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ประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับภาษีเงินไดนติ ิบคุ คล
มาตรา 65 เงินไดที่ตองเสียภาษีตามความในสวนนี้คือกําไรสุทธิซึ่งคํานวณไดจากรายไดจากกิจการ
หรือเนื่องจากกิจการที่กระทําในรอบระยะเวลาบัญชีหักดวยรายจายตามเงื่อนไขที่ระบุไวในมาตรา 65 ทวิ และ
มาตรา 65 ตรี และรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาวใหมกี ําหนดสิบสองเดือน เวนแตในกรณีดังตอไปนีจ้ ะนอย
กวาสิบสองเดือนก็ได คือ
(ก) บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลเริ่มตั้งใหม จะถือวันเริ่มตั้งถึงวันหนึ่งวันใดเปนรอบระยะเวลา
บัญชีแรกก็ได
(ข) บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลอาจยื่นคํารองตออธิบดี ขอเปลี่ยนวันสุดทายของรอบระยะเวลา
บัญชี ในกรณีเชนวานีใ้ หอธิบดีมีอํานาจสั่งอนุญาต หรือไมอนุญาตสุดแตจะเห็นสมควร คําสั่งเชนวานั้นตอง
แจงใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูย ื่นคํารองทราบภายในเวลาอันสมควร และในกรณีที่อธิบดีสั่ง
อนุญาต ใหบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลนั้นถือปฏิบัติตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกําหนด
การคํานวณรายไดและรายจายตามวรรคหนึ่งใหใชเกณฑสิทธิ์ โดยใหนํารายไดที่เกิดขึน้ ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีใด แมวาจะยังไมไดรับชําระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มารวมคํานวณเปนรายไดในรอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น และใหนํารายจายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายไดนั้น แมจะยังมิไดจายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมา
รวมคํานวณเปนรายจายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
ในกรณีจําเปน ผูมีเงินไดจะขออนุมัติตออธิบดีเพื่อเปลี่ยนแปลงเกณฑสิทธิแ์ ละวิธีการทางบัญชี เพื่อ
คํานวณรายไดและรายจายตามวรรคสองก็ได และเมื่อไดรบั อนุมัติจากอธิบดีแลว ใหถือปฏิบัติตั้งแตรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกําหนดเปนตนไป
มาตรา 65 ทวิ การคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิในสวนนี้ ใหเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) รายการที่ระบุไวในมาตรา 65 ตรี ไมใหถือเปนรายจาย
“(2) คาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน ใหหักไดตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราที่
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา”
“การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาดังกลาว ใหคํานวณหักตามสวนเฉลี่ยแหงระยะเวลาที่ได
ทรัพยสินนั้นมา”
“(3) ราคาทรัพยสินอื่นนอกจาก (6) ใหถือตามราคาที่พึงซื้อทรัพยสินนัน้ ไดตามปกติ และในกรณี
ที่มีการตีราคาทรัพยสินเพิ่มขึ้น หามมิใหนําราคาที่ตีราคาเพิ่มขึ้นมารวมคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ
สวนทรัพยสินรายการใดมีสทิ ธิหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคา ก็ใหหกั คาสึกหรอและคาเสื่อมราคาในการ
คํานวณกําไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราเดิมที่ใชอยูกอนตีราคา
ทรัพยสินเพิ่มขึ้น โดยใหหักเพียงเทาทีร่ ะยะเวลา และมูลคาตนทุนที่เหลืออยูสําหรับทรัพยสินนัน้ เทานั้น”
“(4) ในกรณีโอนทรัพยสิน ใหบริการ หรือใหกยู ืมเงิน โดยไมมีคาตอบแทน คาบริการ หรือ
ดอกเบี้ย หรือมีคาตอบแทน คาบริการหรือดอกเบี้ยต่าํ กวาราคาโดยไมมีเหตุอันสมควร เจาพนักงานประเมิน
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มีอํานาจประเมินคาตอบแทน คาบริการ หรือดอกเบีย้ นั้นตามราคาตลาดในวันทีโ่ อน ใหบริการ หรือให
กูยืมเงิน”
“(5) เงินตรา ทรัพยสินหรือหนีส้ ินซึ่งมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศ ที่เหลืออยูในวันสุดทาย
ของรอบระยะเวลาบัญชี ใหคํานวณคาหรือราคาเปนเงินตราไทย ดังนี้
(ก) กรณีบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลนอกจาก (ข) ใหคํานวณคาหรือราคาของเงินตรา
หรือทรัพยสินเปนเงินตราไทย ตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยรบั ซื้อ ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยได
คํานวณไว และใหคํานวณคาหรือราคาของหนี้สินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยขาย
ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว
(ข) กรณีธนาคารพาณิชย หรือสถาบันการเงินอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนดใหคํานวณคาหรือ
ราคาของเงินตรา ทรัพยสินหรือหนี้สินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อและอัตราขายของ
ธนาคารพาณิชยที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว
“เงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สิน ซึ่งมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่รับมาหรือจายไปใน
ระหวางรอบระยะเวลาบัญชี ใหคํานวณคาหรือราคาเปนเงินตราไทยตามราคาตลาดในวันที่รับมาหรือจายไป
นั้น”
(6) ราคาสินคาคงเหลือในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ใหคํานวณตามราคาทุนหรือราคา
ตลาด แลวแตอยางใดจะนอยกวา และใหถือราคานี้เปนราคาสินคาคงเหลือยกมาสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ใหมดว ย
การคํานวณราคาทุนตามวรรคกอน เมื่อไดคํานวณตามหลักเกณฑใด ตามวิชาการบัญชี ใหใช
หลักเกณฑนนั้ ตลอดไป เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิบดีจึงจะเปลี่ยนหลักเกณฑได
(7) การคํานวณราคาทุนของสินคาที่สงเขามาจากตางประเทศนั้น เจาพนักงานประเมินมีอํานาจ
ประเมินโดยเทียบกับราคาทุนของสินคาประเภทและชนิดเดียวกันทีส่ งเขาไปในประเทศอื่นได
(8) ถาราคาทุนของสินคาเปนเงินตราตางประเทศ ใหคาํ นวณเปนเงินตราไทยตามอัตรา
แลกเปลี่ยนในทองตลาดของวันที่ไดสินคานั้นมา เวนแตเงินตราตางประเทศนั้นจะแลกไดในอัตราทาง
ราชการ ก็ใหคาํ นวณเปนเงินตราไทยตามอัตราทางราชการนั้น
“(9) การจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ จะกระทําไดตอเมื่อเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง แตถาไดรับชําระหนีใ้ นรอบระยะเวลาบัญชีใด ใหนํามาคํานวณเปนรายได
ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
หนี้สูญรายใดไดนํามาคํานวณเปนรายไดแลว หากไดรับชําระในภายหลังก็มใิ หนํามาคํานวณเปน
รายไดอีก”
“(10) สําหรับบริษัทจํากัดที่ตงั้ ขึ้นตามกฎหมายไทย ใหนําเงินปนผลที่ไดจากบริษัทจํากัดที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึน้ สําหรับให
กูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม และเงินสวนแบงกําไรที่ไดจากกิจการรวม
คา มารวมคํานวณเปนรายไดเพียงกึ่งหนึ่งของจํานวนที่ได เวนแตบริษัทจํากัดที่ตั้งขึน้ ตามกฎหมายไทย
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ดังตอไปนี้ ไมตองนําเงินปนผลที่ไดจากบริษัทจํากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย กองทุนรวม หรือสถาบัน
การเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึน้ สําหรับใหกยู ืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม
พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม และเงินสวนแบงกําไรทีไ่ ดจากกิจการรวมคามารวมคํานวณเปนรายได
(ก) บริษัทจดทะเบียน
(ข) บริษัทจํากัดนอกจาก (ก) ซึ่งถือหุนในบริษัทจํากัดผูจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 25 ของหุน
ทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจํากัดผูจ ายเงินปนผล และบริษัทจํากัดผูจายเงินปนผลไมไดถือหุนในบริษัท
จํากัดผูรับเงินปนผลไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับ ในกรณีที่บริษัทจํากัดหรือบริษทั จดทะเบียน มีเงินไดที่เปนเงินปนผล
และเงินสวนแบงกําไรดังกลาว โดยถือหุนหรือหนวยลงทุนที่กอใหเกิดเงินปนผลและเงินสวนแบงกําไรนั้นไว
ไมถึงสามเดือนนับแตวันทีไ่ ดหุนหรือหนวยลงทุนนั้นมาถึงวันมีเงินไดดังกลาว หรือไดโอนหุน หรือหนวย
ลงทุนนั้นไปกอนสามเดือนนับแตวันที่มีเงินได
เงินปนผลที่ไดจากการลงทุนของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามมาตรา 65 ตรี (2) ไมใหถือเปนเงินปนผล
หรือเงินสวนแบงกําไร ตามความในวรรคสอง
“(11) ดอกเบี้ยเงินกูย มื ที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ที่จาย ตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินได
ปโตรเลียม ใหนํามารวมคํานวณเปนรายไดเพียงเทาที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายดังกลาว
(12) เงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายวาดวย
ภาษีเงินไดปโ ตรเลียม ใหนํามารวมคํานวณเปนรายไดเพียงเทาที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมาย
ดังกลาว และถาผูรับเปนบริษัทจดทะเบียนหรือ เปนบริษทั ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายและไมเขาลักษณะตามใหนํา
บทบัญญัติของ (10) มาใชบังคับโดยอนุโลม”
“(13) มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได ไมตองนําเงินคาลงทะเบียน หรือคาบํารุงที่ไดรับ
จากสมาชิก หรือเงิน หรือทรัพยสินที่ไดรบั จากการรับบริจาค หรือจากการใหโดยเสนหา แลวแตกรณี มารวม
คํานวณเปนรายได”
“(14) ภาษีขายซึ่งบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลที่เปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไดรับ
หรือพึงไดรับ และภาษีมูลคาเพิ่มที่มิใชภาษีตามมาตรา 82/16 ซึ่งไดรับคืนเนื่องจากการขอคืนตามหมวด 4 ไม
ตองนํามารวมคํานวณเปนรายได”
มาตรา 65 ตรี รายการตอไปนี้ ไมใหถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ
(1) เงินสํารองตาง ๆ นอกจาก
(ก) เงินสํารองจากเบี้ยประกันภัย เพื่อสมทบทุนประกันชีวิตที่กันไวกอนคํานวณกําไร เฉพาะสวนที่
ไมเกินรอยละ 65 ของจํานวนเบีย้ ประกันภัยที่ไดรับในรอบระยะเวลาบัญชีหลังจากหักเบีย้ ประกันภัยซึ่งเอา
ประกันตอออกแลว
ในกรณีตองใชเงินตามจํานวนซึ่งเอาประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันชีวิตรายใดไมวาเต็มจํานวน
หรือบางสวน เงินที่ใชไปเฉพาะสวนทีไ่ มเกินเงินสํารองตามวรรคกอนสําหรับกรมธรรมประกันชีวิตรายนัน้
จะถือเปนรายจายไมได
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ในกรณีเลิกสัญญาตามกรมธรรมประกันชีวิตรายใด ใหนําเงินสํารองตามวรรคแรก จํานวนที่มีอยู
สําหรับกรมธรรมประกันชีวิตรายนัน้ กลับมารวมคํานวณเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีที่เลิกสัญญา
(ข) เงินสํารองจากเบี้ยประกันภัยเพื่อสมทบทุนประกันภัยอืน่ ที่กันไวกอนคํานวณกําไร เฉพาะสวนที่
ไมเกินรอยละ 40 ของจํานวนเบี้ยประกันภัยที่ไดรับในรอบระยะเวลาบัญชีหลังจากหักเบีย้ ประกันภัยซึ่งเอา
ประกันตอออกแลว และเงินสํารองที่กันไวนี้จะตองถือเปนรายไดในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปถัดไป
(ค) เงินสํารองที่กันไวเปนคาเผื่อหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับหนี้จากการใหสินเชื่อที่ธนาคาร
พาณิชย บริษทั เงินทุน บริษทั หลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรไดกันไวตามกฎหมายวาดวยการธนาคาร
พาณิชยหรือกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร แลวแต
กรณี ทั้งนี้ เฉพาะสวนทีต่ ั้งเพิ่มขึ้นจากเงินสํารองประเภทดังกลาวที่ปรากฏในงบดุลของรอบระยะเวลาบัญชี
กอน
เงินสํารองสวนที่ตั้งเพิ่มขึ้นตามวรรคหนึ่ง และไดนํามาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิหรือ
ขาดทุนสุทธิไปแลวในรอบระยะเวลาบัญชีใด ตอมาหากมีการตั้งเงินสํารองประเภทดังกลาวลดลง ใหนําเงิน
สํารองสวนที่ตั้งลดลงซึ่งไดถือเปนรายจายไปแลวนัน้ มารวมคํานวณเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีที่ตั้งเงิน
สํารองลดลงนั้น
(2) เงินกองทุน เวนแตกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่ง เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขทีก่ ําหนดโดย
กฎกระทรวง
(3) รายจายอันมีลักษณะเปนการสวนตัว การใหโดยเสนหา หรือการกุศลเวนแตรายจายเพื่อการกุศล
สาธารณะ หรือเพื่อการสาธารณะประโยชนตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ใหหกั ไดในสวนที่ไมเกิน
รอยละ 2 ของกําไรสุทธิ และรายจายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัตริ ัฐมนตรี ให
หักไดอีกในสวนที่ไมเกินรอยละ 2 ของกําไรสุทธิ
(4) คารับรองหรือคาบริการสวนที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
(5) รายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน หรือรายจายในการตอเติมเปลี่ยนแปลงขยายออกหรือทําใหดีขนึ้ ซึ่ง
ทรัพยสิน แตไมใชเปนการซอมแซมใหคงสภาพเดิม
(6) เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร คาปรับทางอาญา ภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
(6 ทวิ) ภาษีมูลคาเพิ่มทีช่ ําระหรือพึงชําระ และภาษีซื้อของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลทีเ่ ปน
ผูประกอบการจดทะเบียน เวนแตภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีซื้อของผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งตองเสียภาษีตาม
มาตรา 82/16 ภาษีซื้อที่ตองหามนํามาหักในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/5 (4) หรือภาษีซื้ออื่น
ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
(7) การถอนเงินโดยปราศจากคาตอบแทนของผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนนิติบุคคล
(8) เงินเดือนของผูถือหุนหรือผูเปนหุน สวนเฉพาะสวนที่จายเกินสมควร
(9) รายจายซึ่งกําหนดขึน้ เองโดยไมมกี ารจายจริง หรือรายจายซึ่งควรจะไดจายในรอบระยะเวลาบัญชีอื่น
เวนแตในกรณีที่ไมสามารถจะลงจายในรอบระยะเวลาบัญชีใดก็อาจลงจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ถัดไปได
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(10) คาตอบแทนแกทรัพยสินซึ่งบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเปนเจาของเองและใชเอง
(11) ดอกเบี้ยที่คิดใหสําหรับเงินทุน เงินสํารองตางๆ หรือเงินกองทุนของตนเอง
(12) ผลเสียหายอันอาจไดกลับคืน เนื่องจากการประกันหรือสัญญาคุมกันใดๆ หรือผลขาดทุนสุทธิในรอบ
ระยะเวลาบัญชีกอนๆ เวนแตผลขาดทุนสุทธิ ยกมาไมเกินหาปกอนรอบระยะเวลาบัญชีปปจจุบัน
(13) รายจายซึ่งมิใชรายจายเพื่อหากําไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ
(14) รายจายซึ่งมิใชรายจายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ
(15) คาซื้อทรัพยสินและรายจายเกี่ยวกับการซื้อหรือขายทรัพยสินในสวนที่เกินปกติ โดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร
(16) คาของทรัพยากรธรรมชาติที่สูญหรือสิ้นไปเนื่องจากกิจการที่ทาํ
(17) คาของทรัพยสินนอกจากสินคาทีต่ ีราคาต่ําลง ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา 65 ทวิ
(18) รายจายซึ่งผูจายพิสูจนไมไดวาใครเปนผูรับ
(19) รายจายใดๆ ที่กําหนดจายจากผลกําไรที่ไดเมื่อสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีแลว
(20) รายจายที่มีลักษณะทํานองเดียวกับที่ระบุไวใน (1) ถึง (19) ตามที่จะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 65 จัตวา ใหองคการของรัฐบาลเสียภาษีเงินไดแทนผูขายสินคา ทอดหนึ่งทอดใดหรือทุกทอด
ซึ่งเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลทีซ่ ื้อสินคาจากองคการของรัฐบาลตามวิธีการ อัตรา และประเภท
สินคาที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เฉพาะสําหรับเงินไดจากการขายสินคานั้น
ภาษีที่เสียแทนตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนเครดิตของผูเสียภาษีในการคํานวณภาษี
มาตรา 66 บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ตางประเทศ และกระทํากิจการในประเทศไทยตองเสียภาษีตามบทบัญญัติในสวนนี้
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ และกระทํากิจการในที่อื่นๆ
รวมทั้งในประเทศไทย ใหเสียภาษีในกําไรสุทธิจากกิจการ หรือเนื่องจากกิจการที่ไดกระทําในประเทศไทยใน
รอบระยะเวลาบัญชีและ การคํานวณกําไรสุทธิใหปฏิบัติเชนเดียวกับมาตรา 65 และมาตรา 65 ทวิ แตถาไม
สามารถจะคํานวณกําไรสุทธิดังกลาวแลวได ใหนําบทบัญญัติวาดวยการประเมินภาษีตามมาตรา 71 (1) มาใช
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 67 การเสียภาษีตามความในสวนนี้ ใหเสียตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีอัตราภาษีเงินไดทาย
หมวดนี้ เวนแตในกรณีที่บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลตามมาตรา 66 วรรคสอง กระทํากิจการขนสงผาน
ประเทศตางๆ ใหเสียภาษีเฉพาะกิจการขนสงตามเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีรับขนคนโดยสาร ใหเสียภาษีในอัตรารอยละ 3 ของคาโดยสารคาธรรมเนียม และประโยชน
อื่นใดที่เรียกเก็บในประเทศไทยกอนหักรายจายใดๆ เนื่องในการรับขนคนโดยสารนัน้
(2) ในกรณีรับขนของ ใหเสียภาษีในอัตรารอยละ 3 ของคาระวาง คาธรรมเนียม และประโยชนอื่นใดที่
เรียกเก็บไมวาในหรือนอกประเทศไทยกอนหักรายจายใดๆ เนื่องในการรับขนของออกจากประเทศไทยนัน้
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มาตรา 68 ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ใหบริษทั หรือหางหุน สวน
นิติบุคคลยื่นรายการ ซึ่งจําเปนตองใชในการคํานวณภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีตามแบบที่อธิบดีกําหนด
พรอมกับชําระภาษีตออําเภอ
มาตรา 68 ทวิ เพื่อประโยชนในการคํานวณภาษีใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลจัดทําบัญชีงบดุล
บัญชีทําการและบัญชีกําไรขาดทุนในรอบระยะเวลาบัญชีตามมาตรา 65
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามมาตรา 66 วรรคสอง ซึ่งกระทํากิจการขนสงผานประเทศตางๆ ให
ทําบัญชีรายรับกอนหักรายจายเกี่ยวกับคาโดยสาร คาระวาง คาธรรมเนียม และประโยชนอื่นใดอันตองเสียภาษี
แทนบัญชีงบดุล บัญชีทําการและบัญชีกําไรขาดทุนในรอบระยะเวลาบัญชีเฉพาะกิจการขนสงดังกลาวแลว
มาตรา 69 ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ใหบริษทั หรือหางหุน สวน
บุคคลยื่นรายการซึ่งจําเปนตองใชในการคํานวณภาษีตามมาตรา 65 มาตรา 65 ทวิ มาตรา 66 และมาตรา 67
เกี่ยวกับรายรับ รายจาย กําไรสุทธิและรายการอื่น ๆ ตอเจาพนักงานประเมินตามแบบที่อธิบดีกําหนด พรอม
ดวยบัญชีงบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุน บัญชีรายรับรายจาย หรือบัญชีรายรับกอนหักรายจายทีม่ ี
บุคคลตามมาตรา 3 สัตต ตรวจสอบและรับรองในรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาว แลวแตกรณี

พระราชกฤษฎีกา
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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยหักคาสึกหรอ และคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน (ฉบับที่ 145)
พ.ศ. 2527
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2527
เปนปที่ 39 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศ วา
โดยทีเ่ ปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคา
ของทรัพยสิน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและมาตรา 65 ทวิ (2)
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 25) พ.ศ.
2525 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานีเ้ รียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน (ฉบับที่ 145)
พ.ศ. 2527”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีใ้ หใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
เวนแต มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 ใหใชบังคับในการคํานวณภาษีเงินไดของบริษัทและหาง
หุนสวนนิติบคุ คลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 เปนตนไป
มาตรา 3 ในการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน เพื่อประโยชนในการคํานวณกําไรสุทธิ
หรือขาดทุนสุทธิ เมื่อบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลใหเลือกใชวิธกี ารทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และอัตราที่
จะหักอยางใด แลวใหใชวิธกี ารทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และอัตราที่จะหักอยางใด แลวใหใชวิธกี ารทางบัญชี
และอัตรานั้นตลอดไป เวนแต จะไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงจากอธิบดีกรมสรรพากร หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายและใหถือปฏิบัตติ ั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่ไดรับอนุมัตินั้น
มาตรา 4 การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินใหคํานวณหักตามระยะเวลาที่ไดทรัพยสิน
นั้นมาในแตละรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที่รอบระยะเวลาใดไมเต็มสิบสองเดือนใหเฉลี่ยตามสวนสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีนั้น ทั้งนี้ ไมเกินอัตรารอยละของมูลคาตนทุนตามประเภทของทรัพยสิน ดังตอไปนี้
(1) อาคาร
อาคารถาวร
รอยละ 5
อาคารชั่วคราว
รอยละ 100
(2) ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สูญสิ้นไปได
รอยละ 5
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(3) ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิการเชา
กรณีไมมหี นังสือสัญญาเชาหรือมีหนังสือสัญญาเชาที่มีขอกําหนด
ใหตออายุการเชาได โดยเงื่อนไขในการตออายุนั้นเปดโอกาสใหตออายุ
การเชากันไดตอ ๆ ไป
รอยละ 10
กรณีมีหนังสือสัญญาเชาที่ไมมีขอกําหนดใหตออายุการเชาไดหรือ
มีขอกําหนดใหตออายุการเชาไดเพียงระยะเวลาอันจํากัดแนนอน
รอยละ 100 หารดวย
จํานวนปอายุการเชา
และอายุที่ ตอไดรวมกัน
(4) ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิในกรรมวิธสี ูตร กูดวิล เครื่องหมายการคา
สิทธิประกองกิจการตามใบอนุญาต สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์หรือสิทธิอยางอื่น
กรณีไมจํากัดอายุการใช
รอยละ 10
กรณีจํากัดอายุการใช
รอยละ 100 หารดวย
จํานวนปอายุการใช
(5) ทรัพยสินอยางอื่น ซึ่งโดยสภาพของทรัพยสินนัน้ สึกหรอหรือ
เสื่อมราคาไดนอกจากทีด่ ินและสินคา
รอยละ 20
กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาโดยใชวิธีการทางบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป ซึ่งมีอัตราการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาไมเทากันในแตละประหวางอายุการใชทรัพยสิน บริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลนัน้ จะหักคาสึกหรอและคาเสือ่ มราคาตามวิธีนั้นในบางปเกินอัตราที่กําหนดขางตน
ก็ได แตจํานวนปอายุการใชของทรัพยสินเพื่อการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาตองไมนอยกวา 100 หารดวย
จํานวนรอยละที่กําหนดขางตน
“การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินอยางอื่นตามความในวรรคหนึ่ง (5) ซึ่งมิใช
รถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกินสิบคนหรือรถยนตนั่ง บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลจะใชวิธีการทางบัญชีที่
รับรองทั่วไป ซึ่งมีอัตราการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาในปแรกเปนสองเทาของอัตราที่กําหนดตามวรรค
หนึ่ง และสําหรับปถัดไปใหหักตามอัตราสองเทาดังกลาวโดยคํานวณจากมูลคาตนทุนสวนที่เหลือในแตละ
รอบระยะเวลาบัญชีก็ได แตจาํ นวนปอายุการใชของทรัพยสินเพื่อการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาตองไม
นอยกวา 100 หารดวยจํานวนรอยละที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีสุดทายของอายุการ
ใชของทรัพยสินดังกลาว บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลจะหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาโดยรวมจํานวน
มูลคาตนทุนสวนที่เหลืออยูท ั้งหมดดวยก็ได”
“มาตรา 4 ทวิ การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินประเภทเครื่องจักรและอุปกรณของ
เครื่องจักรที่ใชสําหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ใหหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาเบื้องตนในวันทีไ่ ด
ทรัพยสินนั้นมาในอัตรารอยละ 40 ของมูลคาตนทุน สําหรับมูลคาตนทุนที่เหลือใหหักตามเงื่อนไขและอัตราที่
กําหนดไวในมาตรา 4 ทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง จะตองมีลักษณะและเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
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(1) ตองไมเปนเครื่องจักรและอุปกรณของเครือ่ งจักรที่ใชผลิตสินคาหรือใหบริการ เวนแตเครื่องจักร
และอุปกรณของเครื่องจักรดังกลาวไดใชเพือ่ การอยางหนึง่ อยางใด ดังตอไปนี้
(ก) การวิจยั อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน ซึ่งหมายถึง การวิจัยตามแบบแผนหรือการคนควาอยาง
จริงจัง โดยมุงหมายที่จะคนพบความรูใหมอันอาจเปนประโยชนแกการพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือ
การบริการขึ้นใหม หรือโดยมุงหมายที่จะนําความกาวหนาอยางเห็นไดชัดมาสูผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือ
การบริการที่มีอยูเดิม
(ข) การวิจยั เชิงประยุกต ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนผลการวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานมาใชเปน
แผนงาน แบบพิมพเขียว หรือแบบ ในการทําขึ้นมาใหมเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงซึ่งผลิตภัณฑ กระบวนการ
หรือการบริการ ทั้งนี้ ไมวาจะเพื่อขายหรือใชเอง และใหหมายความรวมถึงการประดิษฐตนแบบที่ไมสามารถ
ใชในเชิงพาณิชยแนวคิดในการจัดทําและออกแบบผลิตภัณฑกระบวนการ หรือการบริการหรือทางเลือกอื่น
การสาธิตเบื้องตนหรือโครงการนํารองที่ไมสามารถดัดแปลงหรือนําไปใชเพื่อประโยชนในการอุตสาหกรรม
หรือการพาณิชย แตไมหมายความถึงการเปลี่ยนแปลงตามปกติหรือตามระยะเวลาของผลิตภัณฑ ระบบการ
ผลิต กระบวนการผลิต การบริการ หรือกิจการอื่นที่ดําเนินงานอยู แมวาการเปลี่ยนแปลง ดังกลาวจะกอใหเกิด
ความกาวหนาก็ตาม
(ค) การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
(ง) การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต เพื่อลดตนทุนการผลิตหรือเพิ่มผลผลิต
ทั้งนี้ ไมวาจะใชเพื่อการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองหรือของผูอื่น
(2) ตองเปนเครื่องจักรและอุปกรณของเครื่องจักรที่ไมเคยผานการใชงานมากอน โดยเครื่องจักรและ
อุปกรณดังกลาวตองสามารถนําไปใชงานไดตงั้ แตสองปขึ้นไป และมีมูลคาตนทุนไมต่ํากวา 100,000 บาท”
(พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 319) พ.ศ.2541 ใชบังคับ 23 เม.ย.41 เปนตนไป)
“(3) ตองแจงการใชเครื่องจักรและอุปกรณของเครื่องจักรเพื่อการวิจยั และพัฒนาตาม (1) ตออธิบดี
กรมสรรพากร ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดภายในเวลา 30 วัน นับแตวันทีใ่ ชเครื่องจักรและอุปกรณ
ของเครื่องจักรนั้น”
(พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่226) พ.ศ.2534 ใชบังคับ 28 ก.ย. 2534 แตไมใชบงั คับสําหรับ
เครื่องจักรและอุปกรณของเครื่องจักรที่ไดมากอน 28 ก.ย. 2534)
“มาตรา 4 ตรี การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินประเภทเครื่องบันทึกการเก็บเงิน ใหหกั
ไดดังตอไปนี้
(1) รอยละ 100 ของมูลคาตนทุนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตรา 4
(2) หักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาเบื้องตนในวันทีไ่ ดทรัพยสินนั้นมาในอัตรารอยละ 40 ของมูลคา
ตนทุน สําหรับมูลคาตนทุนสวนที่เหลือใหหักตามเงื่อนไขและอัตราทีก่ ําหนดไวในมาตรา 4
ทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง จะตองมีลักษณะและเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ตองเปนทรัพยสินของผูประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม โดยคํานวณตามมาตรา 82/3
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งประกอบกิจการคาปลีกหรือประกอบกิจการอยางอื่นซึ่งมิใชการคาปลีกที่อธิบดี
กรมสรรพากรอนุมัติใหใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินในการออกใบกํากับภาษีอยางยอ ทั้งนี้ ตามมาตรา 86/6
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หรือมาตรา 86/7 แหงประมวลรัษฎากร แลวแตกรณี
(2) ตองเปนเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่มีลักษณะตามที่อธิบดีกรมสรรพารประกาศกําหนด แตไม
รวมถึงสวนระบบควบคุมกลางของเครื่องคอมพิวเตอร
(3) ตองแจงการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินในการออกใบกํากับภาษีอยางยอตออธิบดีกรมสรรพากร
ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด ภายในเวลาสามสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับอนุมตั ิใหใชเครื่องบันทึกการ
เก็บเงิน”
“มาตรา 4 จัตวา การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินประเภทคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ของคอมพิวเตอร ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซื้อหรือไดรับโอนกรรมสิทธิ์เพื่อมีไวในการประกอบ
กิจการของตนเอง ใหหกั ไดดงั ตอไปนี้
(1) ภายในสามรอบระยะเวลาบัญชีนับแตวนั ที่ไดทรัพยสินนั้นมา ในกรณีที่รอบระยะเวลาบัญชีใดไม
เต็มสิบสองเดือน ใหเฉลี่ยตามสวนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยจะเลือกใชวิธกี ารทางบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปวิธีใดก็ได
(2) กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีสินทรัพยถาวรซึ่งไมรวมที่ดนิ ไมเกิน สองรอยลานบาท
และมีการจางแรงงานไมเกินสองรอยคน หรือตามหลักเกณฑที่อธิบดีประกาศกําหนดขึ้นภายหลังจากพระราช
กฤษฎีกานีใ้ ชบังคับแลวเปนเวลาสามป ใหหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคา เบื้องตนในวันทีไ่ ดทรัพยสินนั้นมา
ในอัตรารอยละ 40 ของมูลคาตนทุน สําหรับมูลคาตนทุนสวนที่เหลือใหหักตามเงื่อนไขและอัตราทีก่ ําหนดไว
ใน (1)
ทรัพยสินประเภทคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่งหมายถึง เครื่องอิเล็กทรอนิกสแบบอัตโนมัติทํา
หนาที่เสมือนสมองกลใชสําหรับแกปญหาตาง ๆ ทั้งที่งายและซับซอน โดยวิธีทางคณิตศาสตรและอุปกรณ
ของคอมพิวเตอร หมายถึง เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องชวย หรือเครื่องประกอบกับคอมพิวเตอรเพื่อให
คอมพิวเตอรใชงานไดตามวัตถุประสงค แตไมรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร
มาตรา 4 เบญจ การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินประเภทอาคารโรงงานที่บริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลที่มีสินทรัพยถาวรซึ่งไมรวมที่ดินไมเกินสองรอยลานบาทและมีการจางแรงงานไมเกิน
สองรอยคน หรือตามหลักเกณฑที่อธิบดีประกาศกําหนดขึ้นภายหลังจากพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับแลวเปน
เวลาสามป ซื้อหรือไดรับโอนกรรมสิทธิ์เพื่อมีไวในการประกอบกิจการของตนเอง ใหหักคาสึกหรอและคา
เสื่อมราคาเบื้องตนในวันที่ไดทรัพยสินนัน้ มาในอัตรารอยละ 25 ของมูลคาตนทุน สําหรับมูลคาตนทุนสวนที่
เหลือใหหักตามเงื่อนไขและอัตราที่กําหนดไวในมาตรา 4
มาตรา 4 ฉ การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินประเภทเครื่องจักรและอุปกรณของ
เครื่องจักรที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลที่มีสินทรัพยถาวรซึ่งไมรวมที่ดินไมเกิน สองรอยลานบาท และมี
การจางแรงงานไมเกินสองรอยคน หรือตามหลักเกณฑทอี่ ธิบดีประกาศกําหนดขึ้นภายหลังจากพระราช
กฤษฎีกานีใ้ ชบังคับแลวเปนเวลาสามป ซื้อหรือไดรับโอนกรรมสิทธิ์เพื่อมีไวในการประกอบกิจการของตนเอง
ใหหกั คาสึกหรอและคาเสื่อมราคาเบื้องตนในวันที่ไดทรัพยสินนั้นมาในอัตรารอยละ 40 ของมูลคาตนทุน
สําหรับมูลคาตนทุนสวนทีเ่ หลือใหหกั ตามเงื่อนไขและอัตราที่กําหนดไวในมาตรา 4 ”
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“มาตรา 4 สัตต การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินประเภทอาคารถาวรที่บริษัทที่เปน
สํานักงานปฏิบัติการภูมภิ าคซื้อหรือไดรับโอนกรรมสิทธิ์เพื่อมีไวในการประกอบกิจการของตนเอง ใหหกั คา
สึกหรอและคาเสื่อมราคาเบื้องตนในวันทีไ่ ดทรัพยสินนัน้ มาในอัตรารอยละยี่สิบหาของมูลคาตนทุน สําหรับ
มูลคาตนทุนสวนที่เหลือใหหักตามเงื่อนไขและอัตราที่กาํ หนดไวในมาตรา 4 ทั้งนี้ เฉพาะทรัพยสินที่ไดมา
ตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม 2545
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ใหนําบทนิยามคําวา “สํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาค” และ “การใหบริการ
สนับสนุน” ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร
(ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 มาใชบังคับ”
“มาตรา 5 ทรัพยสินประเภทรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกินสิบคน หรือรถยนตนั่ง ใหหกั คาสึกหรอ
และคาเสื่อมราคาจากมูลคาตนทุน เฉพาะสวนที่ไมเกินหนึ่งลานบาท”
มาตรา 6 (ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 248) พ.ศ. 2534 มาตรา 3 (3) ตั้งแต 1 ม.ค. 2535 เปน
ตนไป)
มาตรา 7 ทรัพยสินที่ไดมาโดยการเชาซื้อ หรือโดยการซื้อขายเงินผอนมูลคาตนทุนของทรัพยสินนั้น
ใหถือตามราคาที่พึงตองชําระทั้งหมด แตคา สึกหรอและคาเสื่อมราคาที่จะนํามาหักในรอบระยะเวลาบัญชี
จะตองไมเกินคาเชาซื้อหรือราคาที่จะตองผอนชําระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
มาตรา 8 การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาสําหรับทรัพยสินไมวากรณีใด จะหักจนหมดมูลคา
ตนทุนของทรัพยสินนัน้ ไมได
มาตรา 9 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการหักคาสึกหรอและคาเสื่อม
ราคาของทรัพยสิน (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2509 ใหยังคงใชบังคับสําหรับการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของ
ทรัพยสินที่มีอยูแลวในรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดลงกอนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2527
มาตรา 10 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก เปรม ติณสูลานนท
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 65 ทวิ (2) วรรคหนึง่
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 25) พ.ศ.
2525 บัญญัติใหคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินหักไดตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราที่
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
(ร.จ.ฉบับพิเศษ เลมที่ 101 ตอนที่ 24 วันที่ 24 กุมภาพันธ 2527)
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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยภาษีซื้อที่ใชถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ (ฉบับที่ 243)
พ.ศ. 2534
-------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2534
เปนปที่ 46 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดภาษีซื้อที่ใหถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 75 ตรี
(6 ทวิ) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30)
พ.ศ. 2534 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไวดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานีเ้ รียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
ภาษีซื้อที่ใหถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ (ฉบับที่ 243) พ.ศ. 2534”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีใ้ หใชบังคับตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534 เปนตนไป
มาตรา 3 ใหบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลนําภาษีซื้อตามมาตรา 82/5(6) แหงประมวล
รัษฎากร ไปถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ
ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนไมใชสิทธินําเครดิตภาษีที่เหลืออยูไปชําระภาษีมูลคาเพิ่มใน
เดือนภาษีถัดไปตามวรรคหนึ่ง ใหผูประกอบการจดทะเบียนยืน่ คํารองเพื่อขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มตามแบบที่
อธิบดีกําหนด
มาตรา 4 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลตํารวจเอก เภา สารสิน
รองนายกรัฐมนตรี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดภาษีซื้อที่
ผูประกอบการมีสิทธินํามาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาภาระภาษีแกผปู ระกอบการ
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
(ร.จ.เลม 108 ตอนที่ 229 วันที่ 26 ธันวาคม 2534
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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 263)
พ.ศ. 2536
-------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2536
เปนปที่ 48 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินไดพึงประเมินที่เปนเงินสวนแบงของกําไรที่
บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือบริษัทจดทะเบียนไดรับจากกองทุนรวมที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3 แหง
ประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึน้ ไว ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานีเ้ รียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 263) พ.ศ. 2536”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับ
เงินสวนแบงของกําไรที่ไดจากกองทุนรวมที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 ใหแก
(1) บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย สําหรับเงินสวนแบงของกําไรที่ไดจํานวนกึ่งหนึง่
(2) บริษัทจดทะเบียน สําหรับเงินสวนแบงของกําไรที่ไดทั้งจํานวน
ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทจดทะเบียน ตาม (1) หรือ (2) มี
เงินไดที่เปนเงินสวนแบงของกําไรดังกลาวโดยถือหนวยลงทุนที่กอใหเกิดเงินสวนแบงของกําไรนั้นไมถึงสาม
เดือนนับแตวนั ที่ไดหนวยลงทุนนั้นมาถึงวันมีเงินไดดังกลาว หรือไดโอนหนวยลงทุนนั้นไปกอนสามเดือนนับ
แตวนั ที่มีเงินได
มาตรา 4 ใหรฐั มนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินได
สําหรับเงินไดพึงประเมินที่เปนเงินสวนแบงของกําไรที่ไดรับจากกองทุนรวมที่จดั ตัง้ ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ใหแกบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือบริษัทจดทะเบียนที่เปน
ผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมดังกลาว เพื่อใหเปนไปในทํานองเดียวกับบริษัทที่เปนผูถือหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมอืน่ จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
(ร.จ. เลม 110 ตอนที่ 47 ลงวันที่ 20 เมษายน 2536)
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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยรายจายที่ไมใหถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ (ฉบับที่ 315)
พ.ศ. 2540
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
เปนปที่ 52 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยทีเ่ ปนการสมควรกําหนดรายจายที่ไมใหถือเปนรายจายในการคํานวณ กําไรสุทธิ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 65 ตรี (20)
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.
2496 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานีเ้ รียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน ประมวลรัษฎากร วาดวย
รายจายทีไ่ มใหถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ (ฉบับที่ 315) พ.ศ. 2540”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีใ้ หใชบังคับตั้งแตวนั ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 เปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยรายจายที่ไมใหถือเปน
รายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ (ฉบับที่ 294) พ.ศ. 2539
มาตรา 4 รายจายตอไปนี้ ไมใหถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ
(1) มูลคาตนทุนของทรัพยสินประเภทรถยนตนั่งและรถยนต โดยสารที่มีที่นั่งไมเกินสิบคน
ตามกฎหมายวาดวยพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต เฉพาะสวนที่เกิน คันละหนึ่งลานบาท
(2) คาเชาทรัพยสินประเภทรถยนตนั่งและรถยนตโดยสารที่มี ที่นั่งไมเกินสิบคนตามกฎหมาย
วาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต เฉพาะสวนที่เกินคันละสาม หมื่นหกพันบาทตอเดือนในกรณีที่เชาเปนราย
เดือนหรือรายป หรือคาเชาสวนที่เกินคันละ หนึ่งพันสองรอยบาทตอวันในกรณีที่เชาเปนรายวัน เศษของเดือน
ใหคิดเปนวัน หากเชา ไมถึงหนึ่งวัน ใหคํานวณคาเชาตามสวนของระยะเวลาที่เชา ทั้งนี้ โดยรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ดวย
มาตรา 5 บทบัญญัติมาตรา 4(1) ไมใชบังคับกับรายจายที่เกิดจากซื้อหรือ การเชาซื้อทรัพยสินประเภท
รถยนตนั่งและรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกินสิบคนตามกฎหมาย วาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ในกรณีที่
(1) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลซึ่งประกอบธุรกิจซื้อขายหรือ ใหเชาซือ้ รถยนตประเภทดังกลาว
ไวเพื่อเปนสินคา หรือ
(2) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลซึ่งประกอบธุรกิจใหเชารถยนต มีรถยนตประเภทดังกลาวไวเพื่อ
การใหเชา เฉพาะมูลคาตนทุนสวนที่เหลือหลังจากหักคา สึกหรอและคาเสื่อมราคาตามมาตรา 65 ทวิ (2) แหง
ประมวลรัษฎากร
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มาตรา 6 บทบัญญัติมาตรา 4 ไมใชบังคับกับรายจายที่เปนมูลคาตนทุนของ หรือคาเชาทรัพยสิน
ประเภทรถยนตนั่งและรถยนตโดยสารทีม่ ีที่นั่งไมเกินสิบคนตามกฎหมายวา ดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ที่
เกิดจากการซือ้ การเชาซื้อ หรือการเชาทีไ่ ดทําสัญญากอน วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
มาตรา 7 ใหรฐั มนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมกี ารใชบังคับ พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยรายจายทีไ่ มใหถือเปนรายจาย ในการคํานวณกําไรสุทธิ (ฉบับที่
294) พ.ศ. 2539 ตั้งแตวนั ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 มีผลทําใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไมสามารถ
นํารายจายที่เปนมูลคาทรัพยสินของหรือ คาเชารถยนตนงั่ และรถยนตโดยสารที่มีที่นงั่ ไมเกินสิบคน มาหักเปน
รายจายในการคํานวณ กําไรสุทธิได ซึ่งกอนที่พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 294) ใชบงั คับ การนํามูลคา
ทรัพยสิน ของหรือคาเชารถยนตประเภทดังกลาวมาหักเปนรายจายสามารถกระทําได ทําใหเกิดผล กระทบตอ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลที่ประกอบกิจการขายหรือใหเชารถยนตนั่งและรถยนต โดยสารที่มีที่นั่งไม
เกินสิบคน ซึ่งมีรถยนตประเภทดังกลาวไวเพื่อเปนสินคาหรือเพื่อการใหเชา และบริษัทหรือหางหุน สวนนิติ
บุคคลที่มีรถยนตประเภทดังกลาวไวใชในกิจการของตนเอง ซึ่ง ไดทําสัญญาซื้อ เชาซื้อ หรือเชารถยนต
ประเภทดังกลาวกอนวันที่ 29 พฤษภาคม 2539 สมควรกําหนดขอยกเวนมิใหใชบังคับพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวกับกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวน นิติบุคคลที่ประกอบกิจการซือ้ ขาย ใหเชาซือ้ หรือใหเชารถยนต มี
รถยนตประเภทดังกลาว ไวเพื่อเปนสินคาหรือใหเชา และกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไดทําสัญญา
ซื้อ เชาซื้อ หรือเชารถยนตประเภทดังกลาวเพื่อใชในกิจการของตนเองกอนวันที่ 29 พฤษภาคม 2539 รวมทั้ง
สมควรปรับปรุงการคิดอัตราคาเชารถยนตประเภทดังกลาวไวใหชดั เจนยิ่งขึ้น จึง จําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกานี้
(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เลม 114 ตอนที่ 69 ก วันที่ 13 พฤศจิกายน 2540)
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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 387)
พ.ศ. 2544
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2544
เปนปที่ 56 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1) แหง
ประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึน้ ไว ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานีเ้ รียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
ลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 387) พ.ศ. 2544”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีใ้ หใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหลดอัตราภาษีเงินไดตาม (ก) ของ (2) สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคลแหงบัญชี
อัตราภาษีเงินไดทายหมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตรารอยละ 25 ของกําไร
สุทธิเฉพาะสวนที่ไมเกิน 300 ลานบาท เปนเวลาหารอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชี
แรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ทั้งนี้ เฉพาะบริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกอนวันทีพ่ ระราชกฤษฎีกานี้
ใชบังคับ
มาตรา 4 ใหลดอัตราภาษีเงินไดตาม (ก) ของ (2) สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคลแหงบัญชี
อัตราภาษีเงินไดทายหมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตราดังตอไปนี้ เปนเวลา
หารอบระยะเวลาบัญชีตอเนือ่ งกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริม่ ในหรือหลังวันที่บริษัทที่มหี ลักทรัพยมา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตั้งแต
วันที่พระราชกฤษฎีกานีใ้ ชบังคับ
(1) รอยละ 20 ของกําไรสุทธิ สําหรับบริษัททีน่ ําหลักทรัพยมาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยตาม
ขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยใหม”
(2) รอยละ 25 ของกําไรสุทธิ สําหรับบริษัททีน่ ําหลักทรัพยมาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยนอกเหนือจากกรณีตาม (1)
มาตรา 5 บริษัทที่จะไดรับสิทธิในการลดอัตราภาษีเงินไดตามมาตรา 4 จะตองปฏิบัตใิ หเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
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“(1) นําหลักทรัพยของตนมาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ภายในเวลาสามปนับแตวันทีพ่ ระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
(2) ไมเคยมีหลักทรัพยจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในระหวางระยะเวลาสามปกอนการจดทะเบียนหลักทรัพยกับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(3) ไมเปนบริษัทที่ควบเขากันกับบริษัททีไ่ ดรับสิทธิลดอัตราภาษีเงินไดตามมาตรา 3 หรือรับโอน
กิจการทั้งหมดหรือบางสวนจากบริษัทดังกลาว ในระหวางระยะเวลาสามปกอนการจดทะเบียนหลักทรัพยกับ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(4) ไมรับโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวนจากบริษัทที่ไดรับสิทธิลดอัตราภาษีเงินไดตามมาตรา 3
อยูกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทไดรับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได หากมีการรับ
โอนกิจการดังกลาว ใหถือวา บริษัทนั้นหมดสิทธิที่จะไดรับการลดอัตราภาษีเงินไดตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่
มีการรับโอนกิจการ
มาตรา 6 ใหรฐั มนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรลดอัตรา
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล สําหรับกําไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลซึ่งเปนบริษัทที่มีหลักทรัพยจด
ทะเบียนอยูก อนวันทีพ่ ระราชกฤษฎีกานีใ้ ชบังคับหรือเปนบริษัทที่นําหลักทรัพยมาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพยใหมของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อเปนการจูงใจใหบริษัทนําหลักทรัพยที่ไดออกไวไปซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย และเพื่อกระตุนใหเกิดการลงทุนโดยเฉพาะในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
เปนมาตรการหนึ่งที่จะทําใหระบบเศรษฐกิจขยายตัวอยางตอเนื่องและเปนการพัฒนาตลาดทุนโดยรวม จึง
จําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เลม 118 ตอนที่ 75 ก วันที่ 5 กันยายน 2544)
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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 420)
พ.ศ. 2547
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2547
เปนปที่ 59 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป
ใหแกผูสนับสนุนการศึกษาบางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1)
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.
2496 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไวดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา
ดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีใ้ หใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวล
รัษฎากร สําหรับเงินไดที่จายเปนคาใชจายเพื่อสนับสนุนการศึกษาใหแกสถานศึกษาของทางราชการ
สถานศึกษาขององคการของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนที่ตงั้ ขึ้นตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนหรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตงั้ ขึ้นตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้
(1) สําหรับบุคคลธรรมดา ใหยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดพึงประเมินหลังจากหัก
คาใชจายและหักคาลดหยอนตามมาตรา 47(1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากร เปนจํานวนสอง
เทาของรายจายที่จายไปเปนคาใชจายเพื่อสนับสนุนการศึกษา แตตองไมเกินรอยละสิบของเงินไดพึงประเมิน
หลังจากหักคาใชจายและหักคาลดหยอนดังกลาวนั้น
(2) สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คล ใหยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเปน
จํานวนเงินหรือมูลคาของทรัพยสินเปนจํานวนสองเทาของรายจายทีจ่ ายไปเปนคาใชจายเพื่อสนับสนุน
การศึกษา แตตองไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิกอนหักรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการ
สาธารณประโยชน และเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แหงประมวลรัษฎากร
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ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
คาใชจายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ตองเปนคาใชจายสําหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาใหความ
เห็นชอบ และเปนคาใชจายสําหรับรายการดังตอไปนี้
(1) จัดหาหรือจัดสรางอาคาร อาคารพรอมที่ดิน หรือทีด่ ินใหแกสถานศึกษา เพื่อใช
ประโยชนทางการศึกษา
(2) จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อการศึกษา แบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อ และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาใหแกสถานศึกษา ตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา 4 ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ภาษีมูลคาเพิม่ ตามหมวด 4 ภาษีธุรกิจ
เฉพาะตามหมวด 5 และอากรแสตมปตามหมวด 6 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร ใหแกบุคคลธรรมดา
หรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับเงินไดที่ไดรับจากการโอนทรัพยสิน หรือการขายสินคา หรือ
สําหรับการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากการดําเนินการสนับสนุนการศึกษา ตามโครงการที่
กระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบตามมาตรา 3 โดยผูโอนจะตองไมนําตนทุนของทรัพยสินหรือสินคาซึ่ง
ไดรับยกเวนภาษีดงั กลาวมาหักเปนคาใชจา ยในการคํานวณภาษีเงินไดของบุคคลธรรมดา หรือบริษทั หรือหาง
หุนสวนนิติบคุ คล ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินได
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมปใหแกผูสนับสนุนการศึกษาแกสถานศึกษาของทางราชการ
สถานศึ ก ษาขององค ก ารของรั ฐ บาล โรงเรี ย นเอกชนที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายว าด วยโรงเรี ยนเอกชน หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อสงเสริมใหภาคเอกชนไดมีสวน
รวมในการสนับสนุนการศึกษา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เลม 121 ตอนพิเศษ 47 ก วันที่ 24 สิงหาคม 2547)
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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 421)
พ.ศ. 2547
-------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2547
เปนปที่ 59 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศ
วา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระยะเวลาการไดรับสิทธิลดอัตราภาษีเงินไดจากกําไรสุทธิของบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคล บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1) แหง
ประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไวดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานีเ้ รียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 421) พ.ศ. 2547”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีใ้ หใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป
มาตรา 3 ใหยกเลิกความใน (1) ของมาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 387) พ.ศ. 2544 และใหใชความตอไปนี้แทน
“(1) นําหลักทรัพยของตนมาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 387) พ.ศ. 2544 ไดกําหนดใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติ
บุคคลสําหรับกําไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คล ใหแกบริษัทที่นําหลักทรัพยมาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพยใหมของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยจะตองนําหลักทรัพยของตนมาจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2547 ซึ่งเปนระยะเวลาภายในสามปนับแตวันที่พระ
ราชกฤษฎีกาดังกลาวใชบังคับ แตเนื่องจากมีบริษัทจํานวนมากมีความประสงคจะนําหลักทรัพยของตนมาจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนั้น เพื่อใหบริษัทมีการเตรียมความพรอมเพื่อเขาตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยมีมาตรฐานยิ่งขึ้น และเพื่อกระจายการนําหุนใหมเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยไมใหกระจุกตัวมากเกินไปอันจะเปนประโยชนตอตลาดทุนโดยรวม สมควรขยาย
เวลาการนําหลักทรัพยมาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เลม 121 ตอนพิเศษ 61 ก วันที่ 11 ตุลาคม 2547)
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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 428)
พ.ศ. 2548
------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548
เปนปที่ 60 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินไดบางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1)
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.
2496 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว
ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานีเ้ รียกวา "พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา
ดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 428) พ.ศ. 2548"
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีใ้ หใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป
มาตรา 3 ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับ
เงินไดของบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลเปนจํานวนเงินหรือมูลคาของทรัพยสินเปนจํานวนสองเทาของ
รายจายทีจ่ ายไปเปนคาใชจายในการจัดสรางและการบํารุงรักษาสนามเด็กเลน สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬา
ของเอกชนที่เปดใหประชาชนใชเปนการทั่วไป โดยไมเก็บคาบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเลน สวนสาธารณะ
หรือสนามกีฬาของทางราชการ แตเมื่อรวมกับรายจายทีจ่ าย ไปเปนคาใชจายเพื่อสนับสนุนการศึกษาสําหรับ
โครงการที่กระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบแลวตองไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิกอนหักรายจายเพื่อ
การกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน และรายจายเพื่อการศึกษาหรือเพือ่ การกีฬา ตามมาตรา 65
ตรี (3) แหงประมวลรัษฎากร
มาตรา 4 ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวล
รัษฎากร สําหรับการบริจาคใหแกกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
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กองทุนคุมครองเด็กตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก หรือกองทุนพัฒนากีฬาแหงชาติที่จัดตั้งขึน้ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542
ดังนี้
(1) สําหรับบุคคลธรรมดา ใหยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจาย
และหักลดหยอนตามมาตรา 47(1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากรเทาจํานวนเงินที่บริจาค แตเมื่อ
รวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47(7) แหงประมวลรัษฎากรแลว ตองไมเกินรอยละสิบของเงินไดพึงประเมิน
หลังจากหักคาใชจายและหักลดหยอนนั้น
(2) สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คล ใหยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเปนจํานวนเงิน
หรือมูลคาของทรัพยสินเทาที่บริจาค แตเมือ่ รวมกับรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะตามมาตรา 65 ตรี (3) แหง
ประมวลรัษฎากรแลว ตองไมเกินรอยละสองของกําไรสุทธิกอนหักรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะ
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมใหเกิด
บูรณาการทางการศึกษา การกีฬา และการใหหลักประกันแกผูดอ ยโอกาสทางสังคมใหมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
สามารถพึ่งพาตนเองได สมควรยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับเงินไดเปนจํานวนเงินหรือมูลคาทรัพยสิน
เปนจํานวนสองเทาของรายจายที่จายไปเปนคาใชจายในการจัดสรางและการบํารุงรักษาสนามเด็กเลน
สวนสาธารณะ สนามกีฬาของเอกชนหรือของทางราชการบางกรณี และยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและ
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล สําหรับเงินไดเทาจํานวนเงินที่บริจาคใหแกกองทุนฟนฟูสมรรภาพคนพิการตามกฎหมาย
วาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม กองทุนคุมครองเด็กตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก หรือกองทุนพัฒนากีฬา
แหงชาติที่จดั ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 ดังนัน้ เพื่อสงเสริมใหภาคเอกชน
ไดมีสวนรวมในการสนับสนุนดานการเรียนรูและนันทนาการ และชวยเหลือผูดอยโอกาส จึงจําเปนตองตรา
พระราชกฤษฎีกานี้
(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เลม 122 ตอนที่ 8 ก วันที่ 24 มกราคม 2548)
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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 431)
พ.ศ. 2548
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2548
เปนปที่ 60 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศ
วา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการลดอัตราภาษีเงินไดสําหรับกําไรสุทธิของบริษัทหรือหาง
หุนสวน นิตบิ คุ คลซึ่งมีทุนที่ชําระแลวในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีไมเกินหาลานบาท
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1) แหง
ประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานีเ้ รียกวา "พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 431) พ.ศ. 2548"
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีใ้ หใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป
มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรา
รัษฎากร (ฉบับที่ 394) พ.ศ.2545
มาตรา 4 ใหลดอัตราภาษีเงินไดตาม (ก) ของ (2) สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลแหง
บัญชีอัตราภาษีเงินไดทายหมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตราดังตอไปนี้ ทั้งนี้
เฉพาะบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลทีม่ ีทุนที่ชําระแลวในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีไมเกินหาลาน
บาท
(1) รอยละสิบหาของกําไรสุทธิ เฉพาะสวนที่ไมเกินหนึ่งลานบาท
(2) รอยละยีส่ ิบหาของกําไรสุทธิ เฉพาะสวนที่เกินหนึง่ ลานบาท แตไมเกินสามลานบาท
มาตรา 5 การลดอัตราภาษีเงินไดตามมาตรา 4 ใหใชบังคับแกกําไรสุทธิของบริษัทหรือหาง
หุนสวน นิตบิ ุคคลที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2547 เปนตนไป
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มาตรา 6 บทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรา
รัษฎากร (ฉบับที่ 394) พ.ศ. 2545 ใหยังคงใชบังคับตอไปเฉพาะการลดอัตราภาษีเงินไดใหแกบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบคุ คล สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งเริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2547
มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการลด
อัตราภาษีเงินไดสําหรับกําไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชําระแลวในวันสุดทายของ
รอบระยะเวลาบัญชีไมเกินหาลานบาท โดยลดอัตราภาษีเงินไดเปนรอยละสิบหาของกําไรสุทธิ เฉพาะสวนที่
ไมเกินหนึ่งลานบาท และรอยละยี่สิบหาของกําไรสุทธิ เฉพาะสวนทีเ่ กินหนึ่งลานบาทแตไมเกินสามลานบาท
เพื่อสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจขนาดยอมใหมีภาระภาษีที่ลดลง และกระตุน ใหมกี ารลงทุนในวิสาหกิจ
ดังกลาว ซึ่งจะชวยใหเศรษฐกิจขยายตัวเพิม่ ขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เลม 122 ตอนที่ 10 ก วันที่ 26 มกราคม 2548)
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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 433)
พ.ศ. 2548
--------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2548
เปนปที่ 60 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ อากรแสตมป บาง
กรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1)
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.
2496 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว
ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานีเ้ รียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 433) พ.ศ. 2548”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีใ้ หใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป
มาตรา 3 พระราชกฤษฎีกานีใ้ หใชบังคับกับหนี้ที่ตองดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตาม
หลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด กอน
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
มาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกานี้
“สถาบันการเงิน” หมายความวา
(1) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย
(2) ธนาคารออมสินตามกฎหมายวาดวยการธนาคารออมสิน
(3) บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหารสินทรัพย
สถาบันการเงิน
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(4) บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวย
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(5) บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษทั บริหารสินทรัพย
(6) บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
(7) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึน้ สําหรับใหกยู ืมเงินเพื่อ
สงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม
(8) นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนดโดยอนุมัติรฐั มนตรี
“เจาหนี้อนื่ ” หมายความวา เจาหนี้ที่มใิ ชสถาบันการเงิน ซึ่งไดดําเนินการเจรจารวมกับสถาบัน
การเงินในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหแกลูกหนี้ และไดทําความตกลงเปนหนังสือรวมกับเจาหนี้ซงึ่ เปน
สถาบันการเงิน
“ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน” ใหหมายความรวมถึงผูค้ําประกันของลูกหนีด้ วย“ลูกหนี้ของ
เจาหนี้อนื่ ” หมายความวา ลูกหนี้ของเจาหนี้อื่น ซึ่งเปนลูกหนี้ของสถาบันการเงินดวย และใหหมายความ
รวมถึงผูค้ําประกันของลูกหนี้ดวย
มาตรา 5 ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2
แหงประมวลรัษฎากร ใหแกลูกหนี้ของสถาบันการเงิน สําหรับเงินไดทไี่ ดรับจากการปลดหนี้ของสถาบัน
การเงิน โดยสถาบันการเงินนั้นไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด ทั้งนี้ เฉพาะการปลดหนี้ที่ไดกระทําในระหวาง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
มาตรา 6 ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ภาษีมูลคาเพิ่มตามหมวด 4
ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด 5 และอากรแสตมปตามหมวด 6 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร ใหแกลูกหนี้
ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงิน สําหรับเงินไดที่ไดรับจากการโอนทรัพยสิน การขายสินคาหรือการ
ใหบริการ และสําหรับการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ได
ดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยประกาศกําหนด ทั้งนี้ เฉพาะการโอนทรัพยสิน การขายสินคาหรือการใหบริการและสําหรับการ
กระทําตราสารที่ไดกระทําในระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เวนแตการ
ยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด 5 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร ใหใชบังคับสําหรับการโอน
อสังหาริมทรัพยที่ไดกระทําในระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
มาตรา 7 ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2
แหงประมวลรัษฎากร ใหแกลูกหนี้ของเจาหนี้อื่น สําหรับเงินไดทไี่ ดรบั จากการปลดหนี้ของเจาหนีอ้ ื่น โดย
เจาหนี้อนื่ นั้นไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้โดยนําหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบัน
การเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนดมาใชโดยอนุโลม ทั้งนี้ เฉพาะการปลดหนี้ที่ไดกระทําใน
ระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
มาตรา 8 ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ภาษีมลู คาเพิ่มตาม
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หมวด 4 ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด 5 และอากรแสตมปตามหมวด 6 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร
ใหแกลูกหนี้ของเจาหนี้อนื่ และเจาหนี้อื่น สําหรับเงินไดที่ไดรับจากการโอนทรัพยสินการขายสินคาหรือการ
ใหบริการ และสําหรับการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของเจาหนี้อื่นที่ได
ดําเนินการโดยนําหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศกําหนดมาใชโดยอนุโลม ทั้งนี้ เฉพาะการโอนทรัพยสิน การขายสินคาหรือการใหบริการ และสําหรับ
การกระทําตราสารที่ไดกระทําในระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เวนแต
การยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด 5 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร ใหใชบังคับสําหรับการโอน
อสังหาริมทรัพยที่ไดกระทําในระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
มาตรา 9 ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด 5 และ
อากรแสตมปตามหมวด 6 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร ใหแกลูกหนี้ของสถาบันการเงิน สําหรับเงินได
ที่ไดรับจากการโอนอสังหาริมทรัพยที่ลูกหนี้ของสถาบันการเงินนํามาจํานองเปนประกันหนี้ของสถาบัน
การเงินใหแกผูอื่นซึ่งมิใชเจาหนี้ที่เปนสถาบันการเงิน และสําหรับการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากการโอน
อสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยลูกหนี้ของสถาบันการเงินตองนําเงินไดนั้นไปชําระหนี้แกเจาหนีท้ ี่เปนสถาบัน
การเงิน ซึ่งไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงิน
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่ไมเกินกวาหนี้ที่คางชําระอยูกับสถาบันการเงิน
หรือมีภาระผูกพันตามสัญญาประกันหนี้กับสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด และเฉพาะการโอนอสังหาริมทรัพยและการกระทําตราสารที่กระทําในระหวาง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เวนแตการยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด 5 ใน
ลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร ใหใชบังคับสําหรับการโอนอสังหาริมทรัพยที่ไดกระทําระหวางวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 อสังหาริมทรัพยตามวรรคหนึ่งตองเปนอสังหาริมทรัพยที่
ลูกหนี้ของสถาบันการเงินนํามาจํานองเปนประกันหนี้ของสถาบันการเงินอยูกอนวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.
2543
มาตรา 10 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจอันสงผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ของภาคเอกชน ทําใหสถาบันการเงินและ
เจาหนี้อนื่ ตองปรับปรุงโครงสรางหนี้เพื่อใหสอดคลองกับความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ และไดมี
การตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 418) พ.ศ.
2547 กําหนดใหสิทธิประโยชนทางภาษีอากรแกลูกหนี้และเจาหนี้ซึ่งเปนสถาบันการเงินหรือเจาหนี้อื่น เพื่อ
สงเสริมใหมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ซึ่งจะสิ้นผลใชบังคับในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 แตโดยที่ใน
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ขณะนี้ การปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินและเจาหนี้อื่นยังดําเนินการไมเสร็จสิ้น จําเปนตองให
สิทธิประโยชนทางภาษีอากรตอไปอีกระยะหนึ่ง ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ของสถาบันการเงินและเจาหนี้อื่นสมควรยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป
ใหแกลูกหนี้และเจาหนี้ซึ่งเปนสถาบันการเงินหรือเจาหนี้อื่นจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เวนแตภาษี
ธุรกิจเฉพาะใหไดรับยกเวนเฉพาะการโอนอสังหาริมทรัพยที่ไดกระทําในระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เลม 122 ตอนที่ 10 ก วันที่ 26 มกราคม 2548)
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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 436)
พ.ศ. 2548
---------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2548
เปนปที่ 60 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนติ ิบุคคล สําหรับเงินไดที่
จายเปนคาใชจา ยเพื่อการไดมาซึ่งทรัพยสินประเภทอุปกรณที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนแทนอุปกรณเดิม บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1)
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.
2496 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานีเ้ รียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา
ดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 436) พ.ศ. 2548”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป
มาตรา 3 ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวล
รัษฎากร สําหรับเงินไดที่จายเปนคาใชจายเพื่อการไดมาซึ่งทรัพยสินประเภทอุปกรณที่มีผลตอการประหยัด
พลังงานเพื่อการปรับเปลี่ยนแทนอุปกรณเดิม เปนจํานวนรอยละยี่สิบหาของคาใชจา ยนั้น เฉพาะในสวนที่ไม
เกินหาสิบลานบาท ใหแกบุคคลธรรมดาเฉพาะในสวนที่เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7) หรือ (8)
และบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ
กําหนด
ทรัพยสินประเภทอุปกรณที่มีผลตอการประหยัดพลังงานตามวรรคหนึ่งตองเปน
ทรัพยสินที่ไมเคยผานการใชงาน ซึ่งตองไดมาและพรอมใชงานไดในระหวางวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช
บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
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มาตรา 4 การยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา 3 ใหยกเวนตามสวนเฉลี่ยเปนจํานวนเทากันของจํานวน
เงินไดทไี่ ดรับยกเวนภาษี สําหรับระยะเวลาหาปภาษีหรือหารอบระยะเวลาบัญชีนับแตปภาษีแรก หรือรอบ
ระยะเวลาบัญชีแรกที่ไดทรัพยสินดังกลาวมาและพรอมใชงานได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับเงินไดซึ่งเปนคาใชจายในการปรับเปลี่ยนทรัพยสนิ ประเภท
อุปกรณที่มีผลตอการประหยัดพลังงานใหแกผูที่ดําเนินการเปลี่ยนทรัพยสินประเภทอุปกรณที่มีผลตอการ
ประหยัดพลังงานแทนอุปกรณเดิม เพื่อสนับสนุนใหมกี ารเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงาน ซึ่งเปนการ
ประหยัดพลังงานในระยะยาว และลดคาใชจายพลังงานของรัฐ จึง จําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เลม 122 ตอนที่ 90 ก วันที่ 5 ตุลาคม 2548)
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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 437)
พ.ศ. 2548
--------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2548
เปนปที่ 60 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่
ไดจายไปเปนคาใชจายในการสงลูกจางไปฝกอบรม หรือในการฝกอบรมลูกจางของตน และภาษีเงินได
สําหรับเงินไดของผูดําเนินการฝกที่ไดจายไปเปนคาใชจา ยในการฝกเตรียมเขาทํางานเพื่อประโยชนของกิจการ
ของผูดําเนินการฝก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1)
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.
2496 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานีเ้ รียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีใ้ หใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) มาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538
(2) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
(ฉบับที่ 288) พ.ศ. 2538
(3) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
(ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2539
มาตรา 4 ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร ใหแก
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คล ดังตอไปนี้
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(1) สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละรอยของรายจายทีไ่ ดจายไปเปนคาใชจา ยในการสง
ลูกจางของบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลนั้นเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมในสถานศึกษาหรือสถาน
ฝกอบรมฝมือแรงงานที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นหรือที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา
(2) สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละรอยของรายจายทีไ่ ดจายไปเปนคาใชจา ยในการ
ฝกอบรมใหแกลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
มาตรา 5 ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร
ใหแกผูดําเนินการฝกตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานดังตอไปนี้
(1) สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละหาสิบของรายจายทีไ่ ดจายไปเปนคาใชจายในการ
ฝกเตรียมเขาทํางานเพื่อประโยชนของกิจการของผูดําเนินการฝก ตั้งแตวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2546 ถึงวันกอน
วันที่พระราชกฤษฎีกานีใ้ ชบังคับ
(2) สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละรอยของรายจายทีไ่ ดจายไปเปนคาใชจา ยในการฝก
เตรียมเขาทํางานเพื่อประโยชนของกิจการของผูดําเนินการฝก ตั้งแตวนั ที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบงั คับ
มาตรา 6 บทบัญญัติมาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538 และบทบัญญัติมาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 288) พ.ศ. 2538 ใหยังคงใชบังคับตอไป เฉพาะในการ
ปฏิบัติจัดเก็บภาษีเงินไดที่คา งอยูหรือพึงชําระกอนวันทีพ่ ระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
มาตรา 7 บทบัญญัติมาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2539 ใหยังคงใชบังคับตอไป เฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีเงินไดที่คางอยู
หรือพึงชําระกอนวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2546
มาตรา 8 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินไดใหแก
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลที่ไดสงลูกจางของตนไปรับการศึกษาหรือฝกอบรม หรือที่ไดฝกอบรมใหแก
ลูกจางของตน รวมทั้งสมควรยกเวนภาษีเงินไดใหแกผูดําเนินการฝกตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงานในการฝกเตรียมเขาทํางานเพื่อประโยชนของกิจการตน เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาฝมือ
แรงงานมากยิง่ ขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เลม 122 ตอนที่ 97 ก วันที่ 18 ตุลาคม 2548)
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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 438)
พ.ศ. 2548
---------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2548
เปนปที่ 60 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุ คลสําหรับเงินไดของบริษทั หรือหางหุน สวนนิติ
บุคคลเปนจํานวนรอยละหาสิบของรายจายที่ไดจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษใหแกลูกจางของบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลนั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1)
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.
2496 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัตใิ หกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานีเ้ รียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 438) พ.ศ. 2548”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีใ้ หใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป
มาตรา 3 ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับเงิน
ไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล เปนจํานวนรอยละหาสิบของรายจายทีไ่ ดจา ยเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ
พิเศษใหแกลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล เฉพาะเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษ ดังนี้
(1) จํานวนไมเกินเดือนละหนึ่งพันบาท ในกรณีที่ลูกจางไดรับเงินเดือนเจ็ดพันบาทขึ้นไป
แตไมเกินหนึ่งหมื่นบาท แตเมื่อรวมเงินเดือนและเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษแลวตองไมเกินเดือนละหนึ่งหมื่น
บาท
(2) ตามจํานวนเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษที่ไดจายใหแกลูกจางซึ่งไดรับเงินเดือนไมเกินเจ็ด
พันบาท แตเมื่อรวมเงินเดือนและเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษแลวตองไมเกินเดือนละเจ็ดพันบาท เงินเพิ่มคาครอง
ชีพพิเศษตามวรรคหนึ่ง ตองเปนเงินที่บริษทั หรือหางหุน สวนนิติบุคคลจายใหแกลูกจางของตนติดตอกันทุก
เดือนนอกเหนือจากเงินเดือนและเงินไดอื่น อันเนื่องมาจากการจางแรงงานที่ลูกจางไดรับเปนประจําทุกเดือน
กอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ในเดือนที่มีการจายเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษใหแกลูกจาง เงินเดือนของ
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ลูกจางตองไมต่ํากวาเงินเดือนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 ในกรณีที่ลูกจางนั้นเขาทํางานกอนเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2548 หรือไมต่ํากวาเงินเดือนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 หรือเงินเดือนเดือนแรกที่เขาทํางาน ในกรณีที่
ลูกจางนั้นเขาทํางานในหรือภายหลังเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 แลวแตกรณี
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
ในมาตรานี้ “เงินเดือน” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางตามสัญญาจางแรงงานที่ทําเปนหนังสือ
ซึ่งคํานวณเปนจํานวนเงินตอเดือนไมวาจะมีระยะเวลาการจายเงินในแตละเดือนเปนประการใดก็ตาม
มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกานีใ้ หใชบังคับกับเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลจายใหแกลูกจางของตนระหวางวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลนัน้ ตองเริ่มตนจายเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลชวยเหลือเงินเพิม่ คาครองชีพพิเศษใหแกลูกจางที่มีรายไดนอย ดังนั้น เพือ่ เปนการ
สนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล สมควรยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดของบริษทั หรือหาง
หุนสวนนิติบคุ คลเปนจํานวนรอยละหาสิบของรายจายที่ไดจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษใหแกลูกจางของ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลนั้น จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เลม 122 ตอนที่ 97 ก วันที่ 18 ตุลาคม 2548)
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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 442)
พ.ศ. 2548
-------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
เปนปที่ 60 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินไดนติ ิบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1)
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.
2496 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา
ดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 442) พ.ศ. 2548”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิกความใน (4) ของมาตรา 5 อัฏฐารส แหงพระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดยพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 396) พ.ศ. 2545 และใหใชความตอไปนี้แทน
“(4) ตองถือหุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนระยะเวลาไมนอยกวาหาปใน
รอบปบัญชีตอเนื่องกัน เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ จะมีระยะเวลาการถือหุนนอยกวาหาปในรอบปบญ
ั ชี
ตอเนื่องกันก็ได
(ก) เปนการถือหุน ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทีไ่ ดเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามปในรอบปบญ
ั ชีตอเนื่องกัน หรือ
(ข) เปนการถือหุน ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตลอดระยะเวลาที่วิสาหกิจ
นั้นมีสินทรัพยถาวรซึ่งไมรวมที่ดินไมเกินสองรอยลานบาทและมีการจางแรงงานไมเกินสองรอยคน”
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มาตรา 4 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 5 วีสติ และมาตรา 5 เอกวีสติ แหงพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500
“มาตรา 5 วีสติ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร
ใหแกบริษัทจํากัดหรือบริษทั มหาชนจํากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย สําหรับเงินไดพึงประเมินที่เปนเงินปนผล
ซึ่งไดรับจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงือ่ นไข ดังตอไปนี้
(1) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดตองถือหุน ในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ผูจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละยี่สิบหาของหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลนั้น เปนระยะเวลาไมนอ ยกวาหกเดือนนับแตวันทีไ่ ดหุนนั้นมาจนถึงวันที่ไดรับเงินปนผล และ
(2) เงินปนผลตองมาจากกําไรสุทธิที่มีการเสียภาษีในประเทศของบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบคุ คลผูจายเงินปนผล โดยอัตราภาษีดังกลาวตองไมต่ํากวารอยละสิบหาของกําไรสุทธิ ทั้งนี้ ไมวา
ประเทศของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลผูจายเงินปนผลจะมีกฎหมายลดหรือยกเวนภาษีสําหรับกําไร
สุทธิใหแกบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลนั้นหรือไมกต็ าม
มาตรา 5 เอกวีสติ ใหยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด 5 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร
สําหรับรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพยที่ผูขายมีไวในการประกอบกิจการเฉพาะการขายอสังหาริมทรัพยที่
เปนโรงงานพรอมที่ดินของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลเพื่อยายสถานประกอบการเขาไปอยูใ นนิคม
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนจํานวนไมเกินมูลคาของ
อสังหาริมทรัพยที่เปนโรงงานพรอมที่ดินแหงใหมและยายโรงงานเขาไปในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อใชเปน
สถานประกอบการแหงใหมภายในกําหนดเวลาหนึ่งปกอนหรือหลังวันที่ทําสัญญาขายอสังหาริมทรัพยที่เปน
โรงงานพรอมที่ดินแหงเดิม โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553
มูลคาของอสังหาริมทรัพยที่เปนโรงงานพรอมที่ดินแหงใหมตามวรรคหนึ่ง ใหถือตามราคา
ประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีด่ ิน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 5 อัฏฐารส แหงพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 396) พ.ศ.
2545 ไดยกเวนภาษีเงินไดใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงคเพื่อประกอบ
กิจการธุรกิจเงินรวมลงทุน โดยกําหนดหลักเกณฑใหบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลดังกลาวตองถือหุนใน
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนระยะเวลาไมนอยกวาเจ็ดปในรอบบัญชีติดตอกัน หรือไมนอยกวาหาป
ตอเนื่องกันในกรณีที่วิสาหกิจดังกลาวไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนั้น เพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการธุรกิจเงินรวมลงทุน อันจะทําใหเกิดการลงทุนในวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมรวมทั้งในตลาดทุนเพิม่ ขึ้น สมควรลดระยะเวลาการถือหุนในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมลง นอกจากนั้น เพื่อสนับสนุนการขยายขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจไทยในการไป
ลงทุนประกอบการในตางประเทศ สมควรยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัดที่ตั้งขึน้ ตามกฎหมายไทย สําหรับเงินปนผลที่ไดรบั จากการถือหุน ในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนใหโรงงานอยูรวมกันในนิคมอุตสาหกรรมและชวย
แกไขปญหาภาวะมลพิษ สมควรยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ขาย
อสังหาริมทรัพยที่เปนโรงงานพรอมที่ดินและยายสถานประกอบการเขาไปอยูในนิคมอุตสาหกรรมภายใน
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ 122 ตอนที่ 110 ก วันที่ 23 พฤศจิกายน 2548)
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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 443)
พ.ศ.2548
-----------------------------ภูมิพลอดุลยเดช
ใหไว ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
เปนปที่ 60 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คล สําหรับ
เงินไดที่เปนคาสินไหมทดแทนซึ่งไดรับจากบริษัทที่ประกอบกิจการประกันภัยบางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1)
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.
2496 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรง พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานีเ้ รียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา
ดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 443) พ.ศ. 2548”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีใ้ หใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป
มาตรา 3 ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร ใหแก
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คล สําหรับเงินไดที่เปนคาสินไหมทดแทน ซึ่งไดรับจากบริษัทที่ประกอบกิจการ
ประกันภัยเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากธรณีพิบัติภัยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เฉพาะสวน
ที่เกินมูลคาตนทุนของทรัพยสินที่เหลือจากการหักคาสึกหรอและคาเสือ่ มราคาตามมาตรา 65 ทวิ (2) แหง
ประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547
มาตรา 4 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนือ่ งจากเกิดธรณีพิบัตภิ ัยเมื่อวันที่ 26
ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในพื้นทีจ่ ังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนองและจังหวัด
สตูล ดังนั้น เพื่อเปนการบรรเทาความเสียหายใหแกบริษทั หรือหางหุน สวนนิติบุคคลที่ประสบภัยดังกลาว
สมควรยกเวนภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลนั้นสําหรับคาสินไหมทดแทนที่
ไดรับจากบริษทั ที่ประกอบกิจการประกันภัย เฉพาะสวนที่เกินมูลคาตนทุนของทรัพยสินที่เหลือจากการหักคา
สึกหรอและคาเสื่อมราคาตามมาตรา 65 ทวิ 2 แหงประมวลรัษฎากร จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ 122 ตอนที่ 112 ก วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548)
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กฎกระทรวง
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 263 (พ.ศ.2549)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร
-----------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20 ) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แหงประมวล
รัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (76) และ (77) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
“ (76) เงินไดเทาที่ผูมีเงินไดจายเปนเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัท
ประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักรตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกินหนึ่งหมื่นหาพัน บาท
สําหรับการประกันสุขภาพบิดามารดาของผูมีเงินได รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผูมี เงินไดซึ่ง
มีรายไดไมเพียงพอ แกการยังชีพ ทั้งนี้ ตองเปนเบี้ยประกันภัยที่ไดจายในป พ.ศ. 2549 เปน ตนไป และให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนด
(77) เงินไดเทาที่นายจางจายเปนเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัทประกันชีวิตหรือบริษทั ประกัน
วินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร
สําหรับกรมธรรมประกันภัยกลุมที่มีกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งป เฉพาะในสวนที่คุมครองคารักษาพยาบาล
สําหรับ
(ก) ลูกจาง สามี ภริยา บุพการีหรือผูสืบสันดานซึ่งอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของลูกจาง
ทั้งนี้ เฉพาะการรักษาพยาบาลในประเทศไทย
(ข) ลูกจาง ในกรณีที่จําเปนตองไดรับการรักษาพยาบาลในตางประเทศ ในขณะที่
ปฏิบัติการตามหนาที่ในตางประเทศเปนครั้งคราว
ทั้งนี้ สําหรับเงินไดที่ไดรับตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 เปนตนไป ”
ใหไวณวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ปรีดิยาธร เทวกุล
(หมอมราชวงศปรีดิยาธร เทวกุล )
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีร่ ัฐบาลมีนโยบายพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชนเพื่อสนับสนุนการสรางสถาบันครอบครัวใหมคี วามเขมแข็ง และสนับสนุนใหนายจาง จัดสวัสดิการ
แกลูกจางและครอบครัวมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับมาตรการภาษีดานการเลี้ยงดูบิดามารดาและการยกเวนภาษี
กรณีคารักษาพยาบาลในปจจุบัน สมควรกําหนดใหเงินไดเทาที่ไดจายเปน เบี้ยประกันภัยสําหรับการประกัน
สุขภาพบิดามารดาของผูมีเงินได รวมทั้งบิดามารดาของสามี
หรือ ภริยาของผูมีเงินได ซึ่งมีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ ตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน
หนึ่งหมืน่ หาพันบาท และเงินไดเทาทีน่ ายจางไดจายเปนเบี้ยประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันภัย กลุม
เฉพาะในสวนที่คุมครองคารักษาพยาบาลเพื่อการประกันภัยลูกจาง สามี ภริยา บุพการีหรือผู สืบสันดานซึ่งอยู
ในความอุปการะเลี้ยงดูของลูกจาง เปนเงินไดพึงประเมินที่ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได
จึงจําเปนตองออกฎกระทรวงนี้ ี้
(ร . จ . ฉบับกฤษฎีกา เลม 123 ตอนที่ 122 ก วันที่ 26 ธันวาคม 2549 )

ประกาศกระทรวงการคลัง
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ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การกําหนดสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมอื แรงงานที่รับ
ลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคลเขาศึกษาหรือฝกอบรม
----------------------------ตามที่ รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลังมีอํานาจที่จะประกาศกําหนดสถานศึกษาหรือสถาน
ฝกอบรมฝมือแรงงานที่รับลูกจางของบริษทั หรือหางหุน สวนนิติบุคคลเขาศึกษาหรือฝกอบรม ตามมาตรา 4(1)
แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548
จึงเห็นควรกําหนดสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงาน ขอบเขต และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมวิชาชีพ
ที่รับลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคลเขาศึกษาหรือฝกอบรม ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
ขอ 2 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สงลูกจางเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมในสถานศึกษา
หรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงาน จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลเปนจํานวนรอยละรอยของรายจายทีไ่ ดจายไปเปนคาใชจายในการสงลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมนั้น ตองสงลูกจางเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมในสถานศึกษาหรือ
สถานฝกอบรมฝมือแรงงาน ตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 และขอ 9
ขอ 3 สถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานที่จะใหบริการการศึกษาหรือฝกอบรมตองเปน
สถานศึกษา ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานเฉพาะที่มฐี านะเปนมูลนิธิ สมาคม บริษัทที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทยหรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ
ขอ 4 การใหบริการการศึกษาหรือฝกอบรมตองเปนการศึกษาหรือฝกอบรมในประเทศไทยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ ความรู ความสามารถ ทักษะ ฝมือของลูกจางใหสูงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของกิจการของ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลที่เปนนายจาง
ขอ 5 หลักสูตรที่สถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานตามขอ 3 ใชในการ ใหบริการ
การศึกษาหรือฝกอบรมลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนัน้ ตองมีลักษณะ ดังนี้
(1) กรณีสถานศึกษา
(ก) ตองจัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสําหรับการศึกษาในระดับที่ต่ํา
กวาอุดมศึกษา หรือ
(ข) ตองจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการสําหรับการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา หรือ
(ค) ตองจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการสําหรับโรงเรียน
นอกระบบ ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน หรือ
(ง) ตองจัดการฝกอบรมใหแกสาธารณชนเปนการทัว่ ไป (Public Training) หรือใหแกลูกจาง
ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในเครือเดียวกันตามหลักสูตรที่สถานศึกษานัน้ ๆ ไดจัดขึ้น
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(2) กรณีสถานฝกอบรมฝมือแรงงานตองจัดการฝกอบรมใหแกสาธารณชนเปนการทัว่ ไป
(Public Training) หรือใหแกลูกจางของบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน หรือบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบคุ คลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจเปนเครือขายกัน เชน ตัวแทนจําหนายสินคา ศูนยบริการซอม
สินคา เปนตน
ขอ 6 คาใชจายที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลจายใหสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือ
แรงงานตามขอ 3 เพื่อสงลูกจางเขารับการศึกษาหรือฝกอบรม ประกอบดวย
(1) คาใชจายการศึกษาที่เปนคาเลาเรียน คาลงทะเบียนหรือคาบํารุง
(2) คาใชจายการฝกอบรมที่เปนคาธรรมเนียมเขาอบรมหรือคาลงทะเบียน
คาใชจายการศึกษาหรือคาใชจา ยการฝกอบรมตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึง คาอาหาร คาที่
พัก คาเดินทางเพื่อเขารับการศึกษาหรือฝกอบรม และคาใชจายในการดูงานในประเทศหรือตางประเทศตามที่
กําหนดในหลักสูตร (ถามี) ที่สถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานตามขอ 3 เรียกเก็บจากบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลดวย
ขอ 7 คาใชจายตามขอ 6 ตองมีใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานตาม
ขอ 3 ที่ออกใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคล เพื่อเรียกเก็บคาใชจายการศึกษาหรือคาใชจายการฝกอบรม
เพื่อเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น
กรณีใบเสร็จรับเงินคาใชจายการศึกษาตามวรรคหนึ่งที่ไดออกใหลูกจางซึ่งบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลนั้นสงเขารับการศึกษา ก็ใหใชเปนหลักฐานประกอบการใชสทิ ธิยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดของ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลนั้นไดดว ย
ขอ 8 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลตองจัดทํารายงานเกีย่ วกับคาใชจายตามขอ 6 โดยตองมี
รายการและขอความอยางนอยตามแบบทีแ่ นบทายประกาศนี้ พรอมแนบรายละเอียดและกําหนดการฝกอบรม
ในหลักสูตรนัน้ เก็บไว ณ สถานประกอบการเพื่อเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดสําหรับ
เงินไดของบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลนั้นแสดงตอเจาพนักงาน
ขอ 9 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลที่สงลูกจางเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมตองมีการกําหนด
เงื่อนไขใหลูกจางกลับเขาทํางานใหแกบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลนั้น หลังจากสําเร็จการศึกษาหรือผาน
การฝกอบรมแลว
ขอ 10 ประกาศนีใ้ หใชบังคับสําหรับการจายคาใชจายตั้งแตวนั ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เปนตนไป
ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมวิชาชีพที่รับลูกจางของ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลเขาศึกษาหรือฝกอบรม ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ใหยังคงใชบังคับ
ตอไป เฉพาะในการปฏิบัติจดั เก็บภาษีเงินไดที่คางอยูห รือพึงชําระกอนวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ไชยยศ สะสมทรัพย
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
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หนา 26/49
รายงานคาใชจายในการสงลูกจางเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมในสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงาน
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ตามมาตรา 4(1) แหงพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548
บริษัท/หางหุนสวนนิติบุคคล ………………………………………………………………….…………………… เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
รอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแตวันที่ ………… เดือน …………………………….. พ.ศ. ……... ถึงวันที่ ………. เดือน ……………………………. พ.ศ. ……….
ลําดับ
ที่

ชื่อผูเขารับการศึกษา/ฝกอบรม

ตําแหนง

อายุงาน ชื่อสถานศึกษา/สถานฝกอบรมฝมือแรงงาน
(ป)
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

หลักสูตร

ระยะเวลาศึกษา/
ฝกอบรม
(เริ่มตนสิ้นสุด)

คาใชจาย *
ในรอบระยะเวลาบัญชีนี้

รวม

* คาใชจายในการสงลูกจางเขารับการศึกษา หรือฝกอบรม ตามขอ 6 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
48np064.1
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 128)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ คุ คลตามมาตรา ๖๗ ทวิ (๒)
แหงประมวลรัษฎากร
--------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๗ ทวิ (๒) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขสําหรับบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลที่คํานวณและชําระภาษีจากกําไรสุทธิ
ของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแตวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๔๓) เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขสําหรับบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลตามมาตรา ๖๗ ทวิ (๒) แหงประมวล
รัษฎากร ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ 2 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประสงคจะคํานวณและชําระภาษีจากกําไรสุทธิของรอบ
ระยะเวลาหกเดือนนับแตวนั แรกของรอบระยะเวลาบัญชี จะตองจัดใหมกี ารสอบทานงบแสดงสถานะทาง
การเงินเมื่อครบกําหนดระยะเวลาหกเดือนนับแตวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี โดยใหแนบงบการเงิน
ดังกลาวและหนังสือรับรองของผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินตามแบบแนบทายประกาศนี้ พรอมกับ
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีดวย เวนแตกรณียนื่ แบบแสดงรายการภาษีผานเครือขายอินเทอรเน็ตไมตองแนบ
งบการเงินและหนังสือรับรองดังกลาว แตตองจัดทําและเก็บรักษาไว ณ สถานประกอบการ
ขอ 3 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามขอ ๒ จะตองมิใชบริษัทจดทะเบียน ธนาคารพาณิชย
ตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
ขอ 4 ผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามขอ ๒ ตอง
เปนผูตรวจสอบและรับรองบัญชีที่มีคุณสมบัติและปฏิบตั ิตามระเบียบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดโดยอนุมัติ
รัฐมนตรีซึ่งออกตามความในมาตรา ๓ สัตต แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 5 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประสงคจะปฏิบตั ิตามขอ ๒ ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) ยื่นคํารองเปนหนังสือขอความเห็นชอบผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินตออธิบดี
กรมสรรพากรอยางชาภายใน ๙๐ วันนับแตวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีที่ยื่นคํารองนั้น และใหเริ่มปฏิบัติ
ตามขอ ๒ ตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่ไดรับอนุมัติเปนตนไป หากประสงคจะเลิกปฏิบัติตามขอ ๒ ใหแจง
ความประสงคตออธิบดีกรมสรรพากรกอน หรือจะแสดงความประสงคใหปรากฏไวในแบบแสดงรายการ
ขณะทีย่ ื่นรายการก็ได
(๒) หากบริษทั หรือหางหุน สวนนิติบุคคลประสงคจะเปลี่ยนแปลงหรือแตงตั้งผูสอบทานงบ
แสดงสถานะทางการเงินเพิม่ เติมจากที่อธิบดีกรมสรรพากรใหความเห็นชอบไวใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
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บุคคลดังกลาวยื่นขอความเห็นชอบพรอมแจงรายชื่อของผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินรายใหมที่
เปลี่ยนแปลงหรือแตงตั้งเพิ่มเติม แลวแตกรณี ตออธิบดีกรมสรรพากรภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ผูตรวจสอบ
และรับรองบัญชีไดรับการแตงตั้งใหเปนผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลนั้น
(๓) กรณีผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลขาด
คุณสมบัติการเปนผูตรวจสอบและรับรองบัญชี หรือมิไดปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดโดย
อนุมัติรัฐมนตรีซึ่งออกตามความในมาตรา ๓ สัตต แหงประมวลรัษฎากร และอธิบดีกรมสรรพากรไมใหความ
เห็นชอบหรือเพิกถอนการใหความเห็นชอบเปนผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงิน ใหบริษทั หรือหาง
หุนสวนนิติบคุ คลดังกลาวยืน่ ขอความเห็นชอบผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินรายใหมตออธิบดี
กรมสรรพากรภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่อธิบดีกรมสรรพากรไมใหความเห็นชอบหรือเพิกถอนการใหความ
เห็นชอบผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินของบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลดังกลาว แลวแตกรณี
กรณีผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลถูกเพิกถอน
การใหความเห็นชอบ เนื่องจากมิไดปฏิบตั ิตามระเบียบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดโดยอนุมัติ รัฐมนตรีซึ่ง
ออกตามความในมาตรา ๓ สัตต แหงประมวลรัษฎากร บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลนั้นจะยื่นขอความ
เห็นชอบผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินที่ถูกเพิกถอนการใหความเห็นชอบรายเดิมตออธิบดี
กรมสรรพากรไดอีกเมื่อพนกําหนดเวลา ๓ ปนับแตวันที่อธิบดีกรมสรรพากรเพิกถอนการใหความเห็นชอบ
ผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินรายนั้น
ผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินรายใดถูกอธิบดีกรมสรรพากรเพิกถอนการใหความ
เห็นชอบแลว ๒ ครั้ง อธิบดีกรมสรรพากรจะไมพจิ ารณาใหเปนผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินอีก
การยื่นขอความเห็นชอบผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินตาม (๑) (๒) และ (๓) ของวรรค
หนึ่ง ใหบริษทั หรือหางหุน สวนนิติบุคคลใชแบบขอความเห็นชอบผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงิน
สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามมาตรา ๖๗ ทวิ (๒) แหงประมวลรัษฎากร ตามแบบแนบทาย
ประกาศนี้ ทั้งนี้อธิบดีกรมสรรพากรจะใหผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินดังกลาวจัดสงแนวการ
ตรวจสอบบัญชี (AUDIT PROGRAM) และขอมูลอื่นเพือ่ ประกอบการพิจารณาดวยก็ได
บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพยที่ประสงคจะคํานวณและ
ชําระภาษีจากกําไรสุทธิของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแตวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี เมื่อไดดาํ เนินการ
ตามขอ ๒ และขอ ๔ แลว ใหถือวาบริษัทบริหารสินทรัพยนั้นไดรับความเห็นชอบผูสอบทานงบแสดงสถานะ
ทางการเงินจากอธิบดีกรมสรรพากรตามวรรคหนึ่งแลว
ขอ 6 อธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจเพิกถอนการใหความเห็นชอบผูสอบทานงบแสดงสถานะทาง
การเงิน ในกรณีที่ผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินขาดคุณสมบัติการเปนผูตรวจสอบและรับรองบัญชี
หรือมิไดปฏิบตั ิตามระเบียบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดโดยอนุมัติรฐั มนตรีซึ่งออกตามความในมาตรา ๓
สัตต แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 7 ผูตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบใหสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงิน
ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใด ใหสิ้นสุดลงเมื่อ

49

(๑) ผูตรวจสอบและรับรองบัญชีรายนั้นขาดคุณสมบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมสรรพากร
กําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีซึ่งออกตามความในมาตรา ๓ สัตต แหงประมวลรัษฎากร
(๒) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นเปลี่ยนแปลงผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงิน
(๓) อธิบดีกรมสรรพากรเพิกถอนการใหความเห็นชอบผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงิน
รายนั้น
(๔) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น แสดงความประสงคไมคํานวณกําไรสุทธิตามมาตรา
๖๗ ทวิ (๒) แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 8 กรณีที่บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลตามขอ ๒ ไดรับความเห็นชอบผูสอบบัญชีจาก
อธิบดีกรมสรรพากรตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๔๓) เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข สําหรับบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลตามมาตรา ๖๗ ทวิ (๒) แหงประมวล
รัษฎากร ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงิน
ได (ฉบับที่ ๔๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่
๖๗) ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๗๘) ลง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหถือวาเปนผูไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมสรรพากรตามประกาศฉบับ
นี้
ขอ 9 ในกรณีทมี่ ีปญหาในการปฏิบัติใหอธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจวินิจฉัย และคําวินิจฉัยของ
อธิบดีกรมสรรพากรใหถือเปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามประกาศนี้ดวย
ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันออกประกาศนี้ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
ศุภรัตน ควัฒนกุล
(นายศุภรัตน ควัฒนกุล)
อธิบดีกรมสรรพากร

แบบขอความเห็นชอบผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงิน
สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ตามมาตรา ๖๗ ทวิ (๒) แหงประมวลรัษฎากร

50

เรียน อธิบดีกรมสรรพากร
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
ดวยบริษัท / หางหุนสวน……………………………… ที่ตั้งสํานักงาน : เลขที่………… หมูที่……… ตรอก / ซอย……………………………
ถนน…………………ตําบล / แขวง……………………อําเภอ / เขต………………
จังหวัด…………………… รหัสไปรษณีย
โทรศัพท ……………………
วัน เดือน ป ที่จดทะเบียนนิติบุคคล………………. ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่…………………
มีความประสงคขอความเห็นชอบผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินซึ่งยื่นเปน
ครั้งแรก
ครั้งที่……………………เนื่องจาก
แตงตั้งผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงิน เมื่อ………………………
ผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินถูกเพิกถอนความเห็นชอบจากอธิบดีกรมสรรพากร
เมื่อ……………………………………………………………
โดยขอแตงตั้ง (นาย / นาง / นางสาว)…………………………………………………
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต/ผูสอบบัญชีภาษีอากร ทะเบียนเลขที่………………………สํานักงานบัญชี
………………………… ที่อยู……………………………………………
…………เปนผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินของบริษัท/หางฯโดยเริ่มตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชี
……………(ระบุ วัน เดือน ป) ………………และผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินรายนี้
- เคยถูกอธิบดีกรมสรรพากรเพิกถอนความเห็นชอบ
ครั้งที่ ๑ เมื่อ…………………………
ครั้งที่ ๒ เมื่อ…………………………
ไมเคยถูกอธิบดีกรมสรรพากรเพิกถอนความเห็นชอบ
บริษัท / หางฯ เชื่อวาผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินขางตนเปนผูตรวจสอบและรับรองบัญชีที่มี
คุณสมบัติครบถวนตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีซึ่งออกตามความในมาตรา 3 สัตต
แหงประมวลรัษฎากร
บริษัท / หางฯ รับรองวารายการตามขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ…………………………
(……………………)
ในฐานะ…………………………
ยื่นวันที่……เดือน……………พ.ศ. ………
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หนังสือรับรองของผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงิน
(แนบพรอมแบบ ภ.ง.ด. ๕๑)
ขาพเจา(นาย / นาง / นางสาว)…………………………………………………
ไดทําการสอบทานงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน นับตั้งแตวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต
…………………………………ของ……………………………………แลว
ขาพเจาขอรับรองวารายการตามแบบ ภ.ง.ด. ๕๑ เปนรายการจากงบการเงิน ซึ่งขาพเจาไดสอบทาน
ตามวิธีการสอบทานงบการเงินที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานการสอบบัญชี และตรวจสอบความถูกตองในสวนที่
เปนสาระสําคัญทางดานภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรแลว เห็นวา
งบการเงินดังกลาวไดจัดทําตามมาตรฐานการบัญชี และถูกตองในสวนที่เปนสาระสําคัญทางดาน
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรแลว
อื่นๆ (ระบุและใหความเห็น) ………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

ลงชื่อ……………………
(…………………)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ผูสอบบัญชีภาษีอากร
ทะเบียนเลขที่…………………
วันที่………………………
ระบุชื่อและที่ตั้งสํานักงานบัญชี (ถามี)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 142)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการบริจาคเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินได
เทาจํานวนเงินที่บริจาคใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลหรือนิติบุคคลอื่น
---------------------------------อาศัยอํานาจตามความแหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 255 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงือ่ นไข และระยะเวลาการ
บริจาคเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาจํานวนเงินที่บริจาคเพื่อชวยเหลือผูไดรับความเสียหายจาก
ธรณีพิบัติภยั ดังตอไปนี้
ขอ 1 เงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและคาลดหยอนตามมาตรา 47(1)(2)(3)(4)(5)
หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากร เทาจํานวนเงินที่บริจาคเพื่อชวยเหลือผูไดรับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัยเมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่จะไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดาตองเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการบริจาค ดังตอไปนี้
(1) ผูรับบริจาคตองเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
(2) ผูรับบริจาคตองดําเนินการในลักษณะเปนสื่อกลางในการรับบริจาคอยางเปดเผยเพื่อ
ชวยเหลือผูไดรับความเสียหายจากธรณีพิบตั ิภัยในพืน้ ที่จงั หวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล ตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
(3) ผูรับบริจาคตองนําเงินที่ไดรับบริจาคไปชวยเหลือผูไดรับความเสียหายจากธรณีพิบัติ
ภัยดังกลาวโดยตรง
(4) ภายหลังจากวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 หากยังมีเงินที่ไดรับบริจาคเหลืออยูผูรับ
บริจาคตองสงมอบเงินดังกลาวใหแกสว นราชการหรือองคการหรือสถานสาธารณกุศลที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดตามมาตรา 47 (7)(ข) แหงประมวลรัษฎากร ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2548
(5) ผูรับบริจาคตองจัดสงเอกสารหลักฐานใหแกกรมสรรพากร ไดแก สําเนาบัญชีการรับ
เงินบริจาคซึ่งตองแยกออกจากบัญชีการดําเนินงานตามปกติ สําเนาบัญชีแสดงรายการจายคาใชจายในการ
ชวยเหลือผูประสบเหตุธรณีพิบัติภัย สําเนารายชื่อผูบริจาค และสําเนาใบนําฝากหรือใบรับเงินชั่วคราวที่ออก
ใหแกผูบริจาค โดยใหจัดสงภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
ขอ 2 ในกรณีมีปญหาในการปฏิบัติใหอธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจวินิจฉัย และคําวินิจฉัยของ
อธิบดีกรมสรรพากรใหถือเปนหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการบริจาคที่กําหนดตามประกาศนี้
ดวย

53

ขอ 3 ประกาศนี้ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินประจําป พ.ศ. 2547 ที่ตองยื่นรายการในป
พ.ศ. 2548 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2548
ศิโรตม สวัสดิพ์ าณิชย
(นายศิโรตม สวัสดิ์พาณิชย)
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 145)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินไดที่จายเปนคาใชจายเพื่อการ
ไดมาซึ่งทรัพยสินประเภทอุปกรณที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน ซึ่งเปนการปรับเปลี่ยนแทนอุปกรณเดิม
-----------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 436) พ.ศ. 2548 อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินไดที่จายเปนคาใชจายเพือ่ การไดมาซึ่งทรัพยสินประเภทอุปกรณ
ที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน ซึ่งเปนการปรับเปลี่ยนแทนอุปกรณเดิมดังตอไปนี้
ขอ 1 “ทรัพยสินประเภทอุปกรณที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน” หมายความวา อุปกรณ
ประสิทธิภาพสูงที่ประหยัดพลังงานและ/หรือลดความตองการพลังงาน ซึ่งสามารถทํางานครบกระบวนการ
ดวยตัวเอง ที่ไดรับการรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงานวามีผลตอการประหยัด
พลังงาน
ขอ 2 “คาใชจายเพื่อการไดมาซึ่งทรัพยสินประเภทอุปกรณที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน”
หมายความวา มูลคาของอุปกรณ เครื่องจักร รวมถึงคาใชจายในการติดตั้งอุปกรณหรือเครื่องจักรที่มีผลตอการ
ประหยัดพลังงาน
ขอ 3 คาใชจายเพื่อการไดมาซึ่งทรัพยสินประเภทอุปกรณที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน
ซึ่งเปนการปรับเปลี่ยนแทนอุปกรณเดิมทีไ่ ดรับการยกเวนภาษีเงินได ตองเปนไปตามหลักเกณฑในขอ 4 ขอ 5
ขอ 6 ขอ 7 และขอ 8
ขอ 4 ทรัพยสินประเภทอุปกรณเดิมตองมีหลักฐานการไดมาซึ่งทรัพยสิน ไมวา จะเปน
ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี ใบสงสินคา ใบแจงหนี้ สัญญาซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน บัญชีทรัพยสิน
หรือเอกสารอื่นใดในทํานองเดียวกัน และทรัพยสินประเภทอุปกรณทมี่ ีผลตอการประหยัดพลังงานที่นํามา
ปรับเปลี่ยนตองเปนการไดมาโดยมีคาตอบแทน และพรอมใชงานไดภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ขอ 5 ทรัพยสินประเภทอุปกรณที่มีผลตอการประหยัดพลังงานที่นํามาปรับเปลี่ยนแทน
อุปกรณเดิม ตองเปนทรัพยสนิ ประเภทเดียวกันกับทรัพยสินประเภทอุปกรณเดิมกอนมีการปรับเปลี่ยน
ขอ 6 ผูประกอบการเปนผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่จะไดรับสิทธิยกเวนภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับเงินไดทจี่ ายเปนคาใชจายเพื่อการไดมาซึง่ ทรัพยสินประเภทอุปกรณที่มีผลตอการ
ประหยัดพลังงานซึ่งเปนการปรับเปลี่ยนแทนอุปกรณเดิม ตองเปนผูประกอบการซึ่งมีเงินไดพึงประเมินตาม
มาตรา 40(5)(6)(7) หรือ (8) และยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาโดยขอใชสิทธิหักคาใชจาย
ตามความจําเปนและสมควร และหากผูประกอบการดังกลาวยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
โดยขอใชสิทธิหักคาใชจายเปนการเหมาในปภาษีใด ผูประกอบการดังกลาวไมมีสิทธิยกเวนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาตั้งแตปภาษีนนั้
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ขอ 7 ผูประกอบการที่ประสงคจะขอรับสิทธิยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินไดที่จา ยเปน
คาใชจายเพื่อการไดมาซึ่งทรัพยสินประเภทอุปกรณที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน ซึ่งเปนการปรับเปลี่ยน
แทนอุปกรณเดิม ตองยื่นคําขอตอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงานใหตรวจสอบและไดรับ
หนังสือรับรองวาเปนอุปกรณที่มีผลตอการประหยัดพลังงานตามหลักเกณฑที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงานกําหนด
ผูประกอบการซึ่งไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตามวรรคหนึ่ง หากไดขายทรัพยสิน
ดังกลาวในปใด ผูประกอบการดังกลาวไมมีสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตั้งแตปที่ขายทรัพยสินดังกลาวนั้น
ขอ 8 ผูประกอบการที่จะขอรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตามขอ 7 ตองไมไดรับสิทธิประโยชน
หรืออยูระหวางการพิจารณาขอรับสิทธิประโยชนสนับสนุนจากสวนราชการโดยตรงเพื่อการสงเสริมการ
ลงทุนดานอนุรักษพลังงานโครงการอื่นใด
ขอ 9 ในกรณีที่มีปญหาที่ไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑของประกาศนี้ไดใหอธิบดี
กรมสรรพากรมีอํานาจวินิจฉัย และคําวินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากรใหถือเปนหลักเกณฑวิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดตามประกาศนี้ดวย
ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ศิโรตม สวัสดิพ์ าณิชย
(นายศิโรตม สวัสดิ์พาณิชย)
อธิบดีกรมสรรพากร

56

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 147)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คล
สําหรับเงินไดที่ไดจายไปเปนเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษใหแกลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคลนั้น
---------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา
ดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 438) พ.ศ. 2548 อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคลสําหรับเงินไดที่ไดจายไปเปนเงินเพิม่ คาครอง
ชีพพิเศษใหแกลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลนั้น ดังตอไปนี้
ขอ 1 บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลที่จายเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษใหแกลูกจาง ตอง
ประกาศหลักเกณฑ เงื่อนไขในการจายเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษเปนหนังสือใหลูกจางทราบเปนการทั่วไป
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ขอ 2 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตองเริ่มตนจายเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษใหแกลูกจาง
ภายในระหวางวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และเมื่อจายเงินเพิ่มคาครองชีพ
พิเศษใหแกลูกจางคนใดของตนในเดือนใดตองจายเงินเพิม่ คาครองชีพพิเศษใหลูกจางคนนั้นติดตอกันทุกเดือน
พรอมกับการจายเงินเดือน ในกรณีทหี่ ยุดจายเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษใหแกลูกจางคนนั้นในเดือนใด บริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลนัน้ ไมมีสิทธิยกเวนภาษีเงินไดสําหรับการจายเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษที่ไดจาย
ใหแกลูกจางคนนั้นตั้งแตเดือนหลังจากเดือนที่หยุดจายเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษใหแกลูกจางคนนัน้
ขอ 3 เงินเดือนที่ตองนํามารวมกับเงินเพิม่ คาครองชีพพิเศษ ตองเปนเงินเดือนที่บริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบคุ คลไดจายใหแกลูกจางตามบัญชีอัตราเงินเดือน หรือตามหลักเกณฑหรือตามวิธีปฏิบัติในการ
จายเงินเดือนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น
ในกรณีลูกจางเขาทํางานกอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 เงินเดือนตามวรรคหนึ่งตองไมต่ํา
กวาเงินเดือนสําหรับระยะเวลาเต็มเดือนของเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 หรือในกรณีคํานวณเงินเดือนจาก
ระยะเวลาการทํางานในแตละเดือนจํานวนเงินที่ตองนําไปคํานวณตามระยะเวลาการทํางานเพื่อคํานวณเปน
เงินเดือนตองไมต่ํากวาจํานวนเงินที่นําไปคํานวณตามระยะเวลาการทํางานเพื่อคํานวณเปนเงินเดือนของเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2548
ในกรณีลูกจางเขาทํางานในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 หรือภายหลังเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2548 เงินเดือนตามวรรคหนึ่งตองไมต่ํากวาเงินเดือนสําหรับระยะเวลาเต็มเดือนของเดือนที่เขาทํางาน หรือใน
กรณีคํานวณเงินเดือนจากระยะเวลาการทํางานในแตละเดือนจํานวนเงินที่ตองนําไปคํานวณตามระยะเวลาการ
ทํางานเพื่อคํานวณเปนเงินเดือนตองไมต่ํากวาจํานวนเงินที่นําไปคํานวณตามระยะเวลาการทํางานเพื่อคํานวณ
เปนเงินเดือนของเดือนที่เขาทํางาน
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ขอ 4 ลูกจางซึ่งไดรับเงินเพิม่ คาครองชีพพิเศษจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใด บริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลนั้นจะตองไมตัดสิทธิในการเพิ่มเงินเดือนหรือจํานวนเงินที่นําไปคํานวณตามระยะเวลา
การทํางานเพือ่ คํานวณเปนเงินเดือนใหแกลูกจางนั้นซึ่งจะมีสิทธิไดรับการเพิ่มเงินดังกลาวตามระเบียบ
หลักเกณฑ หรือขอบังคับของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น
กรณีบริษทั หรือหางหุน สวนนิติบุคคลไดเพิ่มเงินเดือนใหแกลูกจาง สําหรับลูกจางซึ่งไดรับ
เงินเดือนที่มไิ ดคํานวณเงินเดือนจากระยะเวลาการทํางานในแตละเดือน จํานวนเงินเดือนที่จะตองนํามารวมกับ
เงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษตองไมต่ํากวาเงินเดือนของเดือนที่มีการเพิ่มเงินเดือน และสําหรับลูกจางซึ่งไดรับ
เงินเดือนที่คํานวณเงินเดือนตามระยะเวลาการทํางานในแตละเดือน จํานวนเงินที่ตองนําไปคํานวณตาม
ระยะเวลาการทํางานเพื่อคํานวณเปนเงินเดือนที่จะนํามารวมกับเงินเพิม่ คาครองชีพพิเศษ ตองไมต่ํากวาจํานวน
เงินที่นําไปคํานวณตามระยะเวลาการทํางานเพื่อคํานวณเปนเงินเดือนที่มีการเพิ่มขึ้นแลว
ขอ 5 เงินเดือนที่จะนํามารวมกับเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษของลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลใดทีไ่ ดออกจากงานไปแลว และไดกลับเขาทํางานเปนลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
นั้นอีกในภายหลังใหเปนดังนี้
(1) กรณีลูกจางซึ่งมิใชลูกจางที่ไดรบั เงินเดือนที่คาํ นวณเงินเดือนจากระยะเวลาการทํางาน
ในแตละเดือน เงินเดือนนั้นจะตองไมต่ํากวาเงินเดือนของเดือนที่มีเงินเดือนมากที่สุดทีล่ ูกจางนั้นเคยไดรับจาก
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลนั้น ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 กอนที่ลูกจางนัน้ ออกจากงาน
(2) กรณีลูกจางซึ่งไดรับเงินเดือนทีค่ ํานวณเงินเดือนจากระยะเวลาการทํางานในแตละ
เดือน จํานวนเงินที่ตองนําไปคํานวณตามระยะเวลาการทํางานเพื่อคํานวณเปนเงินเดือน ตองไมต่ํากวาจํานวน
เงินที่นําไปคํานวณตามระยะเวลาการทํางานเพื่อคํานวณเปนเงินเดือนที่มีจํานวนมากที่สุด ที่ลูกจางนั้นเคย
ไดรับจากบริษทั หรือหางหุน สวนนิติบุคคลนั้นตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 กอนที่ลูกจางนั้นออกจากงาน
เงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษตามวรรคหนึ่งตองจายเพิ่มเติมจากเงินเดือนและเงินไดอื่นอัน
เนื่องมาจากการจางแรงงานที่ลูกจางไดรับอยูเปนประจําทุกเดือนอยูแลวกอนออกจากงานจากบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบคุ คลนั้น
ขอ 6 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประสงคจะใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดสําหรับการจายเงิน
เพิ่มคาครองชีพพิเศษใหแกลูกจาง ตองยื่นแบบแจงการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลสําหรับการจายเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษซึ่งตองมีขอความอยางนอยตามที่แนบทายประกาศนี้
การยื่นแบบแจงการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลสําหรับ
การจายเงินเพิม่ คาครองชีพพิเศษตามวรรคหนึ่ง ตองยื่นภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2549
การยื่นแบบแจงการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลสําหรับ
การจายเงินเพิม่ คาครองชีพพิเศษตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามเว็บไซต (web site)
ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือ ณ สถานที่ดังตอไปนี้
(1) สํานักงานสรรพากรพื้นที่ในทองทีท่ ี่สถานประกอบการของบริษัทหรือหางหุน สวนนิติ
บุคคลนั้นตั้งอยู
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ในกรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลมีสถานประกอบการหลายแหงใหยื่น ณ
สํานักงานสรรพากรพื้นทีใ่ นทองที่ที่สถานประกอบการซึ่งเปนสํานักงานใหญตั้งอยู
(2) สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลทีอ่ ยูใน
ความรับผิดชอบของสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ
ขอ 7 ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติ ใหอธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจวินิจฉัย และคําวินิจฉัย
ของอธิบดีกรมสรรพากรใหถือเปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํ หนดตามประกาศนีด้ วย
ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548

ศิโรตม สวัสดิพ์ าณิชย
(นายศิโรตม สวัสดิ์พาณิชย)
อธิบดีกรมสรรพากร

แบบแจงการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวน ทะเบียนรับเลขที่…59…….……
สถานทีร่ ับ…………………...
นิติบุคคล สําหรับการจายเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษ
วันเดือนปที่รับ………………..
เจาหนาที่ผูรับ………………...
ยืนตอ
1.

2.

อธิบดีกรมสรรพากร

ผาน

สรรพากรพื้นที่………………………

ชื่อผูประกอบการ…………………………………………….…

สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ

เลขประจําผูเสียภาษีอากร

ที่อยูของสํานักงานใหญ อาคาร………………………………………. หองเลขที่……………… ชั้นที่ …….. หมูบาน…..………………..
เลขที่..............หมูที่...............ตรอก/ซอย.....................................ถนน...................................................ตําบล/แขวง.....……...………
เขต/อําเภอ……...….....………จังหวัด……..………...………… รหัสไปรษณีย
โทรศัพท……………………..
e-mail address………………………………………………
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่………..…..……………………………..............….......…..ลงวันที่……................................……..…..………..
ขาพเจา…………………………………...…………………...……ในฐานะ…………..…....…………….............………ของบริษัท /หางฯ
มีความประสงคแจงการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับการจายเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษใหแก
ลูกจางของบริษัท/หางฯ ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 438) พ.ศ. 2548
ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 147) เรื่อง กําหนดหลักเกณท วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวน
ภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับเงินไดที่ไดจายไปเปนเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษใหแกลูกจางของบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลนั้น ลงวันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2548
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจายดังตอไปนี้
2.1 บริษัท/หางฯ ไดจายเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษใหแกลูกจาง/พนักงานของบริษัท/หางฯ ที่มีสัญญาการจางแรงงานเปนลายลักษณอักษร
ซึ่ ง หลั ก เกณฑ เงื่ อ นไขในการจ า ย ได มี ก ารประกาศให ลู ก จ า ง/พนั ก งานทราบเป น การทั่ ว ไปตามประกาศของบริ ษั ท /ห า งฯ/
เรื่อง ......................….....................................................................................ลงวันที่............เดือน...........................พ.ศ. ................
โดยประกาศดังกลาว บริษัท / หางฯไดเก็บรักษาไวที่สํานักงานใหญ และสามารถนํามาแสดงตอเจาหนาที่ไดทันที
2.2 บริษัท / หางฯ ไดเริ่มจายเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษใหแกลูกจาง/พนักงาน เมื่อวันที่............เดือน.......................พ.ศ. .....…...........
ขาพเจาขอรับรองวารายการที่แจงไวขางตนเปนรายการที่ถูกตองสมบูรณทุกประการ

ลงชื่อ………………………………………………. หุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูจัดการ
(
)

(โปรดดูรายละเอียดดานหลัง)
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รายละเอียดเอกสารที่ตองนํามาแสดงตอเจาหนาที่พรอมกับการยื่นแบบฉบับนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของหุนสวนผูจัดการหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ๆ
2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

การกรอกแบบแจงการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
สําหรับการจายเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษ
1. ผูประกอบการจะตองกรอกรายการในขอ 1 (ถามี) ใหครบถวน
2. รายการใน 2. ใหกรอกชื่อกรรมการผูจัดการหรือหุนสวนผูจัดการ ในฐานะกรรมการผูจัดการของบริษัท หรือ
หุนสวนผูจัดการของหางหุนสวนจํากัด

คําเตือน
แบบแจงการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับการจายเงินเพิ่มคาครองชีพ
พิเศษตองยื่นใหแลวเสร็จภายในวันที่15 มกราคม 2549 โดยใหยื่นผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตทางเว็บไซต
ของกรมสรรพากร http//www.rd.go.th หรือยื่น ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการของบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลตั้งอยู สําหรับกรณี ที่มีสถานประกอบการหลายแหงใหยื่น ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ที่
สถานประกอบการซึ่งเปนสํานักงานใหญตั้งอยู หรือ ณ สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ สําหรับบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 148)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเวนภาษีเงินได
ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลสําหรับเงินไดทไี่ ดจายไป
เปนคาใชจายในการฝกอบรมใหแกลูกจางของบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลนัน้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 (2) แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา
ดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548 อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคลที่ไดจายไปเปนคาใชจา ยในการ
ฝกอบรมใหแกลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลนั้น ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 60) เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเวนภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคลสําหรับเงินไดที่ได
จายไปเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหแกลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลนั้น ลงวันที่ 4 มกราคม
พ.ศ. 2539
ขอ 2 หลักสูตรที่ใชฝกอบรมลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนัน้ ตองเปนหลักสูตรที่จัด
ขึ้นเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจาง และไดรับการรับรองจากกระทรวงแรงงานและคาใชจายในการ
ฝกอบรมลูกจางแตละคนนัน้ ตองเปนไปตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงแรงงาน
ขอ 3 การฝกอบรมตามขอ 2 ตองเปนไปเพื่อประโยชนของกิจการของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลที่เปนนายจางนัน้
ขอ 4 ลูกจางที่เขารับการฝกอบรมตามขอ 2 ตองเปนลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น
โดยบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นตองจัดทําทะเบียนลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
เพื่อเปนหลักฐานการทํางานของลูกจาง
ขอ 5 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่จะฝกอบรมเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานลูกจางของตน ตองมีการ
กําหนดเงื่อนไขใหลูกจางที่เขารับการฝกอบรมนั้นกลับเขาทํางานใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคลนั้น
หลังจากการฝกอบรมเสร็จสิ้น
ขอ 6 วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ที่จะใชในการฝกอบรมตามขอ 2 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลนั้น ตอง
กําหนดลักษณะ ขนาด และคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณดังกลาวเพื่อมิใหปะปนกับวัสดุอุปกรณที่ใชในการ
ประกอบกิจการตามปกติของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลนั้น
ขอ 7 ประกาศนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวนั ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เปนตนไป ทั้งนี้ ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 60) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเวนภาษีเงิน
ไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลสําหรับเงินไดทไี่ ดจายไปเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหแกลูกจาง
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ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2539 ใหยังคงใชบงั คับตอไป เฉพาะในการ
ปฏิบัติจัดเก็บภาษีเงินไดที่คา งอยูหรือพึงชําระกอนวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ศิโรตม สวัสดิ์พาณิชย
(นายศิโรตม สวัสดิ์พาณิชย)
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมลู คาเพิ่ม ( ฉบับที่ 162 )
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจําหนายหนี้สูญ และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การคํานวณสวนของหนี้สูญ เพื่อนํามาหักออกจากภาษีขายตามมาตรา 82/11 แหงประมวลรัษฎากร
------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 82/11 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ( ฉบับที่ 30) พ . ศ . 2534 อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดให
ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งขายสินคาหรือใหบริการและไดนําภาษีขายไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
ตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากรแลว ตอมาหากมีหนี้สูญเกิดขึ้นจากการขายสินคาหรือการใหบริการ
และการจําหนายหนี้สูญดังกลาวไดเปนไปตามจํานวน หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด ให
ผูประกอบการจดทะเบียนนําภาษีขายที่คํานวณจากสวนของหนี้สูญดังกลาว มาหักออกจากภาษีขายของตนใน
เดือนภาษีที่ไดมีการจําหนายหนี้สูญได
การจําหนายหนีส้ ูญและการคํานวณสวนของหนี้สูญเพื่อนํามาหักออกจากภาษีขายใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในวรรคสอง ของขอ 6 แหงประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีมูลคาเพิ่ม ( ฉบับที่ 85) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจําหนาย หนี้สูญ และ
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณสวนของหนี้สูญ เพื่อนํามาหักออกจากภาษีขายตามมาตรา 82/11
แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ พ . ศ . 2542 ซึ่งแกไข เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมลู คาเพิ่ม ( ฉบับที่ 157) เรื่อง กําหนด หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจําหนายหนี้สูญ และ
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณสวนของหนี้สูญ เพื่อนํามาหักออกจากภาษีขายตามมาตรา 82/11
แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ พ . ศ . 2547 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ การจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจาหนี้ซึ่งเปนสถาบันการเงิน ในสวนของหนี้ที่เจาหนี้
ดังกลาวไดปลดหนีใ้ หลูกหนีใ้ นระหวางวันที่ 1 มกราคม พ . ศ . 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ . ศ . 2549 อัน
เนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑการปรับปรุง โครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่
ธนาคารแหงประเทศไทย ประกาศกําหนดใหกระทําไดโดยไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑในขอ 3 ขอ 4
หรือขอ 5
“ สถาบันการเงิน ” หมายความวา
(1) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย
(2) บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(3) บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย ”
ขอ 2 ใหยกเลิกความในวรรคสาม ของขอ 6 แหงประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีมูลคาเพิ่ม ( ฉบับที่ 85) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจําหนายหนี้สูญ และ
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณสวนของหนี้สูญ เพื่อนํามาหักออกจากภาษีขายตามมาตรา
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82/11 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ พ . ศ . 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมลู คาเพิ่ม ( ฉบับที่ 157) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
จําหนายหนี้สูญ และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณสวนของหนี้สูญ เพื่อนํามาหักออกจากภาษี
ขายตามมาตรา 82/11 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ พ . ศ . 2547 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ การจําหนายหนีส้ ูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจาหนี้อื่น ในสวนของหนี้ที่ไดปลดหนี้ใหแกลูกหนี้ อัน
เนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของเจาหนี้อนื่ ซึ่งไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้โดยนํา
หลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนดมาใช
โดยอนุโลม ใหกระทําไดโดยไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑในขอ 3 ขอ 4 หรือขอ 5 ทั้งนี้ เฉพาะการปลด
หนี้ที่ไดกระทําในระหวางวันที่ 1 มกราคม พ . ศ . 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ . ศ . 2549
“ สถาบันการเงิน ” หมายความวา
(1) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย
(2) ธนาคารออมสิน ตามกฎหมายวาดวยธนาคารออมสิน
(3) บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบัน
การเงิน
(4) บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(5) บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย
(6) บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหาร สินทรัพยไทย
(7) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึน้ สําหรับใหกูยืมเงินเพื่อ
สงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม
“ เจาหนี้อนื่ ” หมายความวา เจาหนี้ที่มใิ ชสถาบันการเงิน ซึ่งไดดําเนินการเจรจารวมกับสถาบัน
การเงินในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหแกลูกหนี้ และไดทําความตกลงเปนหนังสือรวมกับเจาหนี้ซงึ่ เปน
สถาบันการเงิน
“ ลูกหนี้ ” หมายความวา ลูกหนี้ของเจาหนีอ้ ื่น ซึ่งเปนลูกหนี้ของสถาบัน
การเงินดวย และใหหมายความรวมถึงผูค้ําประกันของลูกหนีด้ วย ”
ขอ 3 ประกาศนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ . ศ . 2548 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548
ศิโรตม สวัสดิพ์ าณิชย
(นายศิโรตม สวัสดิ์พาณิชย)
อธิบดีกรมสรรพากร

คําสั่งกรมสรรพากร
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คําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป. 56/2538
เรื่อง การกําหนดรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
---------------------------------------------

เพื่อใหเจาพนักงานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติในการพิจารณารายการที่ไมใหถือเปนรายจาย
ในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คล ตามมาตรา 65 ตรี
(4) แหงประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรจึงออกคําสั่งดังตอไปนี้
ขอ 1 กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไดจายเงินดังตอไปนี้
(1) เงินคาสมาชิก เงินประกัน เงินมัดจํา เงินจายลวงหนาเพื่อเปนคาใชจาย หรือเงินอืน่ ที่จายไป
ในลักษณะทํานองเดียวกัน เพื่อการไดมาซึง่ สิทธิในการเปนสมาชิกสนามกอลฟ สโมสรการกีฬา (Sport Club)
หรือสโมสรเพื่อการพักผอนหรือสันทนาการ (Member Club)
(2) เงินคาเลนกอลฟ คาเลนกีฬา คาตอบแทนเพื่อการพักผอนหรือสันทนาการในการใชสิทธิ
ตาม (1) หากการจายเงินตามวรรคหนึ่ง เปนการจายตามขอกําหนดในลักษณะเปนการจํากัดเฉพาะตัวบุคคล
บางคนซึ่งเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษา หรือบุคคลอื่นในตําแหนงในลักษณะทํานองเดียวกันของ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลใหเขาไปใชบริการได ไมวาจะมีการนําบุคคลอื่นที่มิใชกรรมการ พนักงาน
ลูกจาง ที่ปรึกษา หรือบุคคลอื่นในตําแหนงในลักษณะทํานองเดียวกันของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเขา
ไปใชบริการดวยหรือไมก็ตาม ใหถือวารายจายดังกลาวเขาลักษณะเปนรายจายเปนการสวนตัว ไมใหถือเปน
รายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี (3) แหงประมวลรัษฎากร
หากการจายเงินตามวรรคหนึ่ง เปนการจายตามขอกําหนดเพื่อใหการรับรองลูกคาหรือ
บุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 143 (พ.ศ.2522) ออกตามความประมวลรัษฎากรวาดวยภาษีเงินได
ตามมาตรา 65 ตรี (4) แหงประมวลรัษฎากร และในการรับรองดังกลาวเปดโอกาสใหกรรมการ พนักงาน
ลูกจาง ที่ปรึกษา หรือบุคคลอื่นในตําแหนงในลักษณะทํานองเดียวกันของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเขา
ใชบริการไดเปนการทั่วไป ใหถือวารายจายดังกลาวเขาลักษณะเปนคารับรองที่ถือเปนรายจายในการคํานวณ
กําไรสุทธิได ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 143 (พ.ศ.2522) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยภาษีเงินได
ตามมาตรา 65 ตรี (4) แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 2 กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลจายเงินตามขอ 1 วรรคสอง ใหถือวาเงินดังกลาวเปน
ประโยชนที่กรรมการ พนักงาน ลูกจาง ทีป่ รึกษา หรือบุคคลอื่นในตําแหนงในลักษณะทํานองเดียวกันของ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลไดรับ เขาลักษณะเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร
โดยถือเปนเงินไดตามมาตรา 40(1) หรือ (2) แหงประมวลรัษฎากร ของกรรมการ พนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษา
หรือบุคคลอื่นในตําแหนงในลักษณะทํานองเดียวกัน นั้น
ขอ 3 กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลมอบสิทธิตามขอ 1 วรรคสาม ใหแก กรรมการ
พนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษา หรือบุคคลอื่นในตําแหนงในลักษณะทํานองเดียวกันโดยเด็ดขาด ไมวาในกรณีใด
หรือในกรณีการออกจากบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคล ใหถือวาเงินดังกลาวเปนประโยชนที่กรรมการ
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พนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษา หรือบุคคลอื่นในตําแหนงในลักษณะทํานองเดียวกันของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลไดรับ เขาลักษณะเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร โดยถือเปนเงินไดตาม
มาตรา 40(1) หรือ (2) แหงประมวลรัษฎากร ของกรรมการ พนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษา หรือบุคคลอื่นใน
ตําแหนงในลักษณะทํานองเดียวกัน นั้น
ขอ 4 คําสั่งนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2538 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2538
จัตุมงคล โสณกุล
อธิบดีกรมสรรพากร

67

คําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป. 58/2538
เรื่อง ภาษีเงินไดนติ ิบุคคล กรณีการตัดมูลคาตนทุนทีเ่ หลืออยูของทรัพยสินที่สูญหายหรือชํารุดจนไม
สามารถใชงานได
--------------------------------------------เพื่อใหเจาพนักงานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบและแนะนํากรณีการเสียภาษี
เงินไดนิติบุคคล สําหรับการตัดมูลคาตนทุนที่เหลืออยูของทรัพยสินทีส่ ูญหายหรือชํารุดจนไมสามารถใชงาน
ได กรมสรรพากรจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
ขอ 1 กรณีที่ทรัพยสินชํารุดจนไมสามารถใชงานได บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล จะนํามูลคา
ตนทุนที่เหลืออยูของทรัพยสินนั้น ตัดเปนรายจายทั้งจํานวนไมได แตหากไดทําลายหรือขายไปซึ่งทรัพยสิน
นั้น ก็มีสิทธิ์ตัดตนทุนที่เหลืออยูเปนรายจายได ไมตองหามตามมาตรา 65 ตรี แหงประมวลรัษฎากร
ในกรณีที่ขายทรัพยสินนั้นไป บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น ตองนําราคาขายทรัพยสิน
ดังกลาวมารวมคํานวณกําไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบคุ คลดวย
ขอ 2 กรณีที่ทรัพยสินสูญหาย ซึ่งถือเปนผลเสียหายจากการประกอบกิจการ และบริษทั หรือหาง
หุนสวนนิติบคุ คล ประสงคจะตัดตนทุนทีเ่ หลืออยูของทรัพยสินนั้นเปนรายจายทั้งจํานวน ไดดังนี้
(ก) กรณีที่ทรัพยสินที่สูญหายนั้น บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ไดมีการประกันหรือสัญญา
คุมกันใด ๆ ไว กรณีดังกลาวถือเปนผลเสียหายอันอาจไดรับกลับคืนเนือ่ งจากการประกันหรือสัญญาคุมกันใด
ๆ ดังนั้น เมื่อทรัพยสินไดรับความเสียหายและกําลังรอการชดใชจากบริษัทประกันภัย แตไดสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชีไปกอน เชนนี้บริษัทและหางหุนสวนนิตบิ ุคคล จะตัดผลเสียหายดังกลาวเปนรายจายทันที
ไมได ตองหามตามมาตรา 65 ตรี (12) แหงประมวลรัษฎากร บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น จะตองรอ
จนกวาจะไดรบั คาสินไหมทีไ่ ดรับชดใชจากบริษัทประกันภัยเสียกอน ถาผลเสียหายมากกวาคาชดใชผลตางถือ
เปนผลเสียหายที่มีสิทธิ์หักเปนรายจายได แตถาคาชดใชสูงกวาความเสียหาย ผลตางถือเปนรายได จึงตองนํามา
รวมคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนติ ิบุคคลดวย
(ข) กรณีทรัพยสินที่สูญหายนั้น ไมมีการประกันหรือสัญญาคุมกันใด ๆ มูลคาของตนทุนที่
เหลืออยูของทรัพยสินนั้น ถือเปนผลเสียหายจากการประกอบกิจการ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คล มีสิทธิ์
ตัดเปนรายจายไดทั้งจํานวน ไมตองหามตามมาตรา 65 ตรี แหงประมวลรัษฎากร แตบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคล จะตองมีหลักฐานที่เชื่อถือได เพือ่ แสดงใหเห็นวาทรัพยสินนัน้ ไดสูญหายจริง
สั่ง ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2538
จัตุมงคล โสณกุล
อธิบดีกรมสรรพากร
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คําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป.132/2548
เรื่อง การคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5) มาตรา 65 ทวิ (8) และ
มาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร
-------------------------เพื่อใหเจาพนักงานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัตใิ นการตรวจสอบและแนะนําเกี่ยวกับ
การคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5) มาตรา 65 ทวิ (8) และมาตรา
79/4 แหงประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.71/2541 เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
เปนเงินตราไทยในการปฏิบัติการเพื่อหักภาษีเงินได ณ ที่จาย การหักภาษีตามมาตรา 70 และมาตรา 70 ทวิ แหง
ประมวลรัษฎากร การออกใบ กํากับภาษี และการลงรายการในรายงานภาษีมูลคาเพิ่ม ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.
2541
ขอ 2 กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลนอกจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่น
ตามที่รัฐมนตรีกําหนดมีเงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สินซึง่ มีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่เหลืออยูใน
วันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ใหบริษทั หรือหางหุน สวนนิติบุคคลดังกลาวคํานวณคาหรือราคาของ
เงินตราหรือทรัพยสินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อซึ่งธนาคารแหงประเทศไทย
ไดคํานวณไว และใหคํานวณคาหรือราคาของหนี้สินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยขาย
ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว ทั้งนี้ ตามมาตรา 65 ทวิ (5) (ก) แหงประมวลรัษฎากร
กรณีบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งเปนธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน
การเงินอื่นที่รฐั มนตรีกําหนด มีเงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สินซึ่งมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่
เหลืออยูในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาวคํานวณคาหรือ
ราคาของเงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อและอัตราขายของ
ธนาคารพาณิชยที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว ทั้งนี้ ตามมาตรา 65 ทวิ (5) (ข) แหงประมวลรัษฎากร
ทรัพยสิน หรือหนี้สินซึง่ มีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่เหลืออยูในวันสุดทายของ
รอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลตองคํานวณคาหรือราคาเปนเงินตราไทยตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง หมายถึง เงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สนิ ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลมีสิทธิเรียกรอง
ที่จะไดรับหรือมีภาระผูกพันที่จะตองชําระเปนเงินตราตางประเทศเปนจํานวนเงินทีก่ าํ หนดไวแนนอน เชน
เงินฝากธนาคาร (Cash) ลูกหนี้การคา (Account Receivable) ลูกหนีแ้ ละตั๋วเงินรับจากการขายสินคา (Accounts
and Notes Receivable)
หลักทรัพยในความตองการของตลาด (Marketable Securities) ซึ่งมีวัตถุประสงคที่จะ
เปลี่ยนเปนเงินสดทันทีที่ตองการ แตไมรวมถึงตราสารทุนซึ่งเปนเงินลงทุนระยะยาวที่เปนสกุลเงินตรา
ตางประเทศเพือ่ หวังเงินปนผลในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ เงิน
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ใหกยู ืมแกบริษัทในเครือเดียวกัน (Loan to Subsidiaries) คาใชจายลวงหนา (Prepaid Expense) เจาหนี้จากการ
ซื้อสินคา (Accounts Payable) คาใชจายคางจาย (Accrued Expense) เปนตน
ขอ 3 กรณีบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลไดรับมาหรือจายไปซึ่งเงินตรา ทรัพยสนิ หรือ
หนี้สิน ซึ่งมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศในระหวางรอบระยะเวลาบัญชี ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลดังกลาวคํานวณคาหรือราคาของเงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สินเปนเงินตราไทยตามราคาตลาดในวันที่
รับมาหรือจายไปนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 65 ทวิ (5) วรรคสอง แหงประมวล รัษฎากร
ราคาตลาดตามวรรคหนึ่ง กรณีการบันทึกบัญชี ณ วันที่เกิดรายการทรัพยสิน หรือหนี้สิน
หมายถึง
(1) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชยทตี่ ั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการธนาคาร
พาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราซื้อหรืออัตรา
ขาย) หรือ
(2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ
ไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยหรืออัตราขายถัวเฉลี่ย)
ราคาตลาดตามวรรคหนึ่ง กรณีการไดรับเงินหรือจายเงินเปนเงินตราตางประเทศ
หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนทีเ่ ปนจริงในทางปฏิบัติจากการนําเงินสกุลบาทไปแลกเปนเงินสกุลตางประเทศ หรือ
เกิดจากการนําเงินสกุลตางประเทศไปแลกเปนเงินสกุลบาท
ตัวอยาง
(1) บริษัท ก จํากัด ประกอบกิจการขายเม็ดพลาสติก ไดมีการขายเม็ดพลาสติกใหแก
บริษัทในตางประเทศ โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ก จํากัด ดําเนินการสงออก
สินคาและบันทึกบัญชีในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548 บริษัท ก จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการ
บันทึกบัญชีเพือ่ เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้
(1/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
วาดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพฤหัสบดี
ที่ 3 มีนาคม 2548 หรือ
(1/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งจะเปน
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548 ซึ่งเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันพุธที่ 2 มีนาคม 2548
(2) บริษัท ข จํากัด ประกอบกิจการขายเครื่องใชไฟฟา ไดขายเครื่องใชไฟฟาใหแกบริษัท
ในตางประเทศ โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ข จํากัดดําเนินการสงออกสินคา
และบันทึกบัญชีในวันจันทรที่ 14 มีนาคม 2548 บริษัท ข จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการบันทึกบัญชี
เพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลดังนี้
(2/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันจันทรที่ 14
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มีนาคม 2548 หรือ
(2/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งจะเปน
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันจันทรที่ 14 มีนาคม 2548 ซึ่งเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันศุกรที่ 11 มีนาคม 2548 เนื่องจากวันเสารที่ 12
และวันอาทิตยที่ 13 มีนาคม 2548 เปนวันหยุดราชการ
(3) บริษัท ค จํากัด ประกอบกิจการเปนนายหนาตัวแทน ไดใหบริการแกบริษัทใน
ตางประเทศ โดยตกลงราคาคาบริการเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ค จํากัดดําเนินการออกใบแจงหนี้
และบันทึกบัญชีในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2548 บริษัท ค จํากัด มีสทิ ธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการบันทึก
บัญชีเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบคุ คล ดังนี้
(3/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพฤหัสบดีที่ 7
เมษายน 2548 หรือ
(3/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งจะเปน
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันอังคารที่ 5 เมษายน 2548 เนื่องจากวันพุธที่ 6
เมษายน 2548 เปนวันหยุดทําการของธนาคาร
(4) บริษัท ง จํากัด ประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคาร ไดกูยืมเงินจากธนาคารใน
ตางประเทศ บริษัท ง จํากัด บันทึกบัญชีเจาหนี้เงินกูยืมในวันเสารที่ 23 เมษายน 2548 หรือวันเสารที่ 30
เมษายน 2548 บริษัท ง จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการบันทึกบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้
(4/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
วาดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกรที่ 22
เมษายน 2548 กรณีบันทึกบัญชีในวันเสารที่ 23 เมษายน 2548 หรือในวันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 กรณีบันทึก
บัญชีในวันเสารที่ 30 เมษายน 2548
(4/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉลี่ย) ที่
ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 22 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงิน
สกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2548 กรณีบันทึกบัญชีในวันเสารที่ 23 เมษายน
2548 และใชอตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉลี่ย) ที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทํา
การประจําวันศุกรที่ 29 เมษายน2548 กรณีบันทึกบัญชีในวันเสารที่ 30 เมษายน 2548 เนื่องจากในวันทําการ
สุดทายของเดือนหนึ่งเดือนใด ธนาคารแหงประเทศไทยจะออกประกาศอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุล
ตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการนั้นอีกหนึ่งฉบับ
ขอ 4 การหักภาษีเงินได ณ ที่จายตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 50 มาตรา 69 ทวิ และมาตรา 69 ตรี
แหงประมวลรัษฎากร การหักภาษีตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร การหักภาษีจากการจําหนายเงินกําไร
ตามมาตรา 70 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร และการนําสงภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 83/6 แหงประมวลรัษฎากร
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กรณีการจายเงินไดพึงประเมิน การจําหนายเงินกําไรหรือการนําสงภาษีมูลคาเพิ่มเปนหนวยเงินตรา
ตางประเทศ ผูจายเงินไดพงึ ประเมิน บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลที่จําหนายเงินกําไร หรือผูมีหนาที่นําสง
ภาษีมูลคาเพิ่มตองคํานวณจํานวนภาษีที่ตองหักและนําสงโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการดังตอไปนี้
เปนอัตราแลกเปลี่ยนในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย ทั้งนี้ ตามมาตรา 9 แหงประมวล
รัษฎากร และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา
9 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548
(1) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชยทตี่ ั้งขึ้นตามกฎหมาย วาดวยการธนาคาร
พาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยใน แตละวัน (อัตราขาย) หรือ
(2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันที่ธนาคาร แหงประเทศไทย
ประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราขายถัวเฉลี่ย)
การใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธกี ารตามวรรคหนึ่ง เมื่อไดใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตามวิธีการหนึง่ วิธีการใดแลว ตองใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นตลอดไป เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิบดี
กรมสรรพากรจึงจะเปลีย่ นแปลงวิธีการได ทั้งนี้ ตามขอ 2 วรรคสอง ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา9 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2548
ในกรณีทจี่ ายเงินไดพึงประเมินหรือจําหนายเงินกําไรตามวรรคหนึง่ ดวยเช็ค ใหคํานวณ
จํานวนภาษีทตี่ องหักและนําสงตามวันทีท่ ี่ลงในเช็ค และใหใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตรา
ไทยตามวรรคหนึ่ง
ตัวอยาง
(1) บริษัท ก จํากัด จายเงินคาลิขสิทธิ์ใหแกบริษัทในตางประเทศในวันพฤหัสบดีที่ 3
มีนาคม 2548 บริษัท ก จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 ดังนี้
(1/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
วาดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพฤหัสบดี
ที่ 3 มีนาคม 2548 หรือ
(1/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉลี่ย) ที่
ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของ
เงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันพุธที่ 2 มีนาคม 2548
(2) บริษัท ข จํากัด จายเงินปนผลใหแกบริษัทในตางประเทศในวันจันทรที่ 18 เมษายน
2548 บริษัท ข จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 ดังนี้
(2/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันจันทรที่ 18
เมษายน 2548 หรือ
(2/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉลี่ย) ที่ธนาคาร
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แหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันจันทรที่ 18 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง
ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันอังคารที่ 12 เมษายน 2548 เนือ่ งจากวันพุธที่ 13 วันพฤหัสบดีที่ 14 วันศุกรที่ 15
เมษายน 2548 เปนวันหยุดทําการของธนาคาร และ วันเสารที่ 16 วันอาทิตยที่ 17 เมษายน 2548 เปน
วันหยุดราชการ
(3) บริษัท ค จํากัด จายเงินคาดอกเบีย้ ใหแกบริษัทในตางประเทศในวันจันทรที่ 25 เมษายน
2548 บริษัท ค จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 ดังนี้
(3/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันจันทรที่ 25
เมษายน 2548 หรือ
(3/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉลี่ย) ที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันจันทรที่ 25 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง
ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันศุกรที่ 22 เมษายน 2548 เนื่องจากวันเสารที่ 23 และวันอาทิตยที่ 24 เมษายน 2548
เปนวันหยุดราชการ
(4) บริษัท ง จํากัด จายเงินคาบริการเชาพื้นที่บนเว็บไซต (Web Site) ใหแกบริษัทใน
ตางประเทศในวันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 เวลาประมาณ 13.00 น. บริษัท ง จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยน
ในการยื่นแบบ ภ.พ.36 ดังนี้
(4/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกรที่ 29
เมษายน 2548 หรือ
(4/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขาย
ถัวเฉลี่ย) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2548
(5) บริษัท จ จํากัด จายเงินเดือนใหแกพนักงานซึ่งเปนชาวตางประเทศทุกวันที่ 30 ของเดือน
โดยการโอนเงินเดือนของพนักงานเขาบัญชีธนาคารของพนักงาน ซึ่งในวันที่ 30 เมษายน 2548 ตรงกับวันเสาร
บริษัท จ จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ดังนี้
(5/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกรที่ 29
เมษายน 2548 หรือ
5/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉลี่ย) ที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ
ณ สิ้นวันทําการประจําวันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 เนื่องจากในวันทําการสุดทายของเดือนหนึ่งเดือนใด
ธนาคารแหงประเทศไทยจะออกประกาศอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการนั้นอีก
หนึ่งฉบับ
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ขอ 5 เวนแตกรณีตามขอ 6 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งประกอบกิจการขายสินคาหรือ
ใหบริการและมีหนาที่ตองออกใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 มาตรา 86/5 มาตรา 86/6 และมาตรา 86/7 แหง
ประมวลรัษฎากร และผูประกอบการจดทะเบียนไดตกลงราคาสินคาหรือคาบริการเปนหนวยเงินตรา
ตางประเทศ ทั้งนี้ ไมวาจะมีขอตกลงใหออกใบแจงหนีเ้ ปนเงินบาทหรือชําระราคาสินคาหรือคาบริการเปนเงิน
บาท ผูประกอบการจดทะเบียนจะตองแสดงมูลคาของสินคาหรือของบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มเปน
หนวยเงินตราไทยในใบกํากับภาษี โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการดังตอไปนี้ เปนอัตราแลกเปลี่ยน
ในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย ทั้งนี้ ตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร และประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 แหงประมวล
รัษฎากร ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548
(1) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการธนาคาร
พาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราซื้อ) หรือ
(2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว
ในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ย)
การใชอตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการตามวรรคหนึ่ง เมื่อไดใชอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตามวิธกี ารหนึ่งวิธีการใดแลว ตองใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานัน้ ตลอดไป เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
อธิบดีกรมสรรพากรจึงจะเปลี่ยนแปลงวิธกี ารได ทั้งนี้ ตามขอ 2 วรรคสอง ของประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8
กุมภาพันธ พ.ศ. 2548
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับชําระราคาสินคาและคาบริการดวยเช็ค ใหคํานวณ
มูลคาของสินคาหรือของบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพิม่ เปนหนวยเงินตราไทยตามวันที่ที่ลงในเช็ค และให
ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามวรรคหนึ่ง
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรใหออกใบกํากับภาษีเปน
หนวยเงินตราตางประเทศตามมาตรา 86/4 วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนตองระบุ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากรไวในใบกํากับภาษี
ดวย
ตัวอยาง
(1) บริษัท ก จํากัด ประกอบกิจการขายเม็ดพลาสติก ไดมีการขายเม็ดพลาสติกใหแกบริษัท ข
จํากัด โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ก จํากัด สงมอบสินคาในวันพฤหัสบดีที่ 3
มีนาคม 2548 บริษัท ก จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี ดังนี้
(1/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพฤหัสบดีที่ 3
มีนาคม 2548 หรือ
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(1/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งจะเปน
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548 ซึ่งเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันพุธที่ 2 มีนาคม 2548
(2) บริษัท ค จํากัด ประกอบกิจการใหบริการเปนที่ปรึกษา ไดใหบริการแกบริษัท ง จํากัด โดย
ตกลงราคาคาบริการเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษทั ค จํากัด ดําเนินการออกใบแจงหนี้ในวันศุกรที่ 11
มีนาคม 2548 แตบริษัท ง จํากัด ชําระราคาคาบริการในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2548 บริษัท ค จํากัด มีสิทธิใช
อัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษีดงั นี้
(2/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยทตี่ ั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพุธที่ 16
มีนาคม 2548 หรือ
(2/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งจะเปน
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพุธที่ 16 มีนาคม 2548 ซึ่งเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2548
(3) บริษัท ก จํากัด ประกอบกิจการขายเม็ดพลาสติก ไดมีการขายเม็ดพลาสติกใหแกบริษัท ข
จํากัด โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ก จํากัด สงมอบสินคาในวันเสารที่ 9 เมษายน
2548 บริษัท ก จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี ดังนี้
(3/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยทตี่ ั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกรที่ 8
เมษายน 2548 หรือ
(3/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งจะเปน
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 8 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2548
(4) บริษัท ก จํากัด ประกอบกิจการขายเม็ดพลาสติก ไดมกี ารขายเม็ดพลาสติกใหแกบริษัท ข
จํากัด โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ก จํากัด สงมอบสินคาในวันจันทรที่ 18
เมษายน 2548 บริษัท ก จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี ดังนี้
(4/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยทตี่ ั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวย
การธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันจันทรที่ 18
เมษายน 2548 หรือ
(4/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งจะเปน
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันจันทรที่ 18 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันอังคารที่ 12 เมษายน 2548 เนื่องจากวันพุธที่
13 วันพฤหัสบดีที่ 14 วันศุกรที่ 15 เมษายน 2548 เปนวันหยุดทําการของธนาคาร และวันเสารที่ 16 วันอาทิตย
ที่ 17 เมษายน 2548 เปนวันหยุดราชการ
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(5) บริษัท ง จํากัด ประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคาร ไดรับชําระราคาคาบริการในวันศุกรที่
29 เมษายน 2548 เวลาประมาณ 11.00 น. บริษัท ง จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี
ดังนี้
(5/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวย
การธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกรที่ 29 เมษายน
2548 หรือ
(5/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งอาจจะเปน
SIGH หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2548
(6) บริษัท ง จํากัด ประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคาร ไดรับชําระราคาคาบริการในวันเสารที่
30 เมษายน 2548 บริษัท ง จํากัด มีสิทธิใชอตั ราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี ดังนี้
(6/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวย
การธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกรที่ 29 เมษายน
2548 หรือ
(6/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งอาจจะเปน
SIGH หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 29เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 เนื่องจากในวันทํา
การสุดทายของเดือนหนึ่งเดือนใด ธนาคารแหงประเทศไทยจะออกประกาศอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงิน
สกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการนั้นอีกหนึ่งฉบับ
(7) บริษัท จ จํากัด ประกอบกิจการขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามัน ไดขายน้ํามันใหแกบริษัท ฉ
จํากัด โดยตกลงราคาน้ํามันเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท จ จํากัด สงมอบน้ํามันในวันพุธที่ 4
พฤษภาคม 2548 เปนจํานวน 2 ครั้ง ครั้งแรกบริษัท จ จํากัด สงมอบน้ํามันเวลา 01.00 น. ซึ่งเปนเวลากอนที่
ธนาคารพาณิชยจะประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในแตละวัน และเปนเวลากอนทีธ่ นาคารแหงประเทศไทย
จะประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันในแตละวัน (ธนาคารพาณิชยจะประกาศอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราในแตละวัน เริ่มตนในเวลาประมาณ 08.00 น. ของแตละวัน ซึ่งอาจมีการประกาศอีกหลาย
ครั้งในแตละวัน และธนาคารแหงประเทศไทยจะประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน
ในแตละวันในเวลาประมาณ 08.00 น. ของแตละวัน) และครั้งที่สองเวลา 08.30 น. ซึ่งเปนเวลาภายหลังที่
ธนาคารพาณิชยประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในแตละวัน และธนาคารแหงประเทศไทยประกาศอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันในแตละวันแลว บริษัท จ จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการ
ออกใบกํากับภาษี ดังนี้
(7/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวย
การธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันอังคารที่ 3
พฤษภาคม 2548 สําหรับการสงมอบน้ํามันเวลา 01.00 น. และใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของ
ธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม
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2548 สําหรับการสงมอบน้ํามันเวลา 08.30 น. หรือ
(7/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งอาจจะเปน
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2548 ซึ่งเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตางๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันจันทรที่ 2 พฤษภาคม 2548 สําหรับการสง
มอบน้ํามันเวลา 01.00 น. และใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่ง
อาจจะเปน SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2548 ซึ่ง
เปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตางๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2548 สําหรับ
การสงมอบน้ํามันเวลา 08.30 น.
(8) บริษัท ช จํากัด ประกอบกิจการขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามัน ไดขายน้ํามันใหแกบริษัท ซ
จํากัด โดยตกลงราคาน้ํามันเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ช จํากัด สงมอบน้ํามันในวันเสารที่ 30
เมษายน 2548 เปนจํานวน 2 ครั้ง ครั้งแรกบริษัท ช จํากัด สงมอบน้ํามันเวลา 01.00 น. ครั้งที่สองเวลา 09.00 น.
และสงมอบน้าํ มันในวันอาทิตยที่ 1 พฤษภาคม 2548 เปนจํานวน 1 ครั้ง เวลา 11.00 น. บริษัท ช จํากัด มีสิทธิ
ใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี ดังนี้
(8/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการ
ธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในศุกรที่ 29 เมษายน 2548
สําหรับการสงมอบน้ํามันทั้ง 3 ครั้งดังกลาว หรือ
(8/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งอาจจะเปน
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตางๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 สําหรับการสงมอบ
น้ํามันทั้ง 3 ครั้งดังกลาว เนื่องจากในวันทําการสุดทายของเดือนหนึ่งเดือนใด ธนาคารแหงประเทศไทยจะออก
ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตางๆ ณ สิ้นวันทําการนัน้ อีกหนึง่ ฉบับ
(9) บริษัท ฌ จํากัด ประกอบกิจการขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันไดขายน้ํามันใหแกบริษัท ญ
จํากัด โดยตกลงราคาน้ํามันเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ฌ จํากัด สงมอบน้ํามันในวันพฤหัสบดีที่ 1
กันยายน 2548 เปนจํานวน 2 ครั้ง ครั้งแรก บริษัท ฌ จํากัด สงมอบน้ํามันเวลา 01.00 น. ครั้งที่สองเวลา 09.00
น. บริษัท ฌ จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยน ในการออกใบกํากับภาษี ดังนี้
(9/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยทตี่ ั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการ
ธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพุธที่ 31 สิงหาคม
2548 สําหรับการสงมอบน้ํามันเวลา 01.00 น. และใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชย
ที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2548 สําหรับ
การสงมอบน้ํามันเวลา 09.00 น. หรือ
(9/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งอาจจะเปน
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2548 ซึ่งเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตางๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2548 สําหรับการสงมอบ
น้ํามันทั้งสองครั้งดังกลาว เนื่องจากในวันทําการสุดทายของเดือนหนึง่ เดือนใด ธนาคารแหงประเทศไทยจะ
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ออกประกาศอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตางๆ ณ สิ้นวันทําการนั้นอีกหนึ่งฉบับ
ขอ 6 กรณีการออกใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับการขายสินคาหรือ
การใหบริการดังตอไปนี้ ไมตองปฏิบัติตามขอ 5
(1) การออกใบกํากับภาษีกรณีการขายสินคาโดยการสงออก ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียน
ไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิใชใบกํากับสินคาหรืออินวอยซ
ซึ่งผูสงออกไดออกเปนปกติตามประเพณีทางการคาระหวางประเทศเปนใบกํากับภาษี ถาใบกํากับสินคาหรือ
อินวอยซไดออกเปนหนวยเงินตราตางประเทศ ใบกํากับภาษีในกรณีดงั กลาวจึงแสดงมูลคาของสินคาเปน
หนวยเงินตราตางประเทศได
(2) การออกใบกํากับภาษีกรณีการใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักรและไดมกี ารใชบริการ
นั้นในตางประเทศ ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียนไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ผูประกอบการ
จดทะเบียนมีสิทธิใชใบแจงหนี้หรืออินวอยซซึ่งไดออกเปนปกติตามประเพณีทางการคาระหวางประเทศเปน
ใบกํากับภาษี ถาใบแจงหนีห้ รืออินวอยซไดออกเปนหนวยเงินตราตางประเทศ ใบกํากับภาษีในกรณีดังกลาวจึง
แสดงมูลคาของสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศได
(3) การออกใบกํากับภาษีสาํ หรับการใหบริการขนสงสินคาระหวางประเทศโดยอากาศยาน
ผูประกอบการมีสิทธิใชแอรเวยบิลหรือเฮาสแอรเวยบิลทีผ่ ูขนสงหรือตัวแทนรับขนสงไดออกเปนปกติตาม
ประเพณีทางการคาระหวางประเทศเปนใบกํากับภาษี ถาแอรเวยบิลหรือเฮาสแอรเวยบิลไดออกเปนหนวย
เงินตราตางประเทศ ใบกํากับภาษีดังกลาวจึงแสดงมูลคาของบริการเปนหนวยเงินตราตางประเทศได
ขอ 7 กรณีการลงรายการในรายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แหงประมวลรัษฎากร ของ
ผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 5 และขอ 6 ใหปฏิบัติดงั นี้
(1) การลงรายการในรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินคาหรือใหบริการ
ซึ่งไดออกใบกํากับภาษีตามขอ 5 จะตองลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวันที่ระบุไวในใบกํากับภาษี
สําหรับการคํานวณมูลคาของสินคาหรือของบริการในรายงานภาษีขายใหถือมูลคาของสินคาหรือของบริการ
ซึ่งไดคํานวณเปนหนวยเงินตราไทยตามใบกํากับภาษี
(2) การลงรายการในรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินคาซึ่งไดออก
ใบกํากับภาษีตามขอ 6(1) จะตองลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวนั ที่ชําระอากรขาออก หรือวาง
หลักประกันอากรขาออก หรือจัดใหมีผูค้ําประกันอากรขาออก เวนแตกรณีที่ไมตองเสียอากรขาออกหรือไดรับ
ยกเวนอากรขาออก ก็ใหลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวันที่มีการออกใบขนสินคาขาออกตามกฎหมาย
วาดวยศุลกากร โดยใหคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในรายงานภาษีขาย ดังตอไปนี้
(ก) ถาไดรับเงินตราตางประเทศจากการสงออกสินคาในขณะที่ออกใบกํากับภาษีตามขอ
6(1) และไดมกี ารขายเงินตราตางประเทศที่ไดรับชําระนัน้ เปนเงินตราไทยในเดือนทีค่ วามรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น ใหถือเงินตราไทยจากการขายนัน้ เปนมูลคาของฐานภาษีที่ไดรบั หรือพึงไดรบั จากการ
ขายสินคา เวนแตมิไดมกี ารขายเงินตราตางประเทศในเดือนที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น ให
ถือตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไวในวันทําการสุดทาย
ของเดือนที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึน้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 79/4(1) แหงประมวลรัษฎากร
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(ข) ถายังไมไดรับเงินตราตางประเทศจากการสงออกสินคาในขณะทีอ่ อกใบกํากับภาษีตาม
ขอ 6(1) ใหคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามหลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา 9 แหงประมวล
รัษฎากร
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตาม (ก) หรือ (ข)
ในเดือนภาษีทลี่ งรายงานแลว ใหถือมูลคาของสินคาซึ่งไดคํานวณเปนเงินตราไทยเพือ่ การยื่นแบบแสดง
รายการภาษีของเดือนภาษีนนั้ ถาไดรับชําระราคาคาสินคาเปนเงินตราตางประเทศในเดือนภาษีอนื่ หรือไดมี
การขายเงินตราตางประเทศในเดือนภาษีอนื่ ผูประกอบการจดทะเบียนไมตองคํานวณเงินตราตางประเทศเปน
เงินตราไทยในเดือนภาษีทไี่ ดรับเงินตราตางประเทศ หรือในเดือนภาษีที่มีการขายเงินตราตางประเทศ
(3) การลงรายการในรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งการใหบริการไดกระทําใน
ราชอาณาจักรและไดมกี ารใชบริการนั้นในตางประเทศตามขอ 6(2) ตองลงรายการภายในสามวันทําการนับแต
วันที่ออกใบแจงหนีห้ รืออินวอยซ โดยใหคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในรายงานภาษีขายตาม
หลักเกณฑที่กาํ หนดตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร
(4) การลงรายการในรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนที่ใหบริการขนสงสินคา
ระหวางประเทศโดยอากาศยานซึ่งไดออกใบกํากับภาษีตามขอ 6(3) ใหดําเนินการเชนเดียวกับการลงรายการ
ในรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนที่สงออกสินคาตาม (2)
ขอ 8 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนนําเขาสินคาจากตางประเทศ ใหคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของ
สินคานําเขาที่เปนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามอัตราที่กรมศุลกากรใชคํานวณเพื่อเรียกเก็บอากรขา
เขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ทั้งนี้ ตามมาตรา 79/4(2) แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 9 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 5 ออกใบกํากับภาษีโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศเปนเงินตราไทยไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กาํ หนดตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร ถือวา
ผูประกอบการจดทะเบียนออกใบกํากับภาษีที่มีขอความไมถูกตองหรือ ไมสมบูรณในสวนที่เปนสาระสําคัญ
ตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรบั ใบกํากับภาษีไมมีสิทธินําไปถือเปน
ภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมลู คาเพิ่ม ตองหามตามมาตรา 82/5 (2) แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 10 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดออกใบกํากับภาษีและสงมอบใบกํากับภาษีใหแกผูซื้อสินคา
หรือผูรับบริการไปแลว ตอมาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยไดเปลี่ยนแปลงไปไมวา
เพิ่มขึ้นหรือลดลง ผูประกอบการจดทะเบียนไมตองยกเลิกใบกํากับภาษีฉบับเดิมและออกใบกํากับภาษีฉบับ
ใหมใหแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ เนื่องจากไมใชกรณีการออกใบกํากับภาษีที่มขี อความไมถูกตองหรือไม
สมบูรณในสวนที่เปนสาระสําคัญตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดตามมาตรา 82/5
(2) แหงประมวลรัษฎากร และไมมีสิทธิออกใบเพิ่มหนีห้ รือใบลดหนีต้ ามมาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แหง
ประมวลรัษฎากร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราดังกลาวไมใชเหตุการณทเี่ กิดขึ้นตาม
มาตรา 82/9 และมาตรา 82/10 แหงประมวลรัษฎากร ผลตางระหวางอัตราแลกเปลี่ยนถือเปนผลกําไรหรือ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนมิใชมูลคาของฐานภาษีตามมาตรา 79 แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจด
ทะเบียนไมมหี นาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มจากผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
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ขอ 11 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือตอบขอหารือหรือทางปฏิบัติใดที่ขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้
ใหเปนอันยกเลิก
ขอ 12 คําสั่งนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2548
ศิโรตม สวัสดิ์พาณิชย
(นายศิโรตม สวัสดิ์พาณิชย)
อธิบดีกรมสรรพากร

Clear Input
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∑—Èß®”π«π

25
30
25
20

«à“¥â«¬°“√√—∫À≈—°∑√—æ¬å®¥∑–‡∫’¬π„π çμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å„À¡àé μ—Èß·μà«—π∑’Ë 6 °—π¬“¬π 2544
(°√≥’μ“¡ (2.2) ·≈– (2.3) „Àâ§”π«≥‡ªìπ‡«≈“ 5 √Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’μàÕ‡π◊ËÕß°—ππ—∫·μà√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’·√°∑’Ë
‡√‘Ë¡„πÀ√◊ÕÀ≈—ß«—π∑’Ë∫√‘…—∑∑’Ë¡’À≈—°∑√—æ¬å¡“®¥∑–‡∫’¬π„πμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬åœ μ—Èß·μà«—π∑’Ë 6 °—π¬“¬π 2544 ·≈–®–μâÕß
ªØ‘∫—μ‘μ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“œ (©∫—∫∑’Ë 387)) ¥â«¬

(2.4) ∫√‘…∑— À√◊ÕÀâ“ßÀÿπâ «à ππ‘μ∫‘ §ÿ §≈∑’¡Ë ∑’ πÿ ∑’™Ë ”√–·≈â«„π«—π ¥ÿ ∑â“¬¢Õß√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’‰¡à‡°‘π 5 ≈â“π∫“∑
0 - 1,000,000 ∫“∑
”À√—∫°”‰√ ÿ∑∏‘∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’∑‡’Ë √‘¡Ë „πÀ√◊ÕÀ≈—ß«—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ 2547 ‡ªìπμâπ‰ª
1,000,001 - 3,000,000 ∫“∑
3,000,001 ∫“∑ ¢÷Èπ‰ª
(2.5) ∏π“§“√‡©æ“–°”‰√ ÿ∑∏‘ à«π∑’Ë‰¥â®“°°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√«‘‡∑»∏π°‘®
∑—Èß®”π«π
(2.6) °‘®°“√ ”π—°ß“πªØ‘∫—μ‘°“√¿Ÿ¡‘¿“§
∑—Èß®”π«π
(2.7) °‘®°“√π”‡¢â“ àßÕÕ°∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ®“°°√–∑√«ßæ≈—ßß“π„Àâ§â“πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
∑—Èß®”π«π
(3) °√≥’‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°°√¡ √√æ“°√„Àâ‡ ’¬¿“…’®“°¬Õ¥√“¬√—∫ „Àâ‡ ’¬¿“…’√âÕ¬≈– 5 ¢Õß¬Õ¥√“¬√—∫

15
25
30
10
10
10

58-59
60
61-62

Àπâ“ 3

82

°√≥’‡ªìπ∫√‘…—∑œ ∑’Ë‰¥â√—∫°“√ àß‡ √‘¡°“√≈ß∑ÿπ (‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â) À√◊Õ∫√‘…—∑œ ∑’Ë‰¥â√—∫¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â®“°°”‰√ ÿ∑∏‘μ“¡°ÆÀ¡“¬ „Àâ°√Õ°√“¬°“√™àÕß 1 ·≈– 3
°√≥’∑—Ë«‰ª À√◊Õ°√≥’‡ªìπ∫√‘…—∑œ ∑’Ë‰¥â√—∫°“√ àß‡ √‘¡°“√≈ß∑ÿπ (‰¥â√—∫°“√≈¥Õ—μ√“¿“…’‡ß‘π‰¥â) „Àâ°√Õ°√“¬°“√„π™àÕß 3 ™àÕß‡¥’¬«
°√≥’‡ªìπ∫√‘…—∑œ ∑’Ëª√–°Õ∫∑—Èß °‘®°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â·≈–°‘®°“√∑’ËμâÕß‡ ’¬¿“…’‡ß‘π‰¥â „Àâ°√Õ°√“¬°“√„π™àÕß 1 2 ·≈– 3

√“¬°“√∑’Ë 3 √“¬‰¥â √“¬®à“¬ ·≈–°”‰√À√◊Õ¢“¥∑ÿπ ÿ∑∏‘
1. √“¬‰¥â‚¥¬μ√ß®“°°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√
2. À—° μâπ∑ÿπ¢“¬À√◊Õ√“¬®à“¬‡æ◊ËÕ§”π«≥°”‰√¢—Èπμâπ
(®“°√“¬°“√∑’Ë 4 9.)

3. °”‰√¢—Èπμâπ
¢“¥∑ÿπ¢—Èπμâπ
4. √“¬‰¥âÕ◊Ëπ
(®“°√“¬°“√∑’Ë 6 7.)
5. √«¡ (3. + 4.)
∂â“¢“¥∑ÿπ¢—Èπμâπ (4. - 3.)
6. À—° √“¬®à“¬Õ◊Ëπ
(®“°√“¬°“√∑’Ë 7 5.)
7. √«¡ (5. - 6.)
∂â“¢“¥∑ÿπ¢—Èπμâπ (5. + 6.)
8. À—° √“¬®à“¬„π°“√¢“¬·≈–∫√‘À“√ (®“°√“¬°“√∑’Ë 8 25.)
9. °”‰√ ÿ∑∏‘
¢“¥∑ÿπ ÿ∑∏‘ μ“¡∫—≠™’°”‰√¢“¥∑ÿπ
10. ∫«° √“¬‰¥ââ∑’Ë„Àâ∂◊Õ‡ªìπ√“¬‰¥ââμ“¡ª√–¡«≈√—…Æ“°√
11. ∫«° √“¬®à“¬∑’Ë‰¡à„Àâ∂◊Õ‡ªìπ√“¬®à“¬μ“¡ª√–¡«≈√—…Æ“°√
(®“°√“¬°“√∑’Ë 9 7.)

12. √«¡ (9. + 10. + 11.) ∂â“¢“¥∑ÿπ (9. - 10. - 11.)
13. À—° √“¬‰¥â∑’Ë‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥âÀ√◊Õ√“¬®à“¬∑’Ë¡’ ‘∑∏‘
(®“°√“¬°“√∑’Ë 10 5.)
À—°‰¥â‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
14. √«¡ (12. - 13.)
∂â“¢“¥∑ÿπ (12. + 13.)
15. À—° ¢“¥∑ÿπ ÿ∑∏‘∑’Ë¡’ ‘∑∏‘π”¡“À—°μ“¡°ÆÀ¡“¬ (®“°√“¬°“√∑’Ë 11)
16. √«¡ (14. - 15.)
∂â“¢“¥∑ÿπ (14. + 15.)
17. ∫«° √“¬®à“¬‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“
√“¬®à“¬‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ¥â“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–π—π∑π“°“√
à«π∑’Ë‡°‘π√âÕ¬≈– 10 ¢Õß°”‰√ ÿ∑∏‘
18. ∫«° √“¬®à“¬‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ°“√°’Ã“μ“¡‚§√ß°“√œ
à«π∑’Ë‡°‘π√âÕ¬≈– 20 ¢Õß°”‰√ ÿ∑∏‘
19. ∫«° √“¬®à“¬‡æ◊ÕË °“√°ÿ»≈ “∏“√≥–œ
à«π∑’Ë‡°‘π√âÕ¬≈– 2 ¢Õß°”‰√ ÿ∑∏‘
20. ∫«° √“¬®à“¬‡æ◊ÕË °“√»÷°…“À√◊Õ‡æ◊ÕË °“√°’Ã“
à«π∑’Ë‡°‘π√âÕ¬≈– 2 ¢Õß°”‰√ ÿ∑∏‘
21. √«¡ (16. + 17. + 18. + 19.+ 20.) ∂â“¢“¥∑ÿπ (16. - 17. - 18. - 19.- 20.)
22. °”‰√ ÿ∑∏‘∑’ËμâÕß‡ ’¬¿“…’
¢“¥∑ÿπ ÿ∑∏‘

1

2

3

°‘®°“√∑’Ë‰¥â√—∫¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â

°‘®°“√∑’ËμâÕß‡ ’¬¿“…’‡ß‘π‰¥â

√«¡

.

.

.

63

.

.

.

.
.

.
.
.

.
.
.

64
65-66
67

.
.

.
.

.
.

68

.
.

.
.

.
.

69
70-71
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.

.

72

.
.

.
.

.
.

73

.
.

.
.

.
.

74

.

.

75

.

.

.

.

.

.

75.1

.

.

.

75.2

.

.

.

76

.
.

.
.

.
.
.

77
78

79

1
√“¬°“√∑’Ë 4 μâπ∑ÿπ¢“¬À√◊Õ√“¬®à“¬‡æ◊ËÕ§”π«≥°”‰√¢—Èπμâπ °‘®°“√∑’Ë‰¥â√—∫¬°‡«â
π¿“…’‡ß‘π‰¥â
1. ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ ≥ «—π‡√‘Ë¡√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’
2. ´◊ÈÕ ‘π§â“
3. μâπ∑ÿπº≈‘μ (®“°√“¬°“√∑’Ë 5 17.)
4. §à“·Ààß°Ÿä¥«‘≈≈å §à“·Ààß≈‘¢ ‘∑∏‘Ï À√◊Õ ‘∑∏‘Õ¬à“ßÕ◊Ëπ
5. §à“„™â®à“¬Õ◊Ëπ Ê „π°“√´◊ÈÕ ‘π§â“
6. √«¡ 3. ∂÷ß 5.
7. √«¡ (1. + 2. + 6.)
8. À—° ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ ≥ «—π ÿ¥∑â“¬¢Õß√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’
9. μâπ∑ÿπ¢“¬À√◊Õ√“¬®à“¬‡æ◊ËÕ§”π«≥°”‰√¢—Èπμâπ (7. - 8.)

2

3

°‘®°“√∑’ËμâÕß‡ ’¬¿“…’‡ß‘π‰¥â

√«¡

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.

.

.
.

.

80
81
82
83

84
85

Àπâ“ 4

√“¬°“√∑’Ë 5 μâπ∑ÿπº≈‘μ

1

2

3

°‘®°“√∑’Ë‰¥â√—∫¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â

°‘®°“√∑’ËμâÕß‡ ’¬¿“…’‡ß‘π‰¥â

√«¡

1. «—μ∂ÿ¥‘∫ ·≈–«— ¥ÿ§ß‡À≈◊Õ ≥ «—π‡√‘Ë¡√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’
2. ´◊ÈÕ«—μ∂ÿ¥‘∫ ·≈–«— ¥ÿ
3. §à“„™â®à“¬Õ◊Ëπ Ê „π°“√´◊ÈÕ«—μ∂ÿ¥‘∫ ·≈–«— ¥ÿ
4. √«¡ 1. ∂÷ß 3.
5. À—° «—μ∂ÿ¥‘∫ ·≈–«— ¥ÿ§ß‡À≈◊Õ ≥ «—π ÿ¥∑â“¬¢Õß√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’
6. μâπ∑ÿπ«—μ∂ÿ¥‘∫ ·≈–«— ¥ÿ„™â‰ª (4. - 5.)
7. ß“π√–À«à“ß∑” À√◊Õ ‘π§â“√–À«à“ßº≈‘μ§ß‡À≈◊Õ
≥ «—π‡√‘Ë¡√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’
8. ‡ß‘π‡¥◊Õπ ·≈–§à“®â“ß·√ßß“π
9. §à“·Ààß°Ÿä¥«‘≈≈å §à“·Ààß≈‘¢ ‘∑∏‘Ï À√◊Õ ‘∑∏‘Õ¬à“ßÕ◊Ëπ
10. §à“‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÀ√◊Õæ≈—ßß“π
11. §à“¿“™π–∫√√®ÿ §à“À’∫ÀàÕ
12. §à“ ÷°À√Õ·≈–§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“
13. §à“„™â®à“¬„π°“√º≈‘μÕ◊Ëπ Ê
14. √«¡ 8. ∂÷ß 13.
15. √«¡ (6. + 7. + 14.)
16. À—° ß“π√–À«à“ß∑”À√◊Õ ‘π§â“√–À«à“ßº≈‘μ§ß‡À≈◊Õ
≥ «—π ÿ¥∑â“¬¢Õß√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’
17. μâπ∑ÿπº≈‘μ (15. - 16.)

√“¬°“√∑’Ë 6 √“¬‰¥âÕ◊Ëπ

1. ¢“¥∑ÿπ®“°°“√®”Àπà“¬∑√—æ¬å ‘π
2. ¢“¥∑ÿπ®“°Õ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π‡ß‘πμ√“
3. ¥Õ°‡∫’È¬®à“¬
4. √“¬®à“¬Õ◊Ëπ∑’ËπÕ°‡Àπ◊Õ®“° 1. ∂÷ß 3.
5. √«¡ 1. ∂÷ß 4.
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.
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.
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.
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.
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1

2

3

°‘®°“√∑’Ë‰¥â√—∫¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â

°‘®°“√∑’ËμâÕß‡ ’¬¿“…’‡ß‘π‰¥â

√«¡

1. °”‰√®“°°“√®”Àπà“¬∑√—æ¬å ‘π
2. °”‰√®“°Õ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π‡ß‘πμ√“
3. ¥Õ°‡∫’¬È √—∫
4. ‡ß‘πªíπº≈À√◊Õ à«π·∫àß°”‰√
5. ‡ß‘π™¥‡™¬§à“¿“…’Õ“°√
6. √“¬‰¥âÕ◊Ëπ∑’ËπÕ°‡Àπ◊Õ®“° 1. ∂÷ß 5.
7. √«¡ 1. ∂÷ß 6.

√“¬°“√∑’Ë 7 √“¬®à“¬Õ◊Ëπ

83
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1

2

3

°‘®°“√∑’Ë‰¥â√—∫¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â

°‘®°“√∑’ËμâÕß‡ ’¬¿“…’‡ß‘π‰¥â

√«¡
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.

.
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.

.
.
.
.

86
87
88

94
95
96
97

98
99

100
101
102
103
104
105

106
107
108
109

Àπâ“ 5

√“¬°“√∑’Ë 8 √“¬®à“¬„π°“√¢“¬·≈–∫√‘À“√
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1

2

3

°‘®°“√∑’Ë‰¥â√—∫¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â

°‘®°“√∑’ËμâÕß‡ ’¬¿“…’‡ß‘π‰¥â

√«¡

√“¬®à“¬‡°’Ë¬«°—∫æπ—°ß“π
§à“μÕ∫·∑π°√√¡°“√
§à“‰øøÑ“ §à“ª√–ª“ §à“‚∑√»—æ∑å
§à“æ“Àπ– √“¬®à“¬„π°“√‡¥‘π∑“ß §à“∑’Ëæ—°
§à“√–«“ß §à“¢π àß
§à“‡™à“
§à“´àÕ¡·´¡
§à“√—∫√Õß
§à“π“¬Àπâ“ §à“‚¶…≥“ §à“ àß‡ √‘¡°“√¢“¬
§à“¿“…’∏ÿ√°‘®‡©æ“– (√«¡√“¬‰¥â à«π∑âÕß∂‘Ëπ)
§à“¿“…’Õ“°√Õ◊Ëπ Ê
¥Õ°‡∫’¬È ®à“¬
§à“∑”∫—≠™’
§à“ Õ∫∫—≠™’
√“¬®à“¬‡æ◊ÕË π—∫ πÿπ°“√»÷°…“
√“¬®à“¬‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ¥â“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–π—π∑π“°“√
√“¬®à“¬‡æ◊ÕË π—∫ πÿπ°“√°’Ã“μ“¡‚§√ß°“√œ
√“¬®à“¬‡æ◊ÕË °“√°ÿ»≈ “∏“√≥–œ
√“¬®à“¬‡æ◊ÕË °“√»÷°…“À√◊Õ‡æ◊ÕË °“√°’Ã“
§à“∏√√¡‡π’¬¡„π°“√„Àâ§”·π–π”·≈–ª√÷°…“
§à“∏√√¡‡π’¬¡Õ◊πË
Àπ’È Ÿ≠
§à“ ÷°À√Õ·≈–§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“¢Õß∑√—æ¬å ‘π
√“¬®à“¬Õ◊Ëπ∑’ËπÕ°‡Àπ◊Õ®“° 1. ∂÷ß 23.
√«¡ 1. ∂÷ß 24.

√“¬°“√∑’Ë 9 √“¬®à“¬∑’Ëà‰¡à„Àâ∂◊Õ‡ªìπ√“¬®à“¬μ“¡
ª√–¡«≈√—…Æ“°√
¿“…’‡ß‘π‰¥â∫√‘…—∑À√◊ÕÀâ“ßÀÿâπ à«ππ‘μ‘∫ÿ§§≈
§à“√—∫√Õß
Àπ’È Ÿ≠
‡ß‘π ”√Õß
√“¬®à“¬μ“¡√“¬°“√∑’Ë 8 15. ∂÷ß 17.
√“¬®à“¬∑’Ë‰¡à„Àâ∂◊Õ‡ªìπ√“¬®à“¬œ Õ◊Ëπ Ê
√«¡ 1. ∂÷ß 6.
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.
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.
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°‘®°“√∑’Ë‰¥â√—∫¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â

°‘®°“√∑’ËμâÕß‡ ’¬¿“…’‡ß‘π‰¥â

√«¡
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110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
121.1
122
122.1

124
125
126
127
128
129

130
131
132
133
133.1
134

Àπâ“ 6

√“¬°“√∑’Ë 10 √“¬‰¥â∑’Ëà‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â À√◊Õ
√“¬®à“¬∑’Ë¡’ ‘∑∏‘À—°‰¥â‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
1. √“¬‰¥â à«π∑’Ë‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ¿“…’œ
2. √“¬®à“¬∑’Ë¡’ ‘∑∏‘À—°‰¥â‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°√“¬®à“¬∑’Ë®à“¬®√‘ß
2.1 √“¬®à“¬§à“Õÿª°√≥å∑’Ë¡’º≈μàÕ°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π
2.2 √“¬®à“¬‡ß‘π‡æ‘¡Ë §à“§√Õß™’ææ‘‡»…„Àâ·°à≈°Ÿ ®â“ß
2.3 √“¬®à“¬„π°“√ ßà ≈Ÿ°®â“ß‡¢â“√—∫°“√»÷°…“·≈–Ωñ°Õ∫√¡
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