลา

บัญชี 

 -แนบงบการเงิน พรอม 

  กับแบบ ภ.ง.ด.50 

 -ขาดทุนสุทธิหรือไมม ี

  รายไดก็ตองยื่นแบบฯ 

 -ใหยื่นแบบ ณ สถาน 

  ประกอบการที่สํานักงาน ใหญ

ตั้งอยูหรือยืน่แบบ ผานทาง

เว็บไซตของกรมสรรพากร 
www.rd.go.th

  

  

  

update December 2008



ลําดับ

ที่ 
แบบแสดงรายการ 

ผูมีหนาที่ 

เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
รายไดและรายจาย วิธีคํานวณภาษี 

กําหนดเวลา 

ยื่นแบบฯ 
หมายเหตุ 

3 ภ.ง.ด.52 

ภาษีเงนิไดสําหรับ 

รอบระยะเวลา

บัญชี 

  

  

   

  

บริษัทที่ตั้งขึ้นตาม 

กฎหมายตางประเทศ 

ที่ประกอบการขนสง 

ผานประเทศตาง ๆ 

รวมทั้งประเทศไทย 

  

  

  

 - เปนรายไดกอนหัก

รายจาย ใด ๆ ที่เกิดขึ้น

ในรอบระยะเวลาบัญชี 

 -ใชเกณฑสิทธิ ในการ

รับรูรายได 

  

นํารายไดกอนหักรายจายใด ๆ ที่

เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีมา

คํานวณภาษี ในอัตรารอยละ 3 

ผลลัพธที่ไดจะเปนภาษีตองชําระ

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชนีั้น หากมี

ภาษหีัก ณ ที่จาย สามารถนํามาหัก

ออกจากภาษีทีต่องชําระได 

   

ภายใน 150 วัน 

นับแตวันสิ้น

รอบระยะเวลา

บัญชี 

  

- รายไดทีน่ํามาคํานวณภาษีเปน  

คาขนสง คาระวาง ฯลฯ จากการ

ขนสงออกนอกประเทศไทย 

- รายไดอาจไดรับการยกเวน

ภาษหีรือลดอัตราภาษีตาม

อนุสัญญาภาษซีอน 

- ไมมีรายไดกต็องยื่นแบบ  

ภ.ง.ด.52 

4 ภ.ง.ด.55 

ภาษีเงนิไดนิตบิุคคล

สําหรับรอบระยะ 

เวลาบัญชี 

  

  

  

  

  

  

  

มูลนิธิหรือสมาคม 

ที่เปนนิติบุคคล 

ซึ่งมีรายได 

  

  

  

  

  

  

  

  

 -รายไดกอนหกัรายจาย

ใด ๆ ที่เกิดขึน้ในรอบ

ระยะเวลาบัญชี 

 -ใชเกณฑสิทธิในการ

รับรูรายได 

  

  

  

  

  

 

นํารายไดกอนหักรายจายใด ๆ ที่

เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีมา

คํานวณภาษีอัตรารอยละ 10 เวนแต

เงินไดตามมาตรา 40(8) แหงประมวล

รัษฎากร ใหคํานวณภาษีอัตรารอยละ 2 

ผลลัพธที่ไดจะเปนภาษีตองชําระใน

รอบระยะเวลาบัญชี หากมีภาษีหัก ณ 

ที่จาย สามารถนํามาหักออกจากภาษี

ที่ตองชําระได 

  

ภายใน 150 วัน 

นับแตวันสิ้น

รอบระยะเวลา

บัญชี 

  

  

  

  

  

  

 

-มูลนิธิหรือสมาคมที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

ประกาศใหเปนองคกรสาธารณะ

กุศลสงรายงานการประชุมใหญ 

งบดุลและบัญชี รายไดรายจาย 

ใหกรมสรรพากรทราบภายใน 

150 วัน นับแตสิ้นรอบระยะเวลา

บัญชี 

- รายไดบริจาค คาลงทะเบียน 

และคาบํารุง ที่ไดจากสมาชกิ 

ไดรับการยกเวนภาษ ี

 - ไมมีรายไดก็ตองยื่นแบบ 

ภ.ง.ด.55 update December 2008



ตารางสรุปวิธีการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม 

 

ลําดับ

ที่ 
แบบแสดงรายการ ผูมีหนาที่ยื่นแบบฯ 

รายรับ/รายจายที่ 

นํามาคํานวณภาษ ี
วิธีการคํานวณภาษ ี

กําหนดเวลา 

ยื่นแบบฯ 
หมายเหตุ 

1 ภ.พ.30 

(แบบแสดงรายการ

ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

  

  

  

  

  

ผูประกอบการจด

ทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม 

  

  

  

  

  

  

  

 -รายรับเปนยอดขายสินคา

หรือใหบริการที่อยูใน

ระบบภาษีมูลคาเพิ่ม 

 -รายจายเปนยอดซื้อสินคา

หรือใชบริการที่อยูใน

ระบบภาษีมูลคาเพิ่ม 

  

นํายอดขายทั้งเดือนภาษีมาคาํนวณหา

ภาษีขายในอัตรารอยละ7 และนํายอด

ซื้อทั้งเดือนภาษี มาคํานวณหาภาษีซื้อ

ในอัตรารอยละ 7 หลังจากนัน้ใหนํา

ภาษีขายหักออกดวยภาษีซื้อ 

 -หากมภีาษีขายมากกวาภาษซีื้อ ให

ชําระภาษีสวนตางนั้น 

 -หากมภีาษีซื้อมากกวาภาษขีาย จะขอ

คืนภาษีสวนตางเปนเงินสด หรือยก

ไปใชเปนเครดิตภาษีในเดือนถัดไปได 

ตั้งแตวนัที่ 1-15 

ของเดือนถัดไป 

ทุกเดือนไมวาจะ 

มีรายรับหรือไม 

  

- กรณีสงออกเสียภาษีอัตรา 

รอยละ0 

- กรณีทัว่ไปเสยีภาษีอัตรา 

รอยละ 7  

(รวมภาษีที่จดัเก็บใหองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น) 

  

  

  

   

2 ภ.พ.36 

(แบบแสดง

รายการ

ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

  

  

  

  

  

- ผูสงเงินทุกราย 

- ผูรับโอนสิทธิ 

- ผูขายทอดตลาด 

- สวนราชการ ขาย

ทรัพยสินที่ถูกยึด 

  

  

  

  

 - รายจายยอดซื้อสินคาหรือ

ซื้อบริการ จากผูประกอบการ

ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ตางประเทศที่เขามาขาย 

สินคาหรือใหบริการเปน

การชั่วคราวในประเทศไทย 

- รายจายคาซื้อบริการจาก

ผูประกอบการ ใน

ตางประเทศ และนําผลการ

- นํารายจายที่เปนยอดซื้อสินคาหรือ

ซื้อบริการมาคํานวณภาษีในอัตรา  

รอยละ 7 

- นํารายจายคาโอนสิทธิในสินคาหรือ 

บริการมาคํานวณภาษีอัตรารอยละ7  

- นํารายรับจากการขายทรัพยสิน จาก

การทอดตลาดหรือจากการ ขาย

ทรัพยสินถูกยดึมาคํานวณ ภาษีอัตรา

รอยละ 7 

 - กรณีผูสงเงนิ

ทั่วไป ตั้งแต

วันที่ 1-7  ของ

เดือนถัดไปจาก

เดือนที่จายเงิน 

 - กรณีผูรับโอน

สิทธิ ในสินคา

หรือบริการ ให

ยื่นแบบภายใน 

 - ยื่นแบบ ภ.พ.36 เปนราย

ผูประกอบการรับเงิน 

 - ใบเสร็จรับเงนิที่กรมสรรพากร 

ออกใหจากการยื่นแบบ ภ.พ.36 

ถือเปนใบกํากบัภาษีสามารถ

นําไป คํานวณภาษีซื้อในเดือน  

ภาษีที่กรมสรรพากรออก 

ใบเสร็จรับเงินให มิใชเดือนที่

จายเงินใหผูขายสินคาหรือupdate December 2008



ลําดับ

ที่ 
แบบแสดงรายการ ผูมีหนาที่ยื่นแบบฯ 

รายรับ/รายจายที่ 

นํามาคํานวณภาษ ี
วิธีการคํานวณภาษ ี

กําหนดเวลา 

ยื่นแบบฯ 
หมายเหตุ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ให บริการนั้นเขามาใชใน

ประเทศไทย 

- รายจายกรณีรับโอนสินคา

หรือรับโอน  สิทธิบริการ ที่

ไดเสียภาษีอัตรารอยละ 0 

- รายรับการขายทอดตลาด

ทรัพยสินของผูประกอบการ

จดทะเบียนกรณีผูขายทอด 

ตลาดมิใชสวนราชการ 

 - รายรับการขายทอดตลาด

ทรัพยสิน ของผูประกอบ- 

การ จดทะเบยีนกรณ ี สวน

ราชการขายทรัพยสิน 

  

  

  

  

  

  

  

30 วัน นับแตวัน 

รับโอนสิทธิ 

 - ผูขายทอดตลาด

หรือ สวนราชการ

ขาย ทรัพยสิน

ใหยืน่แบบ 

ตั้งแตวนัที่ 1-7 

ของ เดือนถัดไป

จากเดือนที่ขาย 

  

ใหบริการ 
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ตารางสรุปวิธีการคํานวณภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 

แบบแสดงรายการ ผูมีหนาที่ยื่นแบบฯ 
รายรับที่นํามาคํานวณ

ภาษ ี
วิธีการคํานวณภาษ ี

กําหนดเวลา 

ยื่นแบบฯ 
หมายเหตุ 

 ภ.ธ.40 

(แบบแสดงรายการ 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ) 

  

  

  

ผูประกอบกิจการที่ตอง

เสียภาษีธุรกจิเฉพาะ 

  

  

  

  

รายรับกอนหกัรายจายใด ๆ  

  

นํารายรับที่มิไดหักรายจายใด ๆ ที่

ไดรับในเดือนภาษี มาคํานวณ

ภาษีในอัตรารอยละ ตามที่

ประมวลรัษฎากรกําหนดผลลัพธ

ที่คํานวณไดจะเปนภาษีตองชําระ 

และจะตองเสยีภาษีใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มอีกรอยละ 

10 ของอัตราภาษีที่จัดเก็บตาม

ประมวลรัษฎากร  

 - ตั้งแตวันที่ 1-15 ของเดือน

ถัดไป 

 - กรณีขาย อสังหาริมทรัพย

เปนทางการคาหากําไรให 

เสียภาษีธุรกจิเฉพาะ ขณะที่

จดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม 

ที่กรมที่ดินโดยไม ตองยื่น

แบบ ภ.ธ.40 ที่กรมสรรพากร

อีก   

 - ผูประกอบการจดทะเบยีน  

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตองยืน่  

แบบ ภ.ธ.40 เปนประจําทกุ

เดือนภาษี ไมวาจะมีรายรับ

หรือไม 

 - อัตราภาษีตาม มาตรา 91/6  

แหงประมวลรัษฎากร 
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ตารางสรุปวิธีการคํานวณอากรแสตมปที่ตองชําระ 
 

ผูมีหนาที่เสียอากรแสตมป 

มูลคาของวงเงนิที่

คํานวณหาอากรแสตมป

ที่ตองชาํระ 

วิธีการคํานวณอากรแสตมป กําหนดเวลายืน่แบบฯ หมายเหตุ 

เปนผูที่กฎหมายกําหนดไว

ตามบัญชีอากรแสตมป 28 

ลักษณะแหงตราสาร 

  

  

  

   

เปนมูลคาหรือวงเงิน

ตามสัญญาหรือตราสาร

ซึ่งเปนยอดเงนิที่ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม 

  

  

   

รอยละของวงเงินตามสัญญา

หรือตราสาร หรือตามที่

กฎหมายกําหนด  

  

ยื่นแบบเฉพาะกรณีตองชําระ

อากรแสตมปเปนตัวเงนิ  

  

 (ดูการชําระอากรแสตมป เปน

ตัวเงิน) 

   

- กรณีทีก่ฎหมายบังคับใหชําระอากรแสตมปเปนตัว

เงินจะตองยื่นแบบชําระเปนตัวเงินเทานั้น 

- ชําระอากรแสตมปดวยเงินสดหรือแคชเชยีรเช็ค 

- กรณีทีก่ฎหมายไมไดบังคับใหชําระอากรแสตมป

เปน ตัวเงินจะซื้ออากรแสตมปไปปดทับตราสาร 

หรือยื่นแบบชาํระเปนตวัเงินก็ได 

- ซื้ออากรแสตมปไปปดทับตราสารตองซื้อดวยเงิน

สดหรือแคชเชยีรเช็ค 
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การชําระอากรแสตมปเปนตัวเงิน 

ตารางสรุปแบบฯ/กําหนดเวลายื่นแบบฯ ของอากรแสตมป กรณีที่ตองชําระเปนตัวเงิน 

 

ลําดับ ลักษณะแหงตราสาร แบบฯ ลําดับ ลักษณะแหงตราสาร แบบฯ 

1 ลักษณะตราสาร 1 เชาที่ดนิ โรงเรือน สิ่งปลกูสรางอยางอืน่หรือแพ อ.ส.4 15 ลักษณะตราสาร 15 เช็คสําหรับผูเดินทาง อ.ส.4 ก 

16 ลักษณะตราสาร 16 ใบรับของ อ.ส.4 ข 2 ลักษณะตราสาร 2 โอนใบหุน ใบหุนกู พนัธบัตรและ

ใบรับรองหนี้ ซึ่งบริษัท สมาคม คณะบุคคลหรือองคการใด ๆ 

เปนผูออก 

อ.ส.4 

17 ลักษณะตราสาร 17 ค้ําประกัน อ.ส.4 ข 

3 ลักษณะตราสาร 3 เชาซื้อทรัพยสิน อ.ส.4 ข 18 ลักษณะตราสาร 18 จํานํา อ.ส.4 

4 ลักษณะตราสาร 4 จางทําของ อ.ส.4 19 ลักษณะตราสาร 19 ใบรับของคลังสินคา อ.ส.4 

5 ลักษณะตราสาร 5 กูยืมเงิน หรือการตกลงใหเบกิเงินเกินบัญชี

จากธนาคาร 

อ.ส.4 ข 20 ลักษณะตราสาร 20 คําสั่งใหสงมอบของ อ.ส.4 

6 ลักษณะตราสาร 6 กรมธรรมประกันภัย อ.ส.4 ข 21 ลักษณะตราสาร 21 ตัวแทน อ.ส.4 

7 ลักษณะตราสาร 7 ใบมอบอํานาจ อ.ส.4 22 ลักษณะตราสาร 22 คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ อ.ส.4 

8 ลักษณะตราสาร 8 ใบมอบฉันทะสําหรับใหลงมติในที่ประชุม

ของบริษัท 

อ.ส.4 23 ลักษณะตราสาร 23 คูฉบับหรือคูฉีกแหงตราสาร อ.ส.4 ข 

9 ลักษณะตราสาร 9 

(1) ตัว๋แลกเงนิหรือตราสารทาํนองเดียวกับที่ใชอยางตัว๋แลกเงนิ 

 24 ลักษณะตราสาร 24 หนังสือบริคณหสนธขิองบริษัทจํากดัที่สงตอ

นายทะเบียน 

อ.ส.4 

update December 2008



ลําดับ ลักษณะแหงตราสาร แบบฯ ลําดับ ลักษณะแหงตราสาร แบบฯ 

25 ลักษณะตราสาร 25 ขอบังคับของบริษัทจํากัดที่สงตอนายทะเบยีน อ.ส.4 (2) ตั๋วสัญญาใชเงินหรือตราสารทํานองเดียวกับที่ใชอยางตั๋ว

สัญญาใชเงิน 

อ.ส.4 ก 

อ.ส.4 ก 

10 ลักษณะตราสาร 10 บิลออฟเลดิง อ.ส.4 

26 ลักษณะตราสาร 26 ขอบังคับใหมหรือสําเนาหนังสือบริคณหสนธหิรือ

ขอบังคับของบริษัทจํากัดซึ่งเปลี่ยนแปลงใหมที่สงตอนายทะเบยีน 

อ.ส.4 

27 ลักษณะตราสาร 27 หนังสือสัญญาหางหุนสวน อ.ส.4 11 ลักษณะตราสาร 11  

(1) ใบหุน หรือใบหุนกู หรือใบรับรองหนี้ของบริษัท สมาคม 

คณะบุคคล หรือองคการใด ๆ 

(2) พันธบัตรของรัฐบาลใด ๆ ที่ขายในประเทศไทย 

 

อ.ส.4 ก 

 

อ.ส.4 

12 ลักษณะตราสาร 12 เช็ค หรือหนังสือคาํสั่งใด ๆ ซึ่งใชแทนเช็ค   อ.ส.4 ก 

13 ลักษณะตราสาร 13 ใบรับฝากเงินประเภทประจําของธนาคาร

โดยมีดอกเบี้ย 

อ.ส.4 ก 

14 ลักษณะตราสาร 14 เลตเตอรออฟเครดิต อ.ส.4 ข 

28 ลักษณะตราสาร 28  

(ก) ใบรับรางวัลสลากกินแบงของรัฐบาล 

(ข) ใบรับสําหรับการโอนหรือกอตั้งสิทธิใด ๆ  เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 

ในเมื่อนิติกรรมที่เปนเหตุใหออกใบรับนั้นมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย 

   ** ชําระอากรแสตมป ณ หนวยงานที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ 

(ค) ใบรับสําหรับการขาย ขายฝาก ใหเชาซื้อ หรือโอนกรรมสิทธิ

ยานพาหนะ ทั้งนี้เฉพาะยานพาหนะซึ่งมกีารจดทะเบียนตาม

กฎหมายวาดวยยานพาหนะนั้น ๆ  

 

อ.ส.4 

อ.ส.4 

 

 

อ.ส.4 ข 
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