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ประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับภาษีเงินไดนติิบคุคล 

  มาตรา 65  เงินไดที่ตองเสียภาษีตามความในสวนนี้คือกาํไรสุทธิซ่ึงคํานวณไดจากรายไดจากกจิการ 
หรือเนื่องจากกิจการที่กระทาํในรอบระยะเวลาบัญชีหักดวยรายจายตามเงื่อนไขที่ระบไุวในมาตรา 65 ทว ิและ 
มาตรา 65 ตรี และรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาวใหมกีําหนดสิบสองเดือน เวนแตในกรณีดังตอไปนีจ้ะนอย 
กวาสิบสองเดอืนก็ได คอื 
           (ก) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเริ่มตั้งใหม จะถือวันเริ่มตั้งถึงวันหนึ่งวันใดเปนรอบระยะเวลา
บัญชีแรกก็ได 
           (ข) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลอาจยื่นคํารองตออธิบดี ขอเปลี่ยนวนัสุดทายของรอบระยะเวลา
บัญชี ในกรณเีชนวานีใ้หอธิบดีมีอํานาจสั่งอนุญาต หรือไมอนุญาตสุดแตจะเห็นสมควร คําส่ังเชนวานั้นตอง
แจงใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูยื่นคํารองทราบภายในเวลาอันสมควร และในกรณีที่อธิบดีส่ัง
อนุญาต ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นถือปฏิบัติตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกําหนด 
             การคํานวณรายไดและรายจายตามวรรคหนึ่งใหใชเกณฑสิทธิ์ โดยใหนํารายไดที่เกิดขึน้ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีใด แมวาจะยงัไมไดรับชําระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  มารวมคํานวณเปนรายไดในรอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น และใหนํารายจายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายไดนั้น แมจะยังมิไดจายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมา
รวมคํานวณเปนรายจายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
             ในกรณีจําเปน ผูมีเงินไดจะขออนมุัติตออธิบดีเพื่อเปลี่ยนแปลงเกณฑสิทธิแ์ละวิธีการทางบัญชี เพื่อ
คํานวณรายไดและรายจายตามวรรคสองก็ได และเมื่อไดรับอนุมัติจากอธิบดีแลว ใหถือปฏิบัติตั้งแตรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกําหนดเปนตนไป 
 

มาตรา 65 ทวิ การคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิในสวนนี ้ใหเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี ้
               (1) รายการที่ระบุไวในมาตรา 65 ตรี ไมใหถือเปนรายจาย 
             “(2) คาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน ใหหักไดตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราที่
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา” 
             “การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาดังกลาว  ใหคํานวณหกัตามสวนเฉลี่ยแหงระยะเวลาที่ได
ทรัพยสินนั้นมา” 
               “(3) ราคาทรัพยสินอื่นนอกจาก (6) ใหถือตามราคาที่พึงซ้ือทรัพยสินนัน้ไดตามปกติ    และในกรณ ี
ที่มีการตีราคาทรัพยสินเพิ่มขึ้น    หามมิใหนําราคาที่ตีราคาเพิ่มขึ้นมารวมคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ  
สวนทรัพยสินรายการใดมีสิทธิหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคา ก็ใหหกัคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาในการ
คํานวณกําไรสทุธิ หรือขาดทุนสุทธิตามหลักเกณฑ    วิธีการ    เงื่อนไข     และอัตราเดมิที่ใชอยูกอนตีราคา
ทรัพยสินเพิ่มขึ้น    โดยใหหักเพยีงเทาทีร่ะยะเวลา และมูลคาตนทุนที่เหลืออยูสําหรับทรัพยสินนัน้เทานั้น” 
               “(4) ในกรณีโอนทรัพยสิน ใหบริการ หรือใหกูยืมเงิน   โดยไมมีคาตอบแทน   คาบริการ  หรือ
ดอกเบี้ย หรือมีคาตอบแทน   คาบริการหรือดอกเบี้ยต่าํกวาราคาโดยไมมีเหตุอันสมควร  เจาพนักงานประเมิน 

1



 

มีอํานาจประเมินคาตอบแทน    คาบริการ    หรือดอกเบีย้นั้นตามราคาตลาดในวันทีโ่อน   ใหบริการ   หรือให
กูยืมเงนิ” 
                “(5) เงินตรา   ทรัพยสินหรือหนีสิ้นซึ่งมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศ ที่เหลืออยูในวันสุดทาย
ของรอบระยะเวลาบัญชี     ใหคํานวณคาหรือราคาเปนเงินตราไทย   ดังนี้ 
                           (ก) กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนอกจาก (ข) ใหคํานวณคาหรือราคาของเงินตรา 
หรือทรัพยสินเปนเงินตราไทย ตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อ    ซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยได
คํานวณไว และใหคํานวณคาหรือราคาของหนี้สินเปนเงนิตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยขาย    
ซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว 
                           (ข) กรณีธนาคารพาณิชย    หรือสถาบันการเงินอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนดใหคํานวณคาหรือ
ราคาของเงินตรา     ทรัพยสินหรือหนี้สินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อและอัตราขายของ
ธนาคารพาณิชยที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว 
          “เงินตรา   ทรัพยสิน    หรือหนี้สิน ซ่ึงมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่รับมาหรือจายไปใน
ระหวางรอบระยะเวลาบัญช ี   ใหคํานวณคาหรือราคาเปนเงินตราไทยตามราคาตลาดในวันที่รับมาหรือจายไป
นั้น” 
                   (6) ราคาสินคาคงเหลือในวันสดุทายของรอบระยะเวลาบัญชี ใหคํานวณตามราคาทุนหรือราคา
ตลาด แลวแตอยางใดจะนอยกวา และใหถือราคานี้เปนราคาสินคาคงเหลือยกมาสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ใหมดวย 
                    การคํานวณราคาทุนตามวรรคกอน เมื่อไดคํานวณตามหลักเกณฑใด ตามวิชาการบัญชี ใหใช
หลักเกณฑนัน้ตลอดไป    เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธบิดีจึงจะเปลี่ยนหลักเกณฑได 
                    (7) การคํานวณราคาทุนของสินคาที่สงเขามาจากตางประเทศนั้น      เจาพนักงานประเมินมีอํานาจ 
ประเมินโดยเทียบกับราคาทุนของสินคาประเภทและชนิดเดยีวกันทีส่งเขาไปในประเทศอื่นได 
                    (8) ถาราคาทุนของสินคาเปนเงินตราตางประเทศ       ใหคาํนวณเปนเงนิตราไทยตามอตัรา
แลกเปลี่ยนในทองตลาดของวันที่ไดสินคานั้นมา     เวนแตเงินตราตางประเทศนั้นจะแลกไดในอตัราทาง
ราชการ ก็ใหคาํนวณเปนเงนิตราไทยตามอตัราทางราชการนั้น 
                     “(9) การจําหนายหนี้สูญจากบญัชีลูกหนี้ จะกระทําไดตอเมื่อเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง แตถาไดรับชําระหนีใ้นรอบระยะเวลาบัญชีใด ใหนํามาคํานวณเปนรายได
ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
                      หนี้สูญรายใดไดนํามาคํานวณเปนรายไดแลว หากไดรับชําระในภายหลังก็มิใหนํามาคํานวณเปน     
รายไดอีก” 
                     “(10) สําหรับบริษัทจํากัดที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย ใหนําเงินปนผลที่ไดจากบริษัทจํากดัที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจดัตั้งขึน้สําหรับให
กูยืมเงนิเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม และเงินสวนแบงกาํไรที่ไดจากกจิการรวม
คา มารวมคํานวณเปนรายไดเพียงกึ่งหนึ่งของจํานวนที่ได เวนแตบริษัทจํากัดที่ตั้งขึน้ตามกฎหมายไทย
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ดังตอไปนี ้ไมตองนําเงินปนผลที่ไดจากบรษิัทจํากดัที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย กองทนุรวม หรือสถาบัน
การเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจดัตั้งขึน้สําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม และเงินสวนแบงกําไรทีไ่ดจากกิจการรวมคามารวมคํานวณเปนรายได 
            (ก) บริษัทจดทะเบียน 
            (ข) บริษัทจํากดันอกจาก (ก) ซ่ึงถือหุนในบริษัทจาํกัดผูจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 25 ของหุน
ทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจํากัดผูจายเงินปนผล และบริษัทจํากัดผูจายเงินปนผลไมไดถือหุนในบริษัท
จํากัดผูรับเงินปนผลไมวาโดยทางตรงหรอืโดยทางออม 
         ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับ ในกรณีที่บริษัทจาํกัดหรือบริษทัจดทะเบียน มีเงินไดที่เปนเงินปนผล
และเงินสวนแบงกําไรดังกลาว โดยถือหุนหรือหนวยลงทุนที่กอใหเกดิเงินปนผลและเงินสวนแบงกําไรนั้นไว
ไมถึงสามเดือนนับแตวันทีไ่ดหุนหรือหนวยลงทุนนั้นมาถึงวันมีเงินไดดังกลาว หรือไดโอนหุนหรอืหนวย
ลงทุนนั้นไปกอนสามเดือนนับแตวันที่มีเงินได 
           เงินปนผลที่ไดจากการลงทุนของกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามมาตรา 65 ตรี (2) ไมใหถือเปนเงินปนผล
หรือเงินสวนแบงกําไร ตามความในวรรคสอง 
         “(11) ดอกเบี้ยเงนิกูยมืที่อยูในบังคบัตองถูกหักภาษีไว ณ ที่จาย ตามกฎหมายวาดวยภาษีเงนิได
ปโตรเลียม ใหนํามารวมคํานวณเปนรายไดเพียงเทาที่เหลือจากถูกหกัภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายดังกลาว 
           (12) เงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษไีว ณ ที่จายตามกฎหมายวาดวย
ภาษีเงนิไดปโตรเลียม ใหนํามารวมคํานวณเปนรายไดเพียงเทาที่เหลือจากถูกหกัภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมาย
ดังกลาว และถาผูรับเปนบริษัทจดทะเบียนหรือ เปนบริษทัที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายและไมเขาลักษณะตามใหนํา
บทบัญญัติของ (10) มาใชบังคับโดยอนุโลม” 
           “(13) มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได ไมตองนาํเงินคาลงทะเบียน หรือคาบํารุงที่ไดรับ
จากสมาชิก หรือเงิน หรือทรัพยสินที่ไดรับจากการรับบริจาค หรือจากการใหโดยเสนหา แลวแตกรณี มารวม
คํานวณเปนรายได” 
            “(14) ภาษีขายซ่ึงบรษิัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไดรับ
หรือพึงไดรับ และภาษีมูลคาเพิ่มที่มิใชภาษตีามมาตรา 82/16 ซ่ึงไดรับคืนเนื่องจากการขอคืนตามหมวด 4 ไม
ตองนํามารวมคํานวณเปนรายได” 
 

  มาตรา 65 ตรี  รายการตอไปนี้ ไมใหถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ 
        (1) เงินสํารองตาง ๆ นอกจาก 
               (ก) เงินสํารองจากเบี้ยประกนัภยั   เพื่อสมทบทุนประกันชวีิตที่กันไวกอนคาํนวณกําไร เฉพาะสวนที่
ไมเกินรอยละ 65    ของจํานวนเบีย้ประกนัภัยที่ไดรับในรอบระยะเวลาบัญชีหลังจากหักเบีย้ประกนัภัยซ่ึงเอา
ประกันตอออกแลว 
                ในกรณีตองใชเงินตามจํานวนซึ่งเอาประกนัภัยสําหรับกรมธรรมประกันชวีิตรายใดไมวาเต็มจํานวน
หรือบางสวน เงินที่ใชไปเฉพาะสวนทีไ่มเกินเงินสํารองตามวรรคกอนสําหรับกรมธรรมประกันชวีิตรายนัน้ 
จะถือเปนรายจายไมได 
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               ในกรณีเลิกสัญญาตามกรมธรรมประกันชวีิตรายใด ใหนําเงินสํารองตามวรรคแรก จํานวนที่มีอยู
สําหรับกรมธรรมประกันชวีิตรายนัน้ กลับมารวมคํานวณเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีที่เลิกสัญญา 
             (ข) เงินสํารองจากเบี้ยประกนัภยัเพื่อสมทบทุนประกันภัยอ่ืนที่กันไวกอนคาํนวณกําไร เฉพาะสวนที่
ไมเกินรอยละ 40 ของจํานวนเบี้ยประกันภัยที่ไดรับในรอบระยะเวลาบัญชีหลังจากหักเบีย้ประกนัภัยซ่ึงเอา
ประกันตอออกแลว และเงินสํารองที่กันไวนี้จะตองถือเปนรายไดในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปถัดไป 
              (ค) เงินสํารองที่กันไวเปนคาเผื่อหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญ   สําหรับหนี้จากการใหสินเชื่อที่ธนาคาร
พาณิชย บริษทัเงินทุน บริษทัหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรไดกันไวตามกฎหมายวาดวยการธนาคาร
พาณิชยหรือกฎหมายวาดวยการประกอบธรุกจิเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร แลวแต
กรณี ทั้งนี ้เฉพาะสวนทีต่ั้งเพิ่มขึ้นจากเงินสํารองประเภทดังกลาวที่ปรากฏในงบดุลของรอบระยะเวลาบัญชี
กอน 
              เงินสํารองสวนที่ตั้งเพิ่มขึ้นตามวรรคหนึ่ง และไดนํามาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสทุธิหรือ
ขาดทุนสุทธิไปแลวในรอบระยะเวลาบัญชีใด ตอมาหากมีการตั้งเงินสํารองประเภทดังกลาวลดลง ใหนําเงิน
สํารองสวนที่ตั้งลดลงซึ่งไดถือเปนรายจายไปแลวนัน้ มารวมคํานวณเปนรายไดในรอบระยะเวลาบญัชีที่ตั้งเงิน
สํารองลดลงนั้น 
       (2) เงินกองทุน เวนแตกองทุนสํารองเล้ียงชีพซ่ึง เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขทีก่ําหนดโดย
กฎกระทรวง 
       (3) รายจายอันมีลักษณะเปนการสวนตวั การใหโดยเสนหา หรือการกุศลเวนแตรายจายเพื่อการกุศล
สาธารณะ หรือเพื่อการสาธารณะประโยชนตามที่อธิบดกีําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตร ีใหหกัไดในสวนที่ไมเกิน
รอยละ 2 ของกําไรสุทธิ และรายจายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัตรัิฐมนตรี ให
หักไดอีกในสวนที่ไมเกินรอยละ 2 ของกําไรสุทธิ 
       (4) คารับรองหรือคาบริการสวนที่ไมเปนไปตามหลกัเกณฑที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
       (5) รายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน หรือรายจายในการตอเติมเปลี่ยนแปลงขยายออกหรือทาํใหดีขึน้ซึ่ง  
ทรัพยสิน  แตไมใชเปนการซอมแซมใหคงสภาพเดิม 
       (6) เบี้ยปรับและหรือเงนิเพิ่มภาษีอากร คาปรับทางอาญา ภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 
       (6 ทว)ิ ภาษีมูลคาเพิ่มทีชํ่าระหรือพึงชาํระ และภาษซ้ืีอของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลทีเ่ปน
ผูประกอบการจดทะเบียน เวนแตภาษีมูลคาเพิ่มและภาษซ้ืีอของผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงตองเสียภาษีตาม
มาตรา 82/16 ภาษีซ้ือที่ตองหามนํามาหกัในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/5 (4) หรือภาษีซ้ืออ่ืน
ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
       (7) การถอนเงินโดยปราศจากคาตอบแทนของผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนนติิบุคคล 
       (8) เงินเดอืนของผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนเฉพาะสวนที่จายเกนิสมควร 
       (9) รายจายซ่ึงกําหนดขึน้เองโดยไมมกีารจายจริง หรือรายจายซ่ึงควรจะไดจายในรอบระยะเวลาบัญชีอ่ืน 
เวนแตในกรณทีี่ไมสามารถจะลงจายในรอบระยะเวลาบญัชีใดก็อาจลงจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ถัดไปได 
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      (10) คาตอบแทนแกทรัพยสินซึ่งบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเปนเจาของเองและใชเอง 
     (11) ดอกเบี้ยที่คิดใหสําหรับเงินทุน เงนิสํารองตางๆ หรือเงินกองทนุของตนเอง 
     (12) ผลเสียหายอันอาจไดกลับคืน เนื่องจากการประกนัหรือสัญญาคุมกันใดๆ หรือผลขาดทุนสุทธิในรอบ
ระยะเวลาบัญชีกอนๆ เวนแตผลขาดทุนสุทธิ ยกมาไมเกนิหาปกอนรอบระยะเวลาบญัชีปปจจุบัน 
     (13) รายจายซ่ึงมิใชรายจายเพื่อหากําไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ 
     (14) รายจายซ่ึงมิใชรายจายเพื่อกจิการในประเทศไทยโดยเฉพาะ 
     (15) คาซ้ือทรัพยสินและรายจายเกี่ยวกบัการซื้อหรือขายทรัพยสินในสวนที่เกินปกต ิโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร 
     (16) คาของทรัพยากรธรรมชาติที่สูญหรือส้ินไปเนื่องจากกจิการที่ทาํ 
     (17) คาของทรัพยสินนอกจากสินคาทีต่ีราคาต่ําลง ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา 65 ทว ิ
     (18) รายจายซ่ึงผูจายพิสูจนไมไดวาใครเปนผูรับ 
     (19) รายจายใดๆ ที่กําหนดจายจากผลกาํไรที่ไดเมื่อส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีแลว 
     (20) รายจายที่มีลักษณะทาํนองเดียวกับที่ระบุไวใน (1) ถึง (19) ตามที่จะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 

มาตรา 65 จัตวา  ใหองคการของรัฐบาลเสียภาษีเงนิไดแทนผูขายสินคา ทอดหนึ่งทอดใดหรือทุกทอด 
ซ่ึงเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลทีซ้ื่อสินคาจากองคการของรัฐบาลตามวิธีการ อัตรา และประเภท
สินคาที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี ้เฉพาะสําหรับเงินไดจากการขายสินคานั้น 

ภาษีที่เสียแทนตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนเครดิตของผูเสียภาษีในการคํานวณภาษ ี
 

มาตรา 66 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ตางประเทศ และกระทํากจิการในประเทศไทยตองเสียภาษีตามบทบัญญัติในสวนนี ้

บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ และกระทาํกิจการในที่อ่ืนๆ 
รวมทั้งในประเทศไทย ใหเสยีภาษีในกําไรสุทธิจากกิจการ หรือเนื่องจากกิจการที่ไดกระทําในประเทศไทยใน
รอบระยะเวลาบัญชีและ การคํานวณกําไรสทุธิใหปฏิบัติเชนเดียวกับมาตรา 65 และมาตรา 65 ทว ิแตถาไม
สามารถจะคํานวณกําไรสุทธิดังกลาวแลวได ใหนําบทบญัญัติวาดวยการประเมินภาษีตามมาตรา 71 (1) มาใช
บังคับโดยอนโุลม 

 

มาตรา 67 การเสียภาษตีามความในสวนนี ้ใหเสียตามอตัราที่กําหนดไวในบัญชีอัตราภาษีเงนิไดทาย
หมวดนี ้เวนแตในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามมาตรา 66 วรรคสอง กระทํากิจการขนสงผาน
ประเทศตางๆ ใหเสียภาษเีฉพาะกจิการขนสงตามเกณฑ ดังตอไปนี ้
         (1) ในกรณีรับขนคนโดยสาร ใหเสยีภาษีในอัตรารอยละ 3 ของคาโดยสารคาธรรมเนียม และประโยชน
อ่ืนใดที่เรียกเกบ็ในประเทศไทยกอนหักรายจายใดๆ เนื่องในการรับขนคนโดยสารนัน้ 
        (2) ในกรณีรับขนของ ใหเสียภาษีในอตัรารอยละ 3 ของคาระวาง คาธรรมเนียม และประโยชนอ่ืนใดที่
เรียกเก็บไมวาในหรือนอกประเทศไทยกอนหักรายจายใดๆ เนื่องในการรับขนของออกจากประเทศไทยนัน้ 
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มาตรา 68 ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ใหบริษทัหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลยื่นรายการ ซ่ึงจําเปนตองใชในการคํานวณภาษใีนรอบระยะเวลาบัญชีตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
พรอมกับชําระภาษีตออําเภอ 

 

มาตรา 68 ทวิ เพื่อประโยชนในการคํานวณภาษีใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลจดัทําบัญชีงบดลุ 

บัญชีทําการและบัญชีกําไรขาดทุนในรอบระยะเวลาบญัชีตามมาตรา 65  
          บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามมาตรา 66 วรรคสอง ซ่ึงกระทํากิจการขนสงผานประเทศตางๆ ให
ทําบัญชีรายรับกอนหกัรายจายเกี่ยวกับคาโดยสาร คาระวาง คาธรรมเนียม และประโยชนอ่ืนใดอนัตองเสียภาษี
แทนบัญชีงบดลุ บัญชีทําการและบัญชีกําไรขาดทุนในรอบระยะเวลาบญัชีเฉพาะกิจการขนสงดังกลาวแลว 
 

มาตรา 69 ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ใหบริษทัหรือหางหุนสวน
บุคคลยื่นรายการซึ่งจําเปนตองใชในการคํานวณภาษีตามมาตรา 65 มาตรา 65 ทวิ มาตรา 66 และมาตรา 67 
เกี่ยวกับรายรับ รายจาย กําไรสุทธิและรายการอื่น ๆ ตอเจาพนักงานประเมินตามแบบที่อธิบดีกําหนด พรอม
ดวยบัญชีงบดลุ บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุน บัญชีรายรับรายจาย หรือบัญชีรายรับกอนหกัรายจายทีม่ี
บุคคลตามมาตรา 3 สัตต ตรวจสอบและรบัรองในรอบระยะเวลาบัญชดีังกลาว แลวแตกรณ ี
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พระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร  

วาดวยหักคาสกึหรอ และคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน (ฉบบัท่ี 145)  
พ.ศ. 2527 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

ใหไว ณ วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ.2527  
เปนปท่ี 39 ในรัชกาลปจจุบนั 

 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศ วา 

             โดยทีเ่ปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคา
ของทรัพยสิน  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและมาตรา 65 ทวิ (2)  
แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 
2525 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี ้ 

มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานีเ้รียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ 
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน (ฉบับที่ 145) 
พ.ศ. 2527”  

มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานีใ้หใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
 เวนแต มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 ใหใชบังคับในการคํานวณภาษเีงินไดของบรษิัทและหาง
หุนสวนนิติบคุคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2527 เปนตนไป  

มาตรา 3  ในการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน เพื่อประโยชนในการคาํนวณกําไรสทุธิ 
หรือขาดทุนสทุธิ เมื่อบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใหเลือกใชวิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และอัตราที่
จะหกัอยางใด แลวใหใชวิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และอัตราที่จะหกัอยางใด แลวใหใชวิธีการทางบัญชี
และอัตรานั้นตลอดไป เวนแต จะไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงจากอธิบดีกรมสรรพากร หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายและใหถือปฏิบัตติั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่ไดรับอนุมัตินั้น  

มาตรา 4  การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินใหคํานวณหักตามระยะเวลาที่ไดทรัพยสิน 
นั้นมาในแตละรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที่รอบระยะเวลาใดไมเต็มสิบสองเดือนใหเฉล่ียตามสวนสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีนั้น ทั้งนี้ ไมเกินอัตรารอยละของมูลคาตนทุนตามประเภทของทรพัยสิน ดังตอไปนี้  

(1) อาคาร    
      อาคารถาวร     รอยละ 5  
      อาคารชั่วคราว     รอยละ 100  
(2) ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สูญสิ้นไปได     รอยละ 5  
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(3) ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิการเชา    
   กรณีไมมหีนังสือสัญญาเชาหรือมีหนังสือสัญญาเชาที่มีขอกําหนด    

      ใหตออายกุารเชาได โดยเงื่อนไขในการตออายุนั้นเปดโอกาสใหตออาย ุ   
      การเชากันไดตอ ๆ ไป     รอยละ 10 

   กรณีมีหนังสือสัญญาเชาที่ไมมีขอกําหนดใหตออายกุารเชาไดหรือ  
      มีขอกําหนดใหตออายุการเชาไดเพยีงระยะเวลาอันจํากัดแนนอน    รอยละ 100 หารดวย 
     จํานวนปอายุการเชา 
     และอายุที ่ ตอไดรวมกนั 
(4) ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิในกรรมวิธีสูตร กูดวิล เครื่องหมายการคา    
      สิทธิประกองกิจการตามใบอนุญาต สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์หรือสิทธิอยางอื่น    

    กรณีไมจํากดัอายุการใช     รอยละ 10  
    กรณีจํากัดอายุการใช     รอยละ 100 หารดวย 

     จํานวนปอายุการใช 
(5) ทรัพยสินอยางอื่น ซ่ึงโดยสภาพของทรัพยสินนัน้สึกหรอหรือ    
      เส่ือมราคาไดนอกจากทีด่ินและสินคา     รอยละ 20 
  

กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาโดยใชวิธีการทางบัญชีที่รับรอง 
ทั่วไป ซ่ึงมีอัตราการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาไมเทากันในแตละประหวางอายุการใชทรัพยสิน บริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลนัน้จะหักคาสึกหรอและคาเสือ่มราคาตามวิธีนั้นในบางปเกินอัตราที่กําหนดขางตน
ก็ได แตจํานวนปอายุการใชของทรัพยสินเพื่อการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาตองไมนอยกวา 100 หารดวย
จํานวนรอยละที่กําหนดขางตน  
                “การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินอยางอื่นตามความในวรรคหนึ่ง (5) ซ่ึงมิใช
รถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกนิสิบคนหรือรถยนตนั่ง บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลจะใชวิธีการทางบัญชีที่
รับรองทั่วไป ซ่ึงมีอัตราการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาในปแรกเปนสองเทาของอัตราที่กําหนดตามวรรค
หนึ่ง และสําหรับปถัดไปใหหักตามอัตราสองเทาดังกลาวโดยคํานวณจากมูลคาตนทุนสวนที่เหลือในแตละ
รอบระยะเวลาบัญชีก็ได แตจาํนวนปอายุการใชของทรัพยสินเพื่อการหกัคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาตองไม
นอยกวา 100 หารดวยจํานวนรอยละที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี ้ในรอบระยะเวลาบัญชีสุดทายของอายุการ
ใชของทรัพยสินดังกลาว บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลจะหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาโดยรวมจํานวน
มูลคาตนทุนสวนที่เหลืออยูทั้งหมดดวยกไ็ด”  
               “มาตรา 4 ทวิ  การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินประเภทเครื่องจักรและอุปกรณของ
เครื่องจักรที่ใชสําหรับการวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยี ใหหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาเบื้องตนในวันทีไ่ด
ทรัพยสินนั้นมาในอัตรารอยละ 40 ของมูลคาตนทุน สําหรับมูลคาตนทุนที่เหลือใหหักตามเงื่อนไขและอัตราที่
กําหนดไวในมาตรา 4 ทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง จะตองมลัีกษณะและเปนไปตามหลกัเกณฑ ดังตอไปนี ้ 
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(1) ตองไมเปนเครื่องจักรและอปุกรณของเครือ่งจักรที่ใชผลิตสินคาหรือใหบริการ เวนแตเครื่องจักร 
และอุปกรณของเครื่องจักรดงักลาวไดใชเพือ่การอยางหนึง่อยางใด ดังตอไปนี ้ 

      (ก) การวิจยัอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน ซ่ึงหมายถึง การวจิัยตามแบบแผนหรือการคนควาอยาง 
จริงจัง โดยมุงหมายที่จะคนพบความรูใหมอันอาจเปนประโยชนแกการพัฒนาผลิตภณัฑ กระบวนการ หรือ
การบริการขึ้นใหม หรือโดยมุงหมายที่จะนําความกาวหนาอยางเห็นไดชัดมาสูผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือ
การบริการที่มีอยูเดิม  

      (ข) การวิจยัเชิงประยุกต ซ่ึงหมายถึง การเปลี่ยนผลการวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานมาใชเปน 
แผนงาน แบบพิมพเขียว หรือแบบ ในการทําขึ้นมาใหมเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงซ่ึงผลิตภัณฑ กระบวนการ 
หรือการบริการ ทั้งนี้ ไมวาจะเพื่อขายหรือใชเอง และใหหมายความรวมถึงการประดษิฐตนแบบที่ไมสามารถ
ใชในเชิงพาณชิยแนวคิดในการจัดทําและออกแบบผลิตภัณฑกระบวนการ หรือการบริการหรือทางเลือกอื่น
การสาธิตเบื้องตนหรือโครงการนํารองที่ไมสามารถดัดแปลงหรือนําไปใชเพื่อประโยชนในการอุตสาหกรรม
หรือการพาณชิย แตไมหมายความถึงการเปลี่ยนแปลงตามปกติหรือตามระยะเวลาของผลิตภัณฑ ระบบการ
ผลิต กระบวนการผลิต การบริการ หรือกจิการอื่นที่ดําเนินงานอยู แมวาการเปลี่ยนแปลง ดังกลาวจะกอใหเกดิ
ความกาวหนาก็ตาม  

      (ค) การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ  
      (ง) การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต เพื่อลดตนทุนการผลิตหรือเพิ่มผลผลิต 
 ทั้งนี้ ไมวาจะใชเพื่อการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองหรือของผูอ่ืน  
(2) ตองเปนเครื่องจักรและอุปกรณของเครื่องจกัรที่ไมเคยผานการใชงานมากอน โดยเครื่องจักรและ 

อุปกรณดังกลาวตองสามารถนําไปใชงานไดตัง้แตสองปขึ้นไป และมีมูลคาตนทุนไมต่ํากวา 100,000 บาท” 
      (พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 319) พ.ศ.2541 ใชบังคับ 23 เม.ย.41 เปนตนไป) 
“(3)  ตองแจงการใชเครื่องจกัรและอุปกรณของเครื่องจกัรเพื่อการวจิยัและพฒันาตาม (1) ตออธิบดี

กรมสรรพากร ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดภายในเวลา 30 วนั นับแตวันทีใ่ชเครื่องจักรและอุปกรณ
ของเครื่องจักรนั้น”  

             (พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่226) พ.ศ.2534 ใชบังคับ 28 ก.ย. 2534 แตไมใชบงัคับสําหรับ
เครื่องจักรและอุปกรณของเครื่องจักรที่ไดมากอน 28 ก.ย. 2534) 
           “มาตรา 4 ตร ี การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินประเภทเครื่องบันทึกการเก็บเงิน ใหหกั
ไดดังตอไปนี ้ 

(1) รอยละ 100 ของมูลคาตนทุนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตรา 4  
(2) หักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาเบื้องตนในวันทีไ่ดทรัพยสินนั้นมาในอัตรารอยละ 40 ของมูลคา 

ตนทุน สําหรับมูลคาตนทุนสวนที่เหลือใหหักตามเงื่อนไขและอัตราทีก่ําหนดไวในมาตรา 4  
              ทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง จะตองมลัีกษณะและเปนไปตามหลกัเกณฑดังตอไปนี ้ 

(1) ตองเปนทรัพยสินของผูประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม โดยคํานวณตามมาตรา 82/3  
แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงประกอบกจิการคาปลีกหรือประกอบกจิการอยางอื่นซึ่งมิใชการคาปลีกที่อธิบดี
กรมสรรพากรอนุมัติใหใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินในการออกใบกํากับภาษีอยางยอ ทั้งนี้ ตามมาตรา 86/6 
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หรือมาตรา 86/7 แหงประมวลรัษฎากร แลวแตกรณ ี 
             (2) ตองเปนเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่มีลักษณะตามที่อธิบดกีรมสรรพารประกาศกําหนด แตไม
รวมถึงสวนระบบควบคุมกลางของเครื่องคอมพิวเตอร  
             (3) ตองแจงการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินในการออกใบกํากบัภาษีอยางยอตออธิบดีกรมสรรพากร 
ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด ภายในเวลาสามสิบวันนับแตวนัที่ไดรับอนุมตัิใหใชเครื่องบันทึกการ
เก็บเงิน”  
             “มาตรา 4 จัตวา การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินประเภทคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ของคอมพิวเตอร ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซื้อหรือไดรับโอนกรรมสิทธิ์เพื่อมีไวในการประกอบ
กิจการของตนเอง ใหหกัไดดงัตอไปนี ้ 

(1) ภายในสามรอบระยะเวลาบญัชีนับแตวนัที่ไดทรัพยสินนั้นมา ในกรณทีี่รอบระยะเวลาบัญชีใดไม 
เต็มสิบสองเดือน ใหเฉล่ียตามสวนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยจะเลือกใชวิธีการทางบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปวิธีใดกไ็ด  

(2) กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีสินทรัพยถาวรซึ่งไมรวมที่ดนิไมเกนิ สองรอยลานบาท 
และมีการจางแรงงานไมเกนิสองรอยคน หรือตามหลักเกณฑที่อธิบดปีระกาศกําหนดขึ้นภายหลังจากพระราช
กฤษฎีกานีใ้ชบังคับแลวเปนเวลาสามป ใหหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคา เบื้องตนในวันทีไ่ดทรัพยสินนั้นมา
ในอัตรารอยละ 40 ของมูลคาตนทุน สําหรับมูลคาตนทุนสวนที่เหลือใหหักตามเงื่อนไขและอัตราทีก่ําหนดไว
ใน (1)  

     ทรัพยสินประเภทคอมพวิเตอรตามวรรคหนึ่งหมายถึง เครื่องอิเล็กทรอนิกสแบบอัตโนมัติทํา 
หนาที่เสมือนสมองกลใชสําหรับแกปญหาตาง ๆ ทั้งที่งายและซับซอน โดยวิธีทางคณติศาสตรและอุปกรณ
ของคอมพิวเตอร หมายถึง เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องชวย หรือเครื่องประกอบกับคอมพิวเตอรเพื่อให
คอมพิวเตอรใชงานไดตามวตัถุประสงค แตไมรวมถึงโปรแกรมคอมพวิเตอร  

มาตรา 4 เบญจ  การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินประเภทอาคารโรงงานที่บริษัทหรือ 
หางหุนสวนนติิบุคคลที่มีสินทรัพยถาวรซึ่งไมรวมที่ดินไมเกินสองรอยลานบาทและมีการจางแรงงานไมเกนิ
สองรอยคน หรือตามหลักเกณฑที่อธิบดีประกาศกําหนดขึ้นภายหลังจากพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคบัแลวเปน
เวลาสามป ซ้ือหรือไดรับโอนกรรมสิทธิ์เพื่อมีไวในการประกอบกิจการของตนเอง ใหหักคาสึกหรอและคา
เสื่อมราคาเบื้องตนในวันที่ไดทรัพยสินนัน้มาในอัตรารอยละ 25 ของมูลคาตนทุน สําหรับมูลคาตนทุนสวนที่
เหลือใหหักตามเงื่อนไขและอัตราที่กําหนดไวในมาตรา 4  

มาตรา 4 ฉ  การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินประเภทเครื่องจักรและอุปกรณของ 
เครื่องจักรที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลที่มีสินทรัพยถาวรซึ่งไมรวมที่ดินไมเกนิ สองรอยลานบาท และมี
การจางแรงงานไมเกนิสองรอยคน หรือตามหลักเกณฑทีอ่ธิบดีประกาศกําหนดขึ้นภายหลังจากพระราช
กฤษฎีกานีใ้ชบังคับแลวเปนเวลาสามป ซ้ือหรือไดรับโอนกรรมสิทธิ์เพื่อมีไวในการประกอบกิจการของตนเอง 
ใหหกัคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาเบื้องตนในวันที่ไดทรัพยสินนั้นมาในอัตรารอยละ 40 ของมูลคาตนทุน 
สําหรับมูลคาตนทุนสวนทีเ่หลือใหหกัตามเงื่อนไขและอัตราที่กําหนดไวในมาตรา 4 ”  
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             “มาตรา 4 สัตต  การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินประเภทอาคารถาวรที่บริษัทที่เปน
สํานักงานปฏบิัติการภูมภิาคซื้อหรือไดรับโอนกรรมสิทธิ์เพื่อมีไวในการประกอบกิจการของตนเอง ใหหกัคา
สึกหรอและคาเสื่อมราคาเบื้องตนในวันทีไ่ดทรัพยสินนัน้มาในอัตรารอยละยี่สิบหาของมูลคาตนทุน สําหรับ
มูลคาตนทุนสวนที่เหลือใหหักตามเงื่อนไขและอัตราที่กาํหนดไวในมาตรา 4 ทั้งนี้ เฉพาะทรพัยสินที่ไดมา
ตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม 2545 

 เพื่อประโยชนแหงมาตรานี ้ใหนําบทนิยามคําวา “สํานักงานปฏิบตัิการภูมิภาค” และ “การใหบริการ
สนับสนุน” ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร 
(ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 มาใชบังคับ”  
           “มาตรา 5  ทรัพยสินประเภทรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกนิสิบคน หรือรถยนตนั่ง ใหหกัคาสึกหรอ
และคาเสื่อมราคาจากมูลคาตนทุน เฉพาะสวนที่ไมเกินหนึ่งลานบาท”  
            มาตรา 6  (ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 248) พ.ศ. 2534 มาตรา 3 (3) ตั้งแต 1 ม.ค. 2535 เปน
ตนไป)  

มาตรา 7  ทรัพยสินที่ไดมาโดยการเชาซ้ือ หรือโดยการซื้อขายเงินผอนมูลคาตนทุนของทรัพยสินนั้น 
ใหถือตามราคาที่พึงตองชําระทั้งหมด แตคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาที่จะนํามาหักในรอบระยะเวลาบัญชี 
จะตองไมเกินคาเชาซ้ือหรือราคาที่จะตองผอนชําระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  

มาตรา 8  การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาสําหรับทรัพยสินไมวากรณีใด จะหักจนหมดมูลคา 
ตนทุนของทรพัยสินนัน้ไมได  

มาตรา 9  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการหักคาสึกหรอและคาเสื่อม 
ราคาของทรัพยสิน (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2509 ใหยังคงใชบังคับสําหรับการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของ
ทรัพยสินที่มีอยูแลวในรอบระยะเวลาบัญชทีี่ส้ินสุดลงกอนวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2527  

มาตรา 10  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้

 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

     พลเอก เปรม ติณสูลานนท 

             นายกรัฐมนตรี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา 65 ทวิ (2) วรรคหนึง่ 

แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 
2525 บัญญัติใหคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินหักไดตามหลักเกณฑ วธีิการ เงื่อนไขและอัตราที่
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี ้

 
(ร.จ.ฉบับพิเศษ เลมที่ 101 ตอนที่ 24 วันที่ 24 กุมภาพนัธ 2527) 
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พระราชกฤษฎีกา  

ออกตามความในประมวลรัษฎากร  
วาดวยภาษีซ้ือท่ีใชถือเปนรายจายในการคาํนวณกําไรสุทธิ (ฉบับท่ี 243)  

พ.ศ. 2534  
-------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

ใหไว ณ วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2534  
เปนปท่ี 46 ในรัชกาลปจจุบนั 

 

        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  
                   โดยที่เปนการสมควรกําหนดภาษีซ้ือที่ใหถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ  
                    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 75 ตรี 
(6 ทวิ) แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) 
พ.ศ. 2534 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไวดังตอไปนี ้ 
                    มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานีเ้รียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
ภาษีซ้ือที่ใหถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ (ฉบับที่ 243) พ.ศ. 2534”  
                    มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานีใ้หใชบังคับตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534 เปนตนไป  
                    มาตรา 3  ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนําภาษีซ้ือตามมาตรา 82/5(6) แหงประมวล
รัษฎากร ไปถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ  
                    ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนไมใชสิทธินําเครดิตภาษีที่เหลืออยูไปชําระภาษีมูลคาเพิ่มใน
เดือนภาษีถัดไปตามวรรคหนึ่ง ใหผูประกอบการจดทะเบียนยืน่คํารองเพื่อขอคืนภาษมีูลคาเพิ่มตามแบบที่
อธิบดีกําหนด  
                    มาตรา 4  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 

พลตํารวจเอก เภา สารสิน 
      รองนายกรัฐมนตรี 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดภาษีซ้ือที่
ผูประกอบการมีสิทธินํามาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาภาระภาษีแกผูประกอบการ 
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี ้
 

(ร.จ.เลม 108 ตอนที่ 229 วนัที่ 26 ธันวาคม 2534  
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พระราชกฤษฎีกา  
ออกตามความในประมวลรัษฎากร  

วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 263)  
พ.ศ. 2536  

-------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

ใหไว ณ วันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2536  
เปนปท่ี 48 ในรัชกาลปจจุบนั 

 
                    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา  
                    โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินไดพึงประเมินที่เปนเงนิสวนแบงของกาํไรที่
บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือบริษัทจดทะเบียนไดรับจากกองทนุรวมที่จัดตั้งตามพระราชบญัญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  
                    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3 แหง
ประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 
จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึน้ไว ดังตอไปนี้  
                    มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานีเ้รียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 263) พ.ศ. 2536”  
                    มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป  
                    มาตรา 3  ใหยกเวนภาษีเงนิไดตามสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับ
เงินสวนแบงของกําไรที่ไดจากกองทุนรวมที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย พ.ศ. 
2535 ใหแก  
                    (1) บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย สําหรับเงินสวนแบงของกําไรที่ไดจํานวนกึ่งหนึง่  
                    (2) บริษัทจดทะเบียน สําหรบัเงินสวนแบงของกําไรที่ไดทั้งจํานวน  
                    ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับในกรณีที่บริษัทหรอืบริษัทจดทะเบียน ตาม (1) หรือ (2) มี
เงินไดที่เปนเงนิสวนแบงของกําไรดังกลาวโดยถือหนวยลงทุนที่กอใหเกิดเงินสวนแบงของกําไรนั้นไมถึงสาม
เดือนนับแตวนัที่ไดหนวยลงทุนนั้นมาถึงวันมีเงนิไดดังกลาว หรือไดโอนหนวยลงทุนนั้นไปกอนสามเดือนนบั
แตวนัที่มีเงินได 

มาตรา 4  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
  ชวน หลีกภัย 
 นายกรัฐมนตรี 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินได 
สําหรับเงินไดพึงประเมินที่เปนเงินสวนแบงของกําไรที่ไดรับจากกองทุนรวมที่จดัตัง้ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ใหแกบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือบริษัทจดทะเบียนที่เปน
ผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมดังกลาว เพื่อใหเปนไปในทํานองเดยีวกับบริษัทที่เปนผูถือหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมอืน่ จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี ้
 
              (ร.จ. เลม 110 ตอนที่ 47 ลงวันที่ 20 เมษายน 2536)  
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พระราชกฤษฎีกา  
ออกตามความในประมวลรัษฎากร  

วาดวยรายจายที่ไมใหถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสทุธิ (ฉบับท่ี 315)  
พ.ศ. 2540  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  
ใหไว ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540  

เปนปท่ี 52 ในรัชกาลปจจุบนั 
 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  
             โดยทีเ่ปนการสมควรกําหนดรายจายที่ไมใหถือเปนรายจายในการคํานวณ กาํไรสุทธิ  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 65 ตรี (20)  
แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข เพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 
2496 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี ้ 

มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานีเ้รียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน ประมวลรัษฎากร วาดวย 
รายจายทีไ่มใหถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ (ฉบับที่ 315) พ.ศ. 2540”  

มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานีใ้หใชบังคับตั้งแตวนัที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 เปนตนไป  
มาตรา 3  ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยรายจายที่ไมใหถือเปน 

รายจายในการคํานวณกําไรสทุธิ (ฉบับที่ 294) พ.ศ. 2539  
มาตรา 4  รายจายตอไปนี้ ไมใหถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ  

(1) มูลคาตนทุนของทรัพยสินประเภทรถยนตนั่งและรถยนต โดยสารที่มีที่นั่งไมเกนิสิบคน 
ตามกฎหมายวาดวยพิกดัอัตราภาษีสรรพสามิต เฉพาะสวนที่เกิน คนัละหนึ่งลานบาท  

(2) คาเชาทรัพยสินประเภทรถยนตนั่งและรถยนตโดยสารที่มี ที่นั่งไมเกนิสิบคนตามกฎหมาย 
วาดวยพกิัดอัตราภาษีสรรพสามิต เฉพาะสวนที่เกินคนัละสาม หม่ืนหกพันบาทตอเดอืนในกรณีที่เชาเปนราย
เดือนหรือรายป หรือคาเชาสวนที่เกินคันละ หนึ่งพันสองรอยบาทตอวนัในกรณีที่เชาเปนรายวัน เศษของเดือน
ใหคิดเปนวนั หากเชา ไมถึงหนึ่งวนั ใหคํานวณคาเชาตามสวนของระยะเวลาที่เชา ทั้งนี้ โดยรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
ดวย  

มาตรา 5  บทบัญญัติมาตรา 4(1) ไมใชบังคับกับรายจายที่เกิดจากซื้อหรือ การเชาซ้ือทรัพยสินประเภท 
รถยนตนั่งและรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกินสิบคนตามกฎหมาย วาดวยพกิัดอัตราภาษีสรรพสามิต ในกรณีที ่ 

(1) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลซึ่งประกอบธุรกิจซื้อขายหรือ ใหเชาซ้ือรถยนตประเภทดังกลาว 
ไวเพื่อเปนสินคา หรือ  

(2) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลซึ่งประกอบธุรกิจใหเชารถยนต มีรถยนตประเภทดงักลาวไวเพื่อ 
การใหเชา เฉพาะมูลคาตนทุนสวนที่เหลือหลังจากหกัคา สึกหรอและคาเสื่อมราคาตามมาตรา 65 ทว ิ(2) แหง
ประมวลรัษฎากร  
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มาตรา 6  บทบัญญัติมาตรา 4 ไมใชบังคับกับรายจายที่เปนมูลคาตนทุนของ หรือคาเชาทรัพยสิน 

ประเภทรถยนตนั่งและรถยนตโดยสารทีม่ีที่นั่งไมเกนิสิบคนตามกฎหมายวา ดวยพิกัดอัตราภาษสีรรพสามิต ที่
เกิดจากการซือ้ การเชาซ้ือ หรือการเชาทีไ่ดทําสัญญากอน วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2539  

มาตรา 7  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้

 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

        พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 

              นายกรัฐมนตรี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมกีารใชบังคับ พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยรายจายทีไ่มใหถือเปนรายจาย ในการคํานวณกําไรสุทธิ (ฉบับที่ 
294) พ.ศ. 2539 ตั้งแตวนัที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 มีผลทําใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไมสามารถ
นํารายจายที่เปนมูลคาทรัพยสินของหรือ คาเชารถยนตนัง่และรถยนตโดยสารที่มีที่นัง่ไมเกินสิบคน มาหักเปน
รายจายในการคํานวณ กําไรสุทธิได ซ่ึงกอนที่พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 294) ใชบงัคับ การนํามลูคา
ทรัพยสิน ของหรือคาเชารถยนตประเภทดังกลาวมาหกัเปนรายจายสามารถกระทําได ทําใหเกิดผล กระทบตอ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลที่ประกอบกิจการขายหรือใหเชารถยนตนั่งและรถยนต โดยสารที่มีที่นั่งไม
เกินสิบคน ซ่ึงมีรถยนตประเภทดังกลาวไวเพื่อเปนสินคาหรือเพื่อการใหเชา และบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลที่มีรถยนตประเภทดังกลาวไวใชในกิจการของตนเอง ซ่ึง ไดทําสัญญาซื้อ เชาซ้ือ หรือเชารถยนต
ประเภทดังกลาวกอนวันที่ 29 พฤษภาคม 2539 สมควรกําหนดขอยกเวนมิใหใชบังคบัพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวกบักรณีที่บริษัทหรอืหางหุนสวน นิติบุคคลที่ประกอบกจิการซือ้ขาย ใหเชาซ้ือ หรือใหเชารถยนต มี
รถยนตประเภทดังกลาว ไวเพื่อเปนสินคาหรือใหเชา และกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไดทําสัญญา
ซ้ือ เชาซ้ือ หรือเชารถยนตประเภทดังกลาวเพื่อใชในกิจการของตนเองกอนวนัที่ 29 พฤษภาคม 2539 รวมทั้ง
สมควรปรับปรุงการคิดอัตราคาเชารถยนตประเภทดังกลาวไวใหชัดเจนยิ่งขึ้น จึง จําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกานี ้
 
                                (ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เลม 114 ตอนที่ 69 ก วันที่ 13 พฤศจิกายน 2540) 
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พระราชกฤษฎีกา  
ออกตามความในประมวลรัษฎากร  

วาดวยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับท่ี 387)  
พ.ศ. 2544  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  
ใหไว ณ วันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2544  

เปนปท่ี 56 ในรัชกาลปจจุบนั 
 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา  
โดยที่เปนการสมควรลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1) แหง 

ประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 
จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึน้ไว ดังตอไปนี้  

มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานีเ้รียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ 
ลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 387) พ.ศ. 2544”  

มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานีใ้หใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป  
มาตรา 3  ใหลดอัตราภาษีเงนิไดตาม (ก) ของ (2) สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิุคคลแหงบัญชี 

อัตราภาษีเงินไดทายหมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตรารอยละ 25 ของกําไร
สุทธิเฉพาะสวนที่ไมเกนิ 300 ลานบาท เปนเวลาหารอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชี
แรกที่เร่ิมในหรือหลังวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ทั้งนี้ เฉพาะบรษิัทที่มีหลักทรพัยจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยกอนวันทีพ่ระราชกฤษฎีกานี้
ใชบังคับ  

มาตรา 4  ใหลดอัตราภาษีเงนิไดตาม (ก) ของ (2) สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิุคคลแหงบัญชี 
อัตราภาษีเงินไดทายหมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตราดังตอไปนี้ เปนเวลา
หารอบระยะเวลาบัญชีตอเนือ่งกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เร่ิมในหรือหลังวันที่บริษัทที่มหีลักทรัพยมา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย ตั้งแต
วันที่พระราชกฤษฎีกานีใ้ชบังคับ  

(1) รอยละ 20 ของกําไรสุทธิ สําหรับบริษัททีน่ําหลักทรัพยมาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยตาม 
ขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการรบัหลักทรัพยจดทะเบยีนใน “ตลาดหลักทรัพยใหม”  

(2) รอยละ 25 ของกําไรสุทธิ สําหรับบริษัททีน่ําหลักทรัพยมาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพยนอกเหนือจากกรณตีาม (1)  

มาตรา 5  บริษัทที่จะไดรับสิทธิในการลดอตัราภาษีเงนิไดตามมาตรา 4 จะตองปฏิบัตใิหเปนไปตาม 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังตอไปนี ้ 
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“(1)  นําหลักทรัพยของตนมาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด 
หลักทรัพย ภายในเวลาสามปนับแตวันทีพ่ระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคบั  

  (2) ไมเคยมีหลักทรัพยจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวย 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในระหวางระยะเวลาสามปกอนการจดทะเบยีนหลักทรัพยกับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย  

  (3) ไมเปนบรษิัทที่ควบเขากันกับบริษัททีไ่ดรับสิทธิลดอัตราภาษีเงินไดตามมาตรา 3 หรือรับโอน 
กิจการทั้งหมดหรือบางสวนจากบริษัทดังกลาว ในระหวางระยะเวลาสามปกอนการจดทะเบยีนหลักทรัพยกับ
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย  

   (4) ไมรับโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวนจากบริษัทที่ไดรับสิทธิลดอัตราภาษีเงนิไดตามมาตรา 3  
อยูกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทไดรับสิทธิลดอัตราภาษีเงนิได หากมีการรับ
โอนกิจการดังกลาว ใหถือวา บริษัทนั้นหมดสิทธิที่จะไดรับการลดอัตราภาษีเงนิไดตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่
มีการรับโอนกจิการ  

มาตรา 6  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

  พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

             นายกรัฐมนตรี 

 
หมายเหตุ :-        เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คอื โดยที่เปนการสมควรลดอัตรา 

ภาษีเงนิไดนิตบิุคคล สําหรับกําไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลซึ่งเปนบริษัทที่มีหลักทรพัยจด
ทะเบียนอยูกอนวันทีพ่ระราชกฤษฎีกานีใ้ชบังคับหรือเปนบริษัทที่นําหลักทรัพยมาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพยใหมของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย เพื่อเปนการจูงใจใหบริษัทนําหลักทรัพยที่ไดออกไวไปซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย และเพื่อกระตุนใหเกิดการลงทุนโดยเฉพาะในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซ่ึง
เปนมาตรการหนึ่งที่จะทําใหระบบเศรษฐกิจขยายตัวอยางตอเนื่องและเปนการพัฒนาตลาดทุนโดยรวม จึง
จําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี ้ 

 
                          (ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เลม 118 ตอนที่ 75 ก วันที่ 5 กันยายน 2544) 
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พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

วาดวยการยกเวนรัษฎากร  (ฉบับท่ี  420) 
พ.ศ. 2547 

   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

เปนปท่ี 59 ในรัชกาลปจจุบนั 
 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงนิได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป
ใหแกผูสนับสนุนการศึกษาบางกรณ ี
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1) 
แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 
2496 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไวดังตอไปนี้ 
 มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา
ดวยการยกเวนรัษฎากร  (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547” 

  มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานีใ้หใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา 3 ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวล
รัษฎากร สําหรับเงินไดที่จายเปนคาใชจายเพื่อสนับสนุนการศึกษาใหแกสถานศึกษาของทางราชการ 
สถานศึกษาขององคการของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนหรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี ้

                        (1)   สําหรับบุคคลธรรมดา ใหยกเวนภาษเีงินไดสําหรับเงินไดพึงประเมินหลังจากหกั
คาใชจายและหักคาลดหยอนตามมาตรา 47(1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากร เปนจํานวนสอง
เทาของรายจายที่จายไปเปนคาใชจายเพื่อสนับสนุนการศึกษา แตตองไมเกินรอยละสิบของเงินไดพึงประเมิน
หลังจากหกัคาใชจายและหกัคาลดหยอนดงักลาวนั้น  

                        (2)  สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคล ใหยกเวนภาษเีงินไดสําหรับเงินไดเปน
จํานวนเงินหรือมูลคาของทรัพยสินเปนจํานวนสองเทาของรายจายทีจ่ายไปเปนคาใชจายเพื่อสนับสนุน
การศึกษา แตตองไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิกอนหกัรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการ
สาธารณประโยชน และเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกฬีา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แหงประมวลรัษฎากร  
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ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 
คาใชจายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ตองเปนคาใชจายสําหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาใหความ
เห็นชอบ และเปนคาใชจายสําหรับรายการดังตอไปนี้ 

 (1)   จัดหาหรอืจัดสรางอาคาร อาคารพรอมที่ดิน หรือทีด่ินใหแกสถานศึกษา เพื่อใช
ประโยชนทางการศึกษา  
 (2)  จัดหาวัสดอุุปกรณเพื่อการศึกษา แบบเรยีน ตํารา หนังสือทางวิชาการ ส่ือ และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาใหแกสถานศึกษา ตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด 
               มาตรา 4  ใหยกเวนภาษเีงินไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ภาษีมูลคาเพิม่ ตามหมวด 4 ภาษีธุรกิจ
เฉพาะตามหมวด 5 และอากรแสตมปตามหมวด 6 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร ใหแกบุคคลธรรมดา 
หรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับเงินไดที่ไดรับจากการโอนทรัพยสิน หรือการขายสนิคา หรือ
สําหรับการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากการดําเนนิการสนับสนุนการศึกษา ตามโครงการที่
กระทรวงศกึษาธิการใหความเห็นชอบตามมาตรา 3 โดยผูโอนจะตองไมนําตนทุนของทรัพยสินหรือสินคาซ่ึง
ไดรับยกเวนภาษีดงักลาวมาหักเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีเงนิไดของบุคคลธรรมดา หรือบริษทัหรือหาง
หุนสวนนิติบคุคล ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 
                มาตรา 5  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ   ชินวตัร 
          นายกรฐัมนตรี   

 

หมายเหตุ : -  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ  โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินได 
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมปใหแกผูสนับสนุนการศึกษาแกสถานศึกษาของทางราชการ 
สถานศึกษาขององคการของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อสงเสริมใหภาคเอกชนไดมีสวน
รวมในการสนับสนุนการศึกษา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เลม 121 ตอนพิเศษ 47 ก วันที่ 24 สิงหาคม  2547) 
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พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร  

วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 421) 
พ.ศ. 2547 

-------------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2547 
เปนปท่ี 59 ในรัชกาลปจจุบนั 

 
                พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศ
วา 
                 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระยะเวลาการไดรับสิทธิลดอัตราภาษีเงนิไดจากกําไรสุทธิของบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคล บางกรณ ี
                 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1) แหง
ประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกีย่วกบัการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไวดังตอไปนี ้
                 มาตรา  1   พระราชกฤษฎีกานีเ้รียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 421) พ.ศ. 2547” 
                 มาตรา  2   พระราชกฤษฎีกานีใ้หใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตน
ไป 
                 มาตรา  3   ใหยกเลิกความใน (1) ของมาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบบัที่ 387) พ.ศ. 2544 และใหใชความตอไปนี้แทน 
                      “(1) นําหลักทรัพยของตนมาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรพัยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรพัยภายในวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548” 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตร ี
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ  :-   เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที ่387) พ.ศ. 2544 ไดกําหนดใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติ
บุคคลสําหรับกําไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคล ใหแกบริษัทที่นําหลักทรัพยมาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพยใหมของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยจะตองนําหลักทรัพยของตนมาจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2547 ซ่ึงเปนระยะเวลาภายในสามปนับแตวันที่พระ
ราชกฤษฎีกาดงักลาวใชบังคบั แตเนื่องจากมีบริษัทจํานวนมากมีความประสงคจะนําหลักทรัพยของตนมาจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนั้น เพื่อใหบริษัทมีการเตรียมความพรอมเพื่อเขาตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยมีมาตรฐานยิ่งขึ้น และเพื่อกระจายการนําหุนใหมเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยไมใหกระจกุตวัมากเกินไปอนัจะเปนประโยชนตอตลาดทุนโดยรวม สมควรขยาย
เวลาการนําหลักทรัพยมาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี ้
 
                    (ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เลม 121 ตอนพิเศษ 61 ก วันที่ 11 ตุลาคม 2547) 
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พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี  428) 
พ.ศ. 2548 

------------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2548 
เปนปท่ี 60 ในรัชกาลปจจุบนั 

  
                      พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ให
ประกาศวา  
                      โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงนิไดบางกรณ ี 
                      อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1) 
แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 
2496 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว 
ดังตอไปนี ้ 
                      มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานีเ้รียกวา "พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา
ดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่  428) พ.ศ. 2548"  
                     มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีใ้หใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตน
ไป  
                     มาตรา 3 ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับ
เงินไดของบรษิัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเปนจํานวนเงินหรือมูลคาของทรัพยสินเปนจํานวนสองเทาของ
รายจายทีจ่ายไปเปนคาใชจายในการจัดสรางและการบํารุงรักษาสนามเด็กเลน สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬา
ของเอกชนที่เปดใหประชาชนใชเปนการทั่วไป โดยไมเก็บคาบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเลน สวนสาธารณะ 
หรือสนามกีฬาของทางราชการ แตเมื่อรวมกับรายจายทีจ่าย ไปเปนคาใชจายเพื่อสนบัสนุนการศึกษาสําหรับ
โครงการที่กระทรวงศึกษาธกิารใหความเห็นชอบแลวตองไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิกอนหักรายจายเพื่อ
การกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน และรายจายเพื่อการศึกษาหรือเพือ่การกีฬา 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 หรือกองทุนพัฒนากฬีาแหงชาติที่จัดตั้งขึน้ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542  
ดังนี ้ 
                          (1) สําหรับบุคคลธรรมดา ใหยกเวนภาษเีงินไดสําหรับเงินไดพึงประเมินหลังจากหกัคาใชจาย
และหกัลดหยอนตามมาตรา 47(1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากรเทาจํานวนเงินที่บริจาค แตเมื่อ
รวมกับเงินบรจิาคตามมาตรา 47(7) แหงประมวลรัษฎากรแลว ตองไมเกินรอยละสิบของเงินไดพึงประเมิน
หลังจากหกัคาใชจายและหกัลดหยอนนั้น   
                         (2) สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคล ใหยกเวนภาษเีงินไดสําหรับเงินไดเปนจํานวนเงนิ
หรือมูลคาของทรัพยสินเทาที่บริจาค แตเมือ่รวมกับรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะตามมาตรา 65 ตรี (3) แหง
ประมวลรัษฎากรแลว ตองไมเกินรอยละสองของกําไรสุทธิกอนหักรายจายเพื่อการกศุลสาธารณะ  
                    มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้ 
  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
พันตํารวจโท ทักษิณ   ชินวตัร  
         นายกรัฐมนตรี  

  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ : -  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมใหเกิด
บูรณาการทางการศึกษา การกีฬา และการใหหลักประกันแกผูดอยโอกาสทางสังคมใหมีคุณภาพชีวติที่ดี
สามารถพึ่งพาตนเองได สมควรยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับเงินไดเปนจํานวนเงินหรือมูลคาทรัพยสิน
เปนจํานวนสองเทาของรายจายที่จายไปเปนคาใชจายในการจัดสรางและการบํารุงรักษาสนามเด็กเลน 
สวนสาธารณะ สนามกีฬาของเอกชนหรอืของทางราชการบางกรณ ี และยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและ
ภาษีเงนิไดนิตบิุคคล สําหรับเงินไดเทาจํานวนเงินที่บริจาคใหแกกองทนุฟนฟูสมรรภาพคนพิการตามกฎหมาย
วาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดกิารสังคมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การจัดสวัสดกิารสังคม กองทุนคุมครองเด็กตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก หรือกองทุนพัฒนากฬีา
แหงชาติที่จดัตั้งขึ้นตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2542 ดังนัน้ เพื่อสงเสริมใหภาคเอกชน
ไดมีสวนรวมในการสนับสนุนดานการเรยีนรูและนันทนาการ และชวยเหลือผูดอยโอกาส จึงจาํเปนตองตรา
พระราชกฤษฎีกานี ้ 
  
                       (ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เลม 122 ตอนที่ 8 ก  วันที่ 24 มกราคม 2548) 
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พระราชกฤษฎีกา 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
วาดวยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับท่ี  431) 

พ.ศ. 2548 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  
ใหไว ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2548 

เปนปท่ี 60 ในรัชกาลปจจุบนั 
  
                  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ใหประกาศ
วา  
                   โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการลดอัตราภาษีเงนิไดสําหรับกําไรสุทธิของบริษัทหรือหาง
หุนสวน  นิตบิคุคลซึ่งมีทุนที่ชําระแลวในวนัสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีไมเกินหาลานบาท  
                   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1) แหง
ประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกีย่วกบัการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดงัตอไปนี ้ 
                   มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานีเ้รียกวา "พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่  431) พ.ศ. 2548"  
                   มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีใ้หใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตน
ไป  
                   มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรา
รัษฎากร (ฉบับที่ 394) พ.ศ.2545  
                   มาตรา 4 ใหลดอัตราภาษีเงินไดตาม (ก) ของ (2) สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลแหง
บัญชีอัตราภาษีเงินไดทายหมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตราดังตอไปนี้ ทั้งนี ้
เฉพาะบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลทีม่ีทุนที่ชําระแลวในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีไมเกินหาลาน
บาท  
                           (1) รอยละสิบหาของกําไรสุทธิ เฉพาะสวนที่ไมเกินหนึ่งลานบาท  
                           (2) รอยละยีสิ่บหาของกําไรสุทธิ เฉพาะสวนที่เกนิหนึง่ลานบาท แตไมเกินสามลานบาท  
                  มาตรา  5 การลดอัตราภาษีเงินไดตามมาตรา 4 ใหใชบังคับแกกําไรสุทธิของบริษัทหรือหาง
หุนสวน    นิตบิุคคลที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงเริ่มในหรือหลังวันที ่1 มกราคม 2547 เปนตนไป  
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                   มาตรา 6   บทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรา
รัษฎากร (ฉบับที่ 394) พ.ศ. 2545 ใหยังคงใชบังคับตอไปเฉพาะการลดอัตราภาษีเงนิไดใหแกบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบคุคล สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงเริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2547  
                  มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้ 
  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
พันตํารวจโท ทักษิณ   ชินวตัร  
            นายกรฐัมนตร ี 

  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ : -  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการลด
อัตราภาษีเงินไดสําหรับกําไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชําระแลวในวนัสุดทายของ
รอบระยะเวลาบัญชีไมเกินหาลานบาท โดยลดอัตราภาษเีงินไดเปนรอยละสิบหาของกําไรสุทธิ เฉพาะสวนที่
ไมเกินหนึ่งลานบาท และรอยละยี่สิบหาของกําไรสุทธิ เฉพาะสวนทีเ่กนิหนึ่งลานบาทแตไมเกินสามลานบาท 
เพื่อสนับสนุนการประกอบวสิาหกิจขนาดยอมใหมีภาระภาษีที่ลดลง และกระตุนใหมกีารลงทุนในวสิาหกิจ
ดังกลาว ซ่ึงจะชวยใหเศรษฐกิจขยายตัวเพิม่ขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี ้ 
  

(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เลม 122 ตอนที่ 10 ก วันที่ 26 มกราคม 2548) 
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พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี  433) 
พ.ศ. 2548 

   --------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

ใหไว ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2548 
เปนปท่ี 60 ในรัชกาลปจจุบนั 

  
                          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ให
ประกาศวา  
  
                         โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษเีงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ อากรแสตมป บาง
กรณ ี 
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1) 
แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 
2496 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว 
ดังตอไปนี ้ 
                     มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานีเ้รียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 433) พ.ศ. 2548”  
                     มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีใ้หใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตน
ไป  
                     มาตรา  3 พระราชกฤษฎีกานีใ้หใชบังคับกบัหนี้ที่ตองดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตาม
หลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด กอน
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขทีอ่ธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด  
                     มาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกานี้  
                              “สถาบันการเงิน” หมายความวา  
                             (1) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย  
                             (2) ธนาคารออมสินตามกฎหมายวาดวยการธนาคารออมสิน  
                             (3) บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหารสินทรัพย
สถาบันการเงิน  
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                             (4) บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรพัย หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวย
การประกอบธรุกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร  
                            (5) บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษทับริหารสินทรัพย  
                            (6) บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย  
                            (7) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจดัตั้งขึน้สําหรับใหกูยืมเงินเพื่อ
สงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม  
                            (8) นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี  
                          “เจาหนี้อ่ืน” หมายความวา เจาหนี้ที่มใิชสถาบันการเงิน ซ่ึงไดดําเนนิการเจรจารวมกบัสถาบัน
การเงินในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหแกลูกหนี ้และไดทําความตกลงเปนหนังสือรวมกับเจาหนี้ซ่ึงเปน
สถาบันการเงิน  
                           “ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน”  ใหหมายความรวมถึงผูค้ําประกันของลกูหนีด้วย“ลูกหนี้ของ
เจาหนี้อ่ืน” หมายความวา ลูกหนี้ของเจาหนี้อ่ืน ซ่ึงเปนลูกหนี้ของสถาบันการเงินดวย และใหหมายความ
รวมถึงผูค้ําประกันของลูกหนี้ดวย  
                          มาตรา 5 ใหยกเวนภาษีเงนิไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2  
แหงประมวลรัษฎากร ใหแกลูกหนี้ของสถาบันการเงิน สําหรับเงินไดทีไ่ดรับจากการปลดหนี้ของสถาบัน
การเงิน โดยสถาบันการเงินนั้นไดดําเนนิการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกาํหนด ทั้งนี้ เฉพาะการปลดหนี้ที่ไดกระทาํในระหวาง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที ่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
ดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามหลกัเกณฑการปรบัปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยประกาศกําหนด ทั้งนี้ เฉพาะการโอนทรัพยสิน การขายสินคาหรือการใหบริการและสําหรับการ
กระทําตราสารที่ไดกระทําในระหวางวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เวนแตการ
ยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด 5 ในลกัษณะ 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 ใหแกลูกหนี้ของเจาหนี้อ่ืน สําหรับเงินไดทีไ่ดรับจากการปลดหนี้ของเจาหนีอ่ื้น โดย
เจาหนี้อ่ืนนั้นไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้โดยนําหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบัน
การเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนดมาใชโดยอนุโลม ทั้งนี้ เฉพาะการปลดหนี้ที่ไดกระทําใน
ระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549  
  
                      มาตรา 8 ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 2  และสวน 3  หมวด  3 ภาษีมลูคาเพิ่มตาม
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หมวด  4  ภาษธุีรกิจเฉพาะตามหมวด 5 และอากรแสตมปตามหมวด 6 ในลักษณะ  2 แหงประมวลรัษฎากร 
ใหแกลูกหนี้ของเจาหนี้อ่ืนและเจาหนี้อ่ืน สําหรับเงินไดที่ไดรับจากการโอนทรัพยสินการขายสินคาหรือการ
ใหบริการ และสําหรับการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของเจาหนี้อ่ืนที่ได
ดําเนินการโดยนําหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศกําหนดมาใชโดยอนโุลม ทั้งนี้ เฉพาะการโอนทรพัยสิน การขายสินคาหรือการใหบริการ และสําหรับ
การกระทําตราสารที่ไดกระทําในระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เวนแต
การยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด 5 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรษัฎากร ใหใชบังคับสําหรับการโอน
อสังหาริมทรัพยที่ไดกระทําในระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548  
                     มาตรา  9  ใหยกเวนภาษีเงนิไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด 5 และ
อากรแสตมปตามหมวด 6 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรษัฎากร ใหแกลูกหนี้ของสถาบันการเงิน สําหรับเงินได
ที่ไดรับจากการโอนอสังหาริมทรัพยที่ลูกหนี้ของสถาบันการเงินนํามาจาํนองเปนประกันหนี้ของสถาบัน
การเงินใหแกผูอ่ืนซึ่งมิใชเจาหนี้ที่เปนสถาบันการเงิน และสําหรับการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากการโอน
อสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยลูกหนี้ของสถาบันการเงินตองนําเงินไดนั้นไปชําระหนี้แกเจาหนีท้ี่เปนสถาบัน
การเงิน ซ่ึงไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามหลกัเกณฑการปรบัปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงิน
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่ไมเกินกวาหนี้ที่คางชําระอยูกับสถาบนัการเงิน
หรือมีภาระผูกพันตามสัญญาประกันหนี้กับสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด และเฉพาะการโอนอสังหาริมทรัพยและการกระทําตราสารที่กระทําในระหวาง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เวนแตการยกเวนภาษีธุรกจิเฉพาะตามหมวด 5 ใน
ลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร ใหใชบังคับสําหรับการโอนอสังหาริมทรัพยที่ไดกระทําระหวางวนัที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 อสังหาริมทรัพยตามวรรคหนึ่งตองเปนอสังหาริมทรัพยที่
ลูกหนี้ของสถาบันการเงินนาํมาจํานองเปนประกันหนี้ของสถาบันการเงินอยูกอนวนัที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2543  
                      มาตรา 10   ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้ 
  
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร  
นายกรัฐมนตร ี 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจอันสงผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ของภาคเอกชน ทําใหสถาบันการเงินและ
เจาหนี้อ่ืนตองปรับปรุงโครงสรางหนี้เพื่อใหสอดคลองกับความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี ้และไดมี
การตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 418) พ.ศ. 
2547 กําหนดใหสิทธิประโยชนทางภาษีอากรแกลูกหนี้และเจาหนี้ซ่ึงเปนสถาบันการเงินหรือเจาหนี้อ่ืน เพื่อ
สงเสริมใหมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ซ่ึงจะสิ้นผลใชบังคับในวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 แตโดยที่ใน
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ขณะนี ้การปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินและเจาหนี้อ่ืนยังดําเนินการไมเสร็จสิ้น จําเปนตองให
สิทธิประโยชนทางภาษีอากรตอไปอีกระยะหนึ่ง ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ของสถาบันการเงินและเจาหนี้อ่ืนสมควรยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป 
ใหแกลูกหนี้และเจาหนี้ซ่ึงเปนสถาบันการเงินหรือเจาหนี้อ่ืนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เวนแตภาษี
ธุรกิจเฉพาะใหไดรับยกเวนเฉพาะการโอนอสังหาริมทรัพยที่ไดกระทําในระหวางวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2548 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี ้ 
  

(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เลม 122 ตอนที่ 10 ก วันที่ 26 มกราคม 2548) 
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พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 436) 
พ.ศ. 2548 

   ---------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2548 
เปนปท่ี 60 ในรัชกาลปจจุบนั 

  
                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา  
                        โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนติิบุคคล สําหรับเงินไดที่
จายเปนคาใชจายเพื่อการไดมาซึ่งทรัพยสินประเภทอุปกรณที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนแทนอุปกรณเดมิ บางกรณ ี  
                         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย และมาตรา 3(1) 
แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 
2496 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกีย่วกับการจํากัดสิทธแิละเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดงัตอไปนี ้ 
                       มาตรา  1 พระราชกฤษฎีกานีเ้รียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา
ดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่  436) พ.ศ.  2548”  
                        มาตรา  2 พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป  
                       มาตรา  3 ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวล
รัษฎากร สําหรับเงินไดที่จายเปนคาใชจายเพื่อการไดมาซึ่งทรัพยสินประเภทอุปกรณที่มีผลตอการประหยดั
พลังงานเพื่อการปรับเปลี่ยนแทนอุปกรณเดิม เปนจํานวนรอยละยี่สิบหาของคาใชจายนั้น เฉพาะในสวนที่ไม
เกินหาสิบลานบาท ใหแกบุคคลธรรมดาเฉพาะในสวนที่เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7) หรือ (8) 
และบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ
กําหนด  
                                  ทรัพยสินประเภทอปุกรณที่มีผลตอการประหยัดพลังงานตามวรรคหนึ่งตองเปน
ทรัพยสินที่ไมเคยผานการใชงาน ซ่ึงตองไดมาและพรอมใชงานไดในระหวางวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช
บังคับถึงวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2549  
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                    มาตรา 4 การยกเวนภาษีเงนิไดตามมาตรา 3 ใหยกเวนตามสวนเฉลี่ยเปนจาํนวนเทากันของจํานวน
เงินไดทีไ่ดรับยกเวนภาษ ีสําหรับระยะเวลาหาปภาษีหรือหารอบระยะเวลาบัญชีนับแตปภาษแีรก หรือรอบ
ระยะเวลาบัญชีแรกที่ไดทรัพยสินดังกลาวมาและพรอมใชงานได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด  
                    มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้ 
  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร  
        นายกรัฐมนตรี  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับเงินไดซ่ึงเปนคาใชจายในการปรับเปลี่ยนทรัพยสินประเภท
อุปกรณที่มีผลตอการประหยดัพลังงานใหแกผูที่ดําเนินการเปลี่ยนทรัพยสินประเภทอปุกรณที่มีผลตอการ
ประหยดัพลังงานแทนอุปกรณเดิม เพื่อสนับสนุนใหมกีารเพิ่มประสทิธิภาพในการใชพลังงาน ซ่ึงเปนการ
ประหยดัพลังงานในระยะยาว และลดคาใชจายพลังงานของรัฐ จึง จําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้  
  

(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เลม 122 ตอนที่ 90 ก  วันที่ 5 ตุลาคม 2548) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

32



 

พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 437) 
พ.ศ. 2548 

--------------------- 
   ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2548 
เปนปท่ี 60 ในรัชกาลปจจุบนั 

  
                           พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา  
                            โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงนิไดสําหรับเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่
ไดจายไปเปนคาใชจายในการสงลูกจางไปฝกอบรม หรือในการฝกอบรมลูกจางของตน และภาษีเงนิได
สําหรับเงินไดของผูดําเนินการฝกที่ไดจายไปเปนคาใชจายในการฝกเตรียมเขาทํางานเพื่อประโยชนของกิจการ
ของผูดําเนินการฝก  
                           อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1) 
แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 
2496 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกีย่วกับการจํากัดสิทธแิละเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดงัตอไปนี ้ 
                     มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานีเ้รียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548”  
                     มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีใ้หใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตน
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
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคล ดังตอไปนี้  
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                                     (1) สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละรอยของรายจายทีไ่ดจายไปเปนคาใชจายในการสง
ลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมในสถานศึกษาหรือสถาน
ฝกอบรมฝมือแรงงานที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นหรือที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลงัประกาศกําหนดในราช
กิจจานเุบกษา  
                                     (2) สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละรอยของรายจายทีไ่ดจายไปเปนคาใชจายในการ
ฝกอบรมใหแกลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด  
                  มาตรา 5 ใหยกเวนภาษเีงินไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร 
ใหแกผูดําเนนิการฝกตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานดังตอไปนี้  
                                    (1) สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละหาสิบของรายจายทีไ่ดจายไปเปนคาใชจายในการ
ฝกเตรียมเขาทาํงานเพื่อประโยชนของกิจการของผูดําเนินการฝก ตั้งแตวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2546 ถึงวันกอน
วันที่พระราชกฤษฎีกานีใ้ชบังคับ  
                                    (2) สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละรอยของรายจายทีไ่ดจายไปเปนคาใชจายในการฝก
เตรียมเขาทํางานเพื่อประโยชนของกิจการของผูดําเนินการฝก ตั้งแตวนัที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบงัคับ  
                   มาตรา 6 บทบัญญัติมาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538 และบทบัญญัติมาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 288) พ.ศ. 2538 ใหยังคงใชบังคบัตอไป เฉพาะในการ
ปฏิบัติจัดเก็บภาษีเงนิไดที่คางอยูหรือพึงชาํระกอนวันทีพ่ระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคบั  
                  มาตรา 7 บทบัญญัติมาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2539 ใหยังคงใชบังคบัตอไป เฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษเีงนิไดที่คางอยู
หรือพึงชําระกอนวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2546  
                  มาตรา 8 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้ 
  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
 พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร  
        นายกรัฐมนตรี  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินไดใหแก
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลที่ไดสงลูกจางของตนไปรับการศึกษาหรือฝกอบรม หรือที่ไดฝกอบรมใหแก
ลูกจางของตน รวมทั้งสมควรยกเวนภาษีเงนิไดใหแกผูดําเนินการฝกตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงานในการฝกเตรียมเขาทํางานเพื่อประโยชนของกิจการตน เพื่อสงเสริมใหมีการพฒันาฝมือ
แรงงานมากยิง่ขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี ้ 
   

(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เลม 122 ตอนที่ 97 ก  วันที่ 18 ตุลาคม 2548) 
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พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 438) 
พ.ศ. 2548 

   ---------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2548 
เปนปท่ี 60 ในรัชกาลปจจุบนั 

  
                      พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา  
                     โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุคลสําหรับเงินไดของบริษทัหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลเปนจํานวนรอยละหาสิบของรายจายที่ไดจายเปนเงนิเพิ่มคาครองชีพพิเศษใหแกลูกจางของบริษัทหรือ
หางหุนสวนนติิบุคคลนั้น  
                      อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1) 
แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 
2496 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกีย่วกับการจํากัดสิทธแิละเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 35  และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยบัญญัตใิหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดงัตอไปนี ้ 
                     มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานีเ้รียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที ่ 438) พ.ศ. 2548”  
                     มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีใ้หใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตน
ไป  
                    มาตรา 3 ใหยกเวนภาษีเงนิไดตามสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับเงิน
ไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล เปนจํานวนรอยละหาสิบของรายจายทีไ่ดจายเปนเงนิเพิ่มคาครองชีพ
พิเศษใหแกลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล เฉพาะเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษ ดังนี ้ 
                               (1) จํานวนไมเกนิเดือนละหนึ่งพนับาท ในกรณีที่ลูกจางไดรับเงนิเดือนเจด็พันบาทขึ้นไป
แตไมเกนิหนึ่งหมื่นบาท แตเมื่อรวมเงินเดือนและเงนิเพิ่มคาครองชีพพิเศษแลวตองไมเกินเดือนละหนึ่งหมื่น
บาท  
                               (2) ตามจํานวนเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษที่ไดจายใหแกลูกจางซึ่งไดรับเงินเดือนไมเกินเจ็ด
พันบาท แตเมื่อรวมเงินเดือนและเงนิเพิ่มคาครองชีพพิเศษแลวตองไมเกินเดือนละเจด็พันบาท เงินเพิ่มคาครอง
ชีพพิเศษตามวรรคหนึ่ง ตองเปนเงินที่บริษทัหรือหางหุนสวนนิติบุคคลจายใหแกลูกจางของตนติดตอกันทุก
เดือนนอกเหนอืจากเงินเดือนและเงินไดอ่ืน อันเนื่องมาจากการจางแรงงานที่ลูกจางไดรับเปนประจําทุกเดือน
กอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ในเดอืนที่มีการจายเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษใหแกลูกจาง เงินเดอืนของ
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ลูกจางตองไมต่ํากวาเงนิเดือนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 ในกรณีที่ลูกจางนั้นเขาทาํงานกอนเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2548 หรือไมต่ํากวาเงินเดือนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 หรือเงินเดือนเดือนแรกที่เขาทํางาน ในกรณีที่
ลูกจางนั้นเขาทํางานในหรือภายหลังเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 แลวแตกรณ ี 
                              ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด  
 ในมาตรานี้ “เงินเดือน” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางตามสัญญาจางแรงงานที่ทําเปนหนังสือ 
ซ่ึงคํานวณเปนจํานวนเงนิตอเดือนไมวาจะมีระยะเวลาการจายเงินในแตละเดือนเปนประการใดก็ตาม  
                   มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกานีใ้หใชบังคับกับเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลจายใหแกลูกจางของตนระหวางวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลนัน้ตองเริ่มตนจายเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษภายในวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2548  
                    มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้ 
  
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร  
        นายกรัฐมนตรี  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลชวยเหลือเงินเพิม่คาครองชีพพิเศษใหแกลูกจางที่มีรายไดนอย ดังนั้น เพือ่เปนการ
สนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล สมควรยกเวนภาษีเงนิไดสําหรับเงนิไดของบริษทัหรือหาง
หุนสวนนิติบคุคลเปนจํานวนรอยละหาสิบของรายจายที่ไดจายเปนเงนิเพิ่มคาครองชีพพิเศษใหแกลูกจางของ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลนั้น จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้  
  

(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เลม 122 ตอนที่ 97 ก  วันที ่18 ตุลาคม 2548) 
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พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 442) 
พ.ศ. 2548 

   -------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 
เปนปท่ี 60 ในรัชกาลปจจุบนั 

  
                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา    
                         โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษเีงินไดนติิบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ บางกรณ ี 
                         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย และมาตรา 3(1) 
แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 
2496 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกีย่วกับการจํากัดสิทธแิละเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดงัตอไปนี ้ 
                         มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา
ดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 442) พ.ศ. 2548”  
                         มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป  
                         มาตรา 3 ใหยกเลิกความใน (4) ของมาตรา 5 อัฏฐารส แหงพระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดยพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 396) พ.ศ. 2545 และใหใชความตอไปนี้แทน  
                                   “(4)  ตองถือหุนในวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนระยะเวลาไมนอยกวาหาปใน
รอบปบัญชีตอเนื่องกัน เวนแตในกรณีดังตอไปนี ้จะมีระยะเวลาการถือหุนนอยกวาหาปในรอบปบญัชี
ตอเนื่องกันก็ได  
                                         (ก) เปนการถือหุนในวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมทีไ่ดเขาจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามปในรอบปบญัชีตอเนื่องกนั หรือ  
                                        (ข)  เปนการถือหุนในวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมตลอดระยะเวลาที่วิสาหกจิ
นั้นมีสินทรัพยถาวรซึ่งไมรวมที่ดินไมเกนิสองรอยลานบาทและมีการจางแรงงานไมเกินสองรอยคน”  
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                  มาตรา 4 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 5 วสีติ และมาตรา 5 เอกวีสติ แหงพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500  
                   “มาตรา 5 วีสต ิใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรษัฎากร 
ใหแกบริษัทจาํกัดหรือบริษทัมหาชนจํากดัที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย สําหรับเงินไดพึงประเมินที่เปนเงินปนผล
ซ่ึงไดรับจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงือ่นไข ดังตอไปนี้  
                                   (1) บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากัดตองถือหุนในบริษัทหรอืหางหุนสวนนิติบุคคล
ผูจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละยี่สิบหาของหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลนั้น เปนระยะเวลาไมนอยกวาหกเดือนนับแตวันทีไ่ดหุนนั้นมาจนถึงวันที่ไดรับเงินปนผล และ  
                                  (2) เงินปนผลตองมาจากกําไรสุทธทิี่มีการเสียภาษีในประเทศของบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบคุคลผูจายเงินปนผล โดยอัตราภาษีดังกลาวตองไมต่ํากวารอยละสิบหาของกําไรสุทธิ ทั้งนี้ ไมวา
ประเทศของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลผูจายเงินปนผลจะมีกฎหมายลดหรือยกเวนภาษีสําหรับกําไร
สุทธิใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นหรือไมกต็าม  
                         มาตรา 5 เอกวีสต ิใหยกเวนภาษีธุรกจิเฉพาะตามหมวด 5 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร 
สําหรับรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพยที่ผูขายมีไวในการประกอบกิจการเฉพาะการขายอสังหาริมทรัพยที่
เปนโรงงานพรอมที่ดินของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลเพื่อยายสถานประกอบการเขาไปอยูในนิคม
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนจํานวนไมเกนิมูลคาของ
อสังหาริมทรัพยที่เปนโรงงานพรอมที่ดินแหงใหมและยายโรงงานเขาไปในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อใชเปน
สถานประกอบการแหงใหมภายในกําหนดเวลาหนึ่งปกอนหรือหลังวนัที่ทําสัญญาขายอสังหาริมทรัพยที่เปน
โรงงานพรอมที่ดินแหงเดิม โดยตองดําเนนิการใหแลวเสร็จภายในวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553  
                        มูลคาของอสังหาริมทรัพยที่เปนโรงงานพรอมที่ดินแหงใหมตามวรรคหนึ่ง ใหถือตามราคา
ประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีด่ิน  
                       ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขทีอ่ธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด”   
  
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร  
       นายกรัฐมนตรี  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 5 อัฏฐารส แหงพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500  ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 396) พ.ศ. 
2545 ไดยกเวนภาษเีงินไดใหแกบริษัทหรอืหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมวีตัถุประสงคเพื่อประกอบ
กิจการธุรกิจเงนิรวมลงทุน โดยกําหนดหลกัเกณฑใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาวตองถือหุนใน
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วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมเปนระยะเวลาไมนอยกวาเจ็ดปในรอบบัญชีติดตอกัน หรือไมนอยกวาหาป
ตอเนื่องกันในกรณีที่วิสาหกจิดังกลาวไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนั้น เพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการธุรกิจเงินรวมลงทุน อันจะทาํใหเกิดการลงทุนในวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอมรวมทั้งในตลาดทุนเพิม่ขึ้น สมควรลดระยะเวลาการถือหุนในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมลง นอกจากนั้น เพื่อสนับสนุนการขยายขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจไทยในการไป
ลงทุนประกอบการในตางประเทศ สมควรยกเวนภาษีเงนิไดนิติบุคคลใหแกบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัดที่ตั้งขึน้ตามกฎหมายไทย สําหรับเงินปนผลที่ไดรับจากการถือหุนในบริษัทหรอืหางหุนสวนนิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนใหโรงงานอยูรวมกนัในนิคมอุตสาหกรรมและชวย
แกไขปญหาภาวะมลพษิ สมควรยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ขาย
อสังหาริมทรัพยที่เปนโรงงานพรอมที่ดินและยายสถานประกอบการเขาไปอยูในนิคมอุตสาหกรรมภายใน
วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2553 จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี ้ 
  

(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ 122 ตอนที่ 110 ก วันที่ 23 พฤศจิกายน 2548) 
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พระราชกฤษฎีกา 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 443) 

พ.ศ.2548 
   ------------------------------ 

      ภูมิพลอดลุยเดช 
ใหไว ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 

เปนปท่ี 60 ในรัชกาลปจจุบนั 
  
                      พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯให
ประกาศวา  
                       โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงนิไดนิตบิุคคลใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคล สําหรับ
เงินไดที่เปนคาสินไหมทดแทนซึ่งไดรับจากบริษัทที่ประกอบกจิการประกันภัยบางกรณี  
                       อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1) 
แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 
2496 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกีย่วกับการจํากัดสิทธแิละเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรง พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี ้ 
                      มาตรา  1 พระราชกฤษฎีกานีเ้รียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา
ดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 443) พ.ศ. 2548”  
                      มาตรา  2 พระราชกฤษฎีกานีใ้หใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปน
ตนไป  
                      มาตรา  3 ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร ใหแก
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคล สําหรับเงินไดที่เปนคาสินไหมทดแทน ซ่ึงไดรับจากบริษัทที่ประกอบกิจการ
ประกันภัยเพื่อชดเชยความเสยีหายที่เกดิขึ้นเนื่องจากธรณพีิบัติภัยเมื่อวนัที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เฉพาะสวน
ที่เกินมูลคาตนทุนของทรัพยสินที่เหลือจากการหักคาสึกหรอและคาเสือ่มราคาตามมาตรา 65 ทวิ (2) แหง
ประมวลรัษฎากร ทั้งนี ้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547  
                     มาตรา  4  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้ 
  
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
 พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร  
        นายกรัฐมนตรี  
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนือ่งจากเกดิธรณีพิบัตภิัยเมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในพื้นทีจ่ังหวดักระบี่ จังหวดัตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนองและจังหวัด
สตูล ดังนั้น เพื่อเปนการบรรเทาความเสียหายใหแกบริษทัหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประสบภัยดงักลาว 
สมควรยกเวนภาษีเงนิไดนิตบิุคคลใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลนั้นสําหรับคาสินไหมทดแทนที่
ไดรับจากบริษทัที่ประกอบกจิการประกนัภยั เฉพาะสวนที่เกินมูลคาตนทุนของทรัพยสินที่เหลือจากการหักคา
สึกหรอและคาเสื่อมราคาตามมาตรา 65 ทวิ 2 แหงประมวลรัษฎากร จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี ้ 
  

  (ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ 122 ตอนที่ 112 ก วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548) 
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กฎกระทรวง 

 
กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี 263  (พ.ศ.2549) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร   

วาดวยการยกเวนรัษฎากร  
----------------------- 

   
                             อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20 ) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แหงประมวล
รัษฎากร ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ 10) พ.ศ. 2496 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดงัตอไปนี ้ 
                             ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (76) และ (77) ของขอ 2 แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร  
                             “ (76) เงินไดเทาที่ผูมีเงนิไดจายเปนเบี้ยประกนัภยัใหแกบริษัทประกันชวีิตหรือบริษัท 
ประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักรตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกนิหนึ่งหมื่นหาพัน บาท 
สําหรับการประกันสุขภาพบดิามารดาของผูมีเงินได รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผูมี เงินไดซ่ึง  
มีรายไดไมเพยีงพอ แกการยงัชีพ ทั้งนี ้ตองเปนเบี้ยประกันภยัที่ไดจายในป พ.ศ. 2549 เปน ตนไป และให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดกีําหนด  
                             (77) เงินไดเทาที่นายจางจายเปนเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัทประกันชีวิตหรือบริษทัประกัน
วินาศภัยที่ประกอบกจิการในราชอาณาจกัร  
สําหรับกรมธรรมประกันภยักลุมที่มีกําหนดเวลาไมเกนิหนึ่งป เฉพาะในสวนที่คุมครองคารักษาพยาบาล
สําหรับ  
                                     (ก) ลูกจาง สาม ีภริยา บุพการีหรือผูสืบสันดานซึ่งอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของลูกจาง 
ทั้งนี้ เฉพาะการรักษาพยาบาลในประเทศไทย  
                                      (ข) ลูกจาง ในกรณีที่จําเปนตองไดรับการรักษาพยาบาลในตางประเทศ ในขณะที่
ปฏิบัติการตามหนาที่ในตางประเทศเปนครั้งคราว  
                                     ทั้งนี้ สําหรับเงินไดที่ไดรับตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 เปนตนไป ”  
  

 ใหไวณวันที ่ 19 ธันวาคม   พ.ศ.  2549 
  

   ปรีดิยาธร เทวกุล  
(หมอมราชวงศปรีดิยาธร เทวกุล ) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  

         

42



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบบันี้ คือ โดยทีรั่ฐบาลมีนโยบายพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชนเพื่อสนับสนุนการสรางสถาบันครอบครัวใหมคีวามเขมแข็ง และสนับสนนุใหนายจาง จดัสวัสดิการ
แกลูกจางและครอบครัวมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับมาตรการภาษีดานการเลี้ยงดูบิดามารดาและการยกเวนภาษี
กรณีคารักษาพยาบาลในปจจุบัน สมควรกําหนดใหเงนิไดเทาที่ไดจายเปน เบี้ยประกนัภัยสําหรับการประกัน
สุขภาพบิดามารดาของผูมีเงินได รวมทั้งบิดามารดาของสามี  
หรือ ภริยาของผูมีเงินได ซ่ึงมีรายไดไมเพยีงพอแกการยงัชีพ ตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน  
หนึ่งหมืน่หาพนับาท และเงนิไดเทาทีน่ายจางไดจายเปนเบี้ยประกันภยัสําหรับกรมธรรมประกันภยั กลุม 
เฉพาะในสวนที่คุมครองคารักษาพยาบาลเพื่อการประกนัภัยลูกจาง สามี ภริยา บุพการีหรือผู สืบสันดานซึ่งอยู
ในความอุปการะเลี้ยงดูของลูกจาง เปนเงินไดพึงประเมินที่ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได 
จึงจําเปนตองออกฎกระทรวงนี้  ี้ 

  
(ร . จ . ฉบับกฤษฎีกา เลม 123 ตอนที่ 122 ก วันที่ 26 ธันวาคม 2549 ) 
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ประกาศกระทรวงการคลัง 

 
ประกาศกระทรวงการคลัง 

       เร่ือง  การกําหนดสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานที่รับ 
       ลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิุคคลเขาศึกษาหรือฝกอบรม 

  ----------------------------- 
                  ตามที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจที่จะประกาศกําหนดสถานศึกษาหรือสถาน
ฝกอบรมฝมือแรงงานที่รับลูกจางของบริษทัหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเขาศึกษาหรือฝกอบรม ตามมาตรา 4(1) 
แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548 
จึงเห็นควรกําหนดสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงาน ขอบเขต และเงื่อนไข ดังตอไปนี ้ 
                   ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การกําหนดสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมวิชาชีพ
ที่รับลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิุคคลเขาศึกษาหรือฝกอบรม ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545  
                   ขอ  2  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สงลูกจางเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมในสถานศึกษา
หรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงาน จะไดรับยกเวนภาษีเงนิไดสําหรับเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลเปนจํานวนรอยละรอยของรายจายทีไ่ดจายไปเปนคาใชจายในการสงลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมนั้น ตองสงลูกจางเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมในสถานศึกษาหรือ
สถานฝกอบรมฝมือแรงงาน ตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 และขอ 9  
                   ขอ  3 สถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานที่จะใหบริการการศกึษาหรือฝกอบรมตองเปน
สถานศึกษา ตามกฎหมายวาดวยโรงเรยีนเอกชน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานเฉพาะที่มฐีานะเปนมูลนิธิ สมาคม บริษัทที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทยหรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ  
                   ขอ  4 การใหบริการการศึกษาหรือฝกอบรมตองเปนการศกึษาหรือฝกอบรมในประเทศไทยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ ความรู ความสามารถ ทักษะ ฝมือของลูกจางใหสูงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของกิจการของ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลที่เปนนายจาง  
                  ขอ 5 หลักสูตรที่สถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานตามขอ 3 ใชในการ ใหบริการ
การศึกษาหรือฝกอบรมลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนัน้ ตองมีลักษณะ ดังนี ้ 
                       (1) กรณีสถานศึกษา  
                           (ก) ตองจัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการสําหรับการศึกษาในระดับที่ต่ํา
กวาอุดมศกึษา หรือ  
                           (ข) ตองจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศกึษาธิการสําหรับการศึกษา
ในระดบัอุดมศึกษา หรือ  
                           (ค) ตองจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศกึษาธิการสําหรับโรงเรียน
นอกระบบ ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน หรือ  
                           (ง) ตองจัดการฝกอบรมใหแกสาธารณชนเปนการทัว่ไป (Public Training) หรือใหแกลูกจาง
ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในเครือเดียวกันตามหลักสูตรที่สถานศึกษานัน้ ๆ ไดจัดขึ้น  
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                      (2) กรณีสถานฝกอบรมฝมือแรงงานตองจดัการฝกอบรมใหแกสาธารณชนเปนการทัว่ไป 
(Public Training) หรือใหแกลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน หรือบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบคุคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจเปนเครือขายกัน เชน ตวัแทนจําหนายสินคา ศูนยบริการซอม
สินคา เปนตน  
                ขอ 6 คาใชจายที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลจายใหสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือ
แรงงานตามขอ 3 เพื่อสงลูกจางเขารับการศึกษาหรือฝกอบรม ประกอบดวย  
                    (1) คาใชจายการศึกษาที่เปนคาเลาเรียน คาลงทะเบียนหรือคาบํารุง  
                    (2) คาใชจายการฝกอบรมที่เปนคาธรรมเนียมเขาอบรมหรือคาลงทะเบียน  
                    คาใชจายการศึกษาหรือคาใชจายการฝกอบรมตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึง คาอาหาร คาที่
พัก คาเดินทางเพื่อเขารับการศึกษาหรือฝกอบรม และคาใชจายในการดูงานในประเทศหรือตางประเทศตามที่
กําหนดในหลกัสูตร (ถามี) ที่สถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานตามขอ 3 เรียกเก็บจากบริษัทหรือ
หางหุนสวนนติิบุคคลดวย  
               ขอ  7 คาใชจายตามขอ 6 ตองมีใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานตาม
ขอ 3 ที่ออกใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิุคคล เพื่อเรียกเก็บคาใชจายการศึกษาหรือคาใชจายการฝกอบรม 
เพื่อเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิยกเวนภาษเีงินไดสําหรับเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลนั้น  
             กรณีใบเสร็จรับเงินคาใชจายการศึกษาตามวรรคหนึ่งที่ไดออกใหลูกจางซึ่งบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลนั้นสงเขารับการศึกษา ก็ใหใชเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิยกเวนภาษเีงินไดสําหรับเงินไดของ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลนั้นไดดวย  
              ขอ  8 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลตองจัดทํารายงานเกีย่วกบัคาใชจายตามขอ 6 โดยตองมี
รายการและขอความอยางนอยตามแบบทีแ่นบทายประกาศนี ้พรอมแนบรายละเอยีดและกาํหนดการฝกอบรม
ในหลักสูตรนัน้เก็บไว ณ สถานประกอบการเพื่อเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิยกเวนภาษีเงนิไดสําหรับ
เงินไดของบรษิัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นแสดงตอเจาพนักงาน  
              ขอ  9 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลที่สงลูกจางเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมตองมีการกาํหนด
เงื่อนไขใหลูกจางกลับเขาทํางานใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น หลังจากสําเร็จการศึกษาหรือผาน
การฝกอบรมแลว  
             ขอ 10  ประกาศนีใ้หใชบังคับสําหรับการจายคาใชจายตั้งแตวนัที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เปนตนไป 
ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การกําหนดสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมวิชาชีพที่รับลูกจางของ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลเขาศึกษาหรือฝกอบรม ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ใหยังคงใชบังคับ
ตอไป เฉพาะในการปฏิบัติจดัเก็บภาษีเงนิไดที่คางอยูหรือพึงชําระกอนวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548    
                                                          ประกาศ ณ วนัที่ 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 
(ป) 

ชื่อสถานศึกษา/สถานฝกอบรมฝมือแรงงาน 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 

หลักสูตร ระยะเวลาศึกษา/
ฝกอบรม        

(เริ่มตนสิ้นสุด) 

คาใชจาย  *         
ในรอบระยะเวลาบัญชีนี้ 

 
 

รวม

         
         
         
         
         
         
         

        

         

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

  
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  

เก่ียวกับภาษีเงนิได (ฉบับท่ี 128) 
เร่ือง    กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิคุคลตามมาตรา ๖๗ ทวิ (๒) 
แหงประมวลรัษฎากร  

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

  
                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๗ ทวิ (๒) แหงประมวลรษัฎากร ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่คํานวณและชําระภาษีจากกําไรสุทธิ
ของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแตวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ดังตอไปนี ้ 
                 ขอ   1   ใหยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที ่๔๓) เร่ือง กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามมาตรา ๖๗ ทวิ (๒) แหงประมวล
รัษฎากร ลงวนัที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕  
                 ขอ   2   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประสงคจะคํานวณและชําระภาษีจากกําไรสุทธิของรอบ
ระยะเวลาหกเดือนนับแตวนัแรกของรอบระยะเวลาบัญช ีจะตองจดัใหมกีารสอบทานงบแสดงสถานะทาง
การเงินเมื่อครบกําหนดระยะเวลาหกเดือนนับแตวันแรกของรอบระยะเวลาบัญช ีโดยใหแนบงบการเงิน
ดังกลาวและหนังสือรับรองของผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงนิตามแบบแนบทายประกาศนี้ พรอมกับ
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีดวย เวนแตกรณียืน่แบบแสดงรายการภาษีผานเครือขายอินเทอรเนต็ไมตองแนบ
งบการเงินและหนังสือรับรองดังกลาว แตตองจัดทําและเก็บรักษาไว ณ สถานประกอบการ  
                 ขอ   3   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามขอ ๒ จะตองมิใชบริษัทจดทะเบียน ธนาคารพาณิชย
ตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทนุ บริษัทหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรพัย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร  
                 ขอ   4   ผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงนิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามขอ ๒ ตอง
เปนผูตรวจสอบและรับรองบัญชีที่มีคุณสมบัติและปฏิบตัิตามระเบียบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดโดยอนุมัติ
รัฐมนตรีซ่ึงออกตามความในมาตรา ๓ สัตต แหงประมวลรัษฎากร  
                 ขอ   5   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประสงคจะปฏิบตัิตามขอ ๒ ใหปฏิบัติดังนี ้ 
                      (๑)  ยื่นคํารองเปนหนังสือขอความเห็นชอบผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินตออธิบดี
กรมสรรพากรอยางชาภายใน ๙๐ วันนับแตวันแรกของรอบระยะเวลาบญัชีที่ยื่นคํารองนั้น และใหเร่ิมปฏิบัติ
ตามขอ ๒ ตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่ไดรับอนุมัติเปนตนไป หากประสงคจะเลิกปฏิบัติตามขอ ๒ ใหแจง
ความประสงคตออธิบดีกรมสรรพากรกอน หรือจะแสดงความประสงคใหปรากฏไวในแบบแสดงรายการ
ขณะทีย่ื่นรายการก็ได  
                      (๒)  หากบริษทัหรือหางหุนสวนนิติบุคคลประสงคจะเปลี่ยนแปลงหรอืแตงตั้งผูสอบทานงบ
แสดงสถานะทางการเงินเพิม่เติมจากที่อธิบดีกรมสรรพากรใหความเห็นชอบไวใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
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บุคคลดังกลาวยื่นขอความเหน็ชอบพรอมแจงรายชื่อของผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินรายใหมที่
เปลี่ยนแปลงหรือแตงตั้งเพิ่มเติม แลวแตกรณี ตออธิบดีกรมสรรพากรภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ผูตรวจสอบ
และรับรองบัญชีไดรับการแตงตั้งใหเปนผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลนั้น  
                      (๓)   กรณีผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลขาด
คุณสมบัติการเปนผูตรวจสอบและรับรองบัญชี หรือมิไดปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดโดย
อนุมัติรัฐมนตรีซ่ึงออกตามความในมาตรา ๓ สัตต แหงประมวลรัษฎากร และอธิบดีกรมสรรพากรไมใหความ
เห็นชอบหรือเพิกถอนการใหความเห็นชอบเปนผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงิน ใหบริษทัหรือหาง
หุนสวนนิติบคุคลดังกลาวยืน่ขอความเหน็ชอบผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงนิรายใหมตออธิบดี
กรมสรรพากรภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่อธิบดีกรมสรรพากรไมใหความเห็นชอบหรือเพิกถอนการใหความ
เห็นชอบผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาว แลวแตกรณ ี 
                      กรณีผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงนิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลถูกเพิกถอน
การใหความเห็นชอบ เนื่องจากมิไดปฏิบตัิตามระเบียบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดโดยอนุมัต ิรัฐมนตรีซ่ึง
ออกตามความในมาตรา ๓ สัตต แหงประมวลรัษฎากร บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลนั้นจะยื่นขอความ
เห็นชอบผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินที่ถูกเพกิถอนการใหความเหน็ชอบรายเดิมตออธิบดี
กรมสรรพากรไดอีกเมื่อพนกาํหนดเวลา ๓ ปนับแตวันที่อธิบดีกรมสรรพากรเพิกถอนการใหความเห็นชอบ 
ผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินรายนั้น  
                      ผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินรายใดถูกอธิบดกีรมสรรพากรเพิกถอนการใหความ
เห็นชอบแลว ๒ คร้ัง อธิบดีกรมสรรพากรจะไมพจิารณาใหเปนผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินอีก  
                      การยื่นขอความเห็นชอบผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินตาม (๑) (๒) และ (๓) ของวรรค
หนึ่ง ใหบริษทัหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใชแบบขอความเห็นชอบผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงิน
สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามมาตรา ๖๗ ทวิ (๒) แหงประมวลรัษฎากร ตามแบบแนบทาย
ประกาศนี ้ทั้งนี้อธิบดีกรมสรรพากรจะใหผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินดังกลาวจัดสงแนวการ
ตรวจสอบบัญชี (AUDIT PROGRAM) และขอมูลอ่ืนเพือ่ประกอบการพิจารณาดวยกไ็ด  
                      บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพยที่ประสงคจะคํานวณและ
ชําระภาษจีากกําไรสุทธิของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแตวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี เมื่อไดดาํเนินการ
ตามขอ ๒ และขอ ๔ แลว ใหถือวาบริษัทบริหารสินทรัพยนั้นไดรับความเหน็ชอบผูสอบทานงบแสดงสถานะ
ทางการเงินจากอธิบดีกรมสรรพากรตามวรรคหนึ่งแลว  
                 ขอ   6   อธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจเพกิถอนการใหความเห็นชอบผูสอบทานงบแสดงสถานะทาง
การเงิน ในกรณีที่ผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงนิขาดคุณสมบตัิการเปนผูตรวจสอบและรบัรองบัญชี 
หรือมิไดปฏิบตัิตามระเบียบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีซ่ึงออกตามความในมาตรา ๓ 
สัตต แหงประมวลรัษฎากร  
                 ขอ   7   ผูตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ไดรับความเหน็ชอบใหสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงิน
ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใด ใหส้ินสุดลงเมื่อ  
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                      (๑)  ผูตรวจสอบและรับรองบัญชีรายนั้นขาดคุณสมบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมสรรพากร
กําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรซ่ึีงออกตามความในมาตรา ๓ สัตต แหงประมวลรัษฎากร  
                      (๒)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นเปลี่ยนแปลงผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงิน  
                      (๓)  อธิบดีกรมสรรพากรเพิกถอนการใหความเหน็ชอบผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงิน
รายนั้น  
                      (๔)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น แสดงความประสงคไมคํานวณกําไรสุทธิตามมาตรา 
๖๗ ทวิ (๒) แหงประมวลรษัฎากร  
                 ขอ   8   กรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามขอ ๒ ไดรับความเหน็ชอบผูสอบบัญชีจาก
อธิบดีกรมสรรพากรตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๔๓) เร่ือง กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามมาตรา ๖๗ ทวิ (๒) แหงประมวล
รัษฎากร ลงวนัที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงนิ
ได (ฉบับที่ ๔๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 
๖๗) ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่วกับภาษีเงนิได (ฉบับที่ ๗๘) ลง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหถือวาเปนผูไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมสรรพากรตามประกาศฉบับ
นี้  
                 ขอ   9   ในกรณีทีม่ีปญหาในการปฏิบัติใหอธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจวนิิจฉัย และคําวินิจฉยัของ
อธิบดีกรมสรรพากรใหถือเปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามประกาศนี้ดวย  
  
                ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันออกประกาศนี้ เปนตนไป  
  

ประกาศ ณ วนัที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 
  

ศุภรัตน ควัฒนกุล  
(นายศภุรัตน ควัฒนกุล)  
อธิบดีกรมสรรพากร  
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แบบขอความเห็นชอบผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงิน 
สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 

ตามมาตรา ๖๗ ทวิ (๒) แหงประมวลรัษฎากร 
เรียน  อธิบดีกรมสรรพากร                     เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร                     

ดวยบริษัท / หางหุนสวน………………………………     -                -                - 
ที่ตั้งสํานักงาน  :  เลขที่………… หมูที่……… ตรอก / ซอย…………………………… 
ถนน…………………ตําบล / แขวง……………………อําเภอ / เขต……………… 
จังหวัด……………………  รหัสไปรษณีย                           โทรศัพท …………………… 
วัน  เดือน  ป  ที่จดทะเบียนนิติบุคคล………………. ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่………………… 
 มีความประสงคขอความเห็นชอบผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินซึ่งยื่นเปน 

        คร้ังแรก 
        คร้ังที่……………………เนื่องจาก 

       แตงตั้งผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินเพิ่มเติม 
เปล่ียนแปลงผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงิน   เมื่อ……………………… 
ผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินถูกเพิกถอนความเห็นชอบจากอธิบดีกรมสรรพากร                      
เมื่อ…………………………………………………………… 

โดยขอแตงตั้ง  (นาย / นาง / นางสาว)………………………………………………… 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต/ผูสอบบัญชีภาษีอากร ทะเบียนเลขที่………………………สํานักงานบัญชี 
………………………… ที่อยู…………………………………………… 
…………เปนผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินของบริษัท/หางฯโดยเริ่มตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชี 
……………(ระบุ  วัน  เดือน  ป) ………………และผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินรายนี้ 

 -    เคยถูกอธิบดีกรมสรรพากรเพิกถอนความเห็นชอบ 
คร้ังที่  ๑  เมื่อ………………………… 
คร้ังที่  ๒ เมื่อ………………………… 
ไมเคยถูกอธิบดีกรมสรรพากรเพิกถอนความเห็นชอบ 

บริษัท / หางฯ  เชื่อวาผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินขางตนเปนผูตรวจสอบและรับรองบัญชีที่มี 
คุณสมบัติครบถวนตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีซ่ึงออกตามความในมาตรา 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  ซ่ึงขาพเจาไดสอบทาน
ตามวิธีการสอบทานงบการเงินที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานการสอบบัญชี และตรวจสอบความถูกตองในสวนที่
เปนสาระสําคัญทางดานภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรแลว  เห็นวา 
                     งบการเงินดังกลาวไดจัดทําตามมาตรฐานการบัญชี และถูกตองในสวนที่เปนสาระสําคัญทางดาน
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรแลว 

       อ่ืนๆ (ระบุและใหความเห็น) ……………………………………………… 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 

 
 
ลงชื่อ…………………… 
           (…………………) 

                                                             ผูสอบบัญชีรับอนุญาต         ผูสอบบัญชีภาษีอากร 
                                                                    ทะเบียนเลขที่………………… 

 วันที่……………………… 
 
ระบุช่ือและที่ตั้งสํานักงานบัญชี  (ถามี) 
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกับภาษีเงนิได (ฉบับท่ี 142) 

เร่ือง    กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการบริจาคเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินได 
           เทาจํานวนเงินท่ีบรจิาคใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลหรือนิติบุคคลอ่ืน  
                                                           ---------------------------------- 
                           อาศัยอํานาจตามความแหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 255 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงือ่นไข และระยะเวลาการ
บริจาคเพื่อการยกเวนภาษีเงนิไดสําหรับเงนิไดเทาจํานวนเงินที่บริจาคเพื่อชวยเหลือผูไดรับความเสียหายจาก
ธรณีพิบัติภยั ดังตอไปนี ้ 
                           ขอ 1 เงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและคาลดหยอนตามมาตรา 47(1)(2)(3)(4)(5) 
หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากร เทาจํานวนเงินที่บริจาคเพื่อชวยเหลือผูไดรับความเสยีหายจากธรณพีิบัติภัยเมื่อ
วันที ่26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่จะไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบคุคลธรรมดาตองเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการบริจาค ดังตอไปนี ้ 
                                 (1) ผูรับบริจาคตองเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิุคคลหรือนิติบุคคลอื่น  
                                 (2) ผูรับบริจาคตองดําเนินการในลักษณะเปนสื่อกลางในการรับบริจาคอยางเปดเผยเพื่อ
ชวยเหลือผูไดรับความเสียหายจากธรณพีิบตัิภัยในพืน้ที่จงัหวัดกระบี ่จงัหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต 
จังหวดัระนอง และจังหวัดสตูล ตั้งแตวันที ่26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2548  
                                (3) ผูรับบริจาคตองนําเงินที่ไดรับบรจิาคไปชวยเหลือผูไดรับความเสียหายจากธรณีพิบัติ
ภัยดงักลาวโดยตรง  
                                (4) ภายหลังจากวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 หากยังมีเงนิที่ไดรับบริจาคเหลืออยูผูรับ
บริจาคตองสงมอบเงินดังกลาวใหแกสวนราชการหรือองคการหรือสถานสาธารณกุศลที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดตามมาตรา 47 (7)(ข) แหงประมวลรัษฎากร ใหแลวเสร็จภายในวนัที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2548  
                                (5) ผูรับบริจาคตองจัดสงเอกสารหลักฐานใหแกกรมสรรพากร ไดแก สําเนาบญัชีการรับ
เงินบริจาคซึ่งตองแยกออกจากบัญชีการดําเนินงานตามปกต ิสําเนาบัญชีแสดงรายการจายคาใชจายในการ
ชวยเหลือผูประสบเหตุธรณพีิบัติภัย สําเนารายชื่อผูบริจาค และสําเนาใบนําฝากหรือใบรับเงินชั่วคราวที่ออก
ใหแกผูบริจาค โดยใหจัดสงภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549  
                        ขอ 2 ในกรณมีีปญหาในการปฏิบัติใหอธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจวนิิจฉัย และคําวินิจฉยัของ
อธิบดีกรมสรรพากรใหถือเปนหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการบริจาคที่กําหนดตามประกาศนี้
ดวย  
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     ขอ 3 ประกาศนี้ใหใชบังคบัสําหรับเงินไดพึงประเมนิประจําป พ.ศ. 2547 ที่ตองยื่นรายการในป 
พ.ศ. 2548 เปนตนไป   
  

ประกาศ ณ วนัที่ 17 สิงหาคม  พ.ศ. 2548 
  

ศิโรตม  สวัสดิพ์าณิชย  
(นายศิโรตม  สวัสดิ์พาณิชย) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกับภาษีเงนิได (ฉบับท่ี  145) 

เร่ือง    กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินไดท่ีจายเปนคาใชจายเพื่อการ
ไดมาซึ่งทรัพยสินประเภทอปุกรณท่ีมีผลตอการประหยัดพลังงาน ซ่ึงเปนการปรับเปลี่ยนแทนอุปกรณเดิม  
  

------------------------------------ 
  
                               อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 436) พ.ศ. 2548 อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินไดที่จายเปนคาใชจายเพือ่การไดมาซึ่งทรัพยสินประเภทอุปกรณ
ที่มีผลตอการประหยดัพลังงาน ซ่ึงเปนการปรับเปลี่ยนแทนอุปกรณเดมิดังตอไปนี ้ 
                              ขอ 1 “ทรัพยสินประเภทอุปกรณที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน” หมายความวา อุปกรณ
ประสิทธิภาพสูงที่ประหยัดพลังงานและ/หรือลดความตองการพลังงาน ซ่ึงสามารถทํางานครบกระบวนการ
ดวยตัวเอง ที่ไดรับการรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานวามีผลตอการประหยัด
พลังงาน  
                              ขอ 2  “คาใชจายเพื่อการไดมาซึ่งทรัพยสินประเภทอปุกรณที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน” 
หมายความวา มูลคาของอุปกรณ เครื่องจักร รวมถึงคาใชจายในการติดตั้งอุปกรณหรือเครื่องจักรที่มีผลตอการ
ประหยดัพลังงาน  
                              ขอ 3  คาใชจายเพื่อการไดมาซึ่งทรัพยสินประเภทอปุกรณที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน 
ซ่ึงเปนการปรับเปลี่ยนแทนอุปกรณเดิมทีไ่ดรับการยกเวนภาษเีงินได ตองเปนไปตามหลักเกณฑในขอ 4 ขอ 5 
ขอ 6 ขอ 7 และขอ 8  
                              ขอ 4 ทรัพยสินประเภทอุปกรณเดิมตองมีหลักฐานการไดมาซึ่งทรัพยสิน ไมวาจะเปน
ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี ใบสงสินคา ใบแจงหนี ้สัญญาซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน บญัชีทรัพยสิน 
หรือเอกสารอื่นใดในทํานองเดียวกัน และทรัพยสินประเภทอุปกรณทีม่ีผลตอการประหยัดพลังงานที่นํามา
ปรับเปลี่ยนตองเปนการไดมาโดยมีคาตอบแทน และพรอมใชงานไดภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549  
                             ขอ 5 ทรัพยสินประเภทอปุกรณที่มีผลตอการประหยัดพลังงานที่นํามาปรับเปลี่ยนแทน
อุปกรณเดิม ตองเปนทรัพยสินประเภทเดยีวกันกับทรัพยสินประเภทอปุกรณเดิมกอนมีการปรับเปลี่ยน  

 

                             ขอ 6 ผูประกอบการเปนผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่จะไดรับสิทธิยกเวนภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับเงินไดทีจ่ายเปนคาใชจายเพื่อการไดมาซึง่ทรัพยสินประเภทอุปกรณที่มีผลตอการ
ประหยดัพลังงานซึ่งเปนการปรับเปลี่ยนแทนอุปกรณเดมิ ตองเปนผูประกอบการซึ่งมีเงินไดพึงประเมินตาม
มาตรา 40(5)(6)(7) หรือ (8) และยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาโดยขอใชสิทธิหักคาใชจาย
ตามความจําเปนและสมควร และหากผูประกอบการดังกลาวยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
โดยขอใชสิทธิหักคาใชจายเปนการเหมาในปภาษใีด ผูประกอบการดังกลาวไมมีสิทธิยกเวนภาษีเงนิไดบุคคล
ธรรมดาตั้งแตปภาษีนัน้  
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                              ขอ 7 ผูประกอบการที่ประสงคจะขอรับสิทธิยกเวนภาษีเงนิได สําหรับเงินไดที่จายเปน
คาใชจายเพื่อการไดมาซึ่งทรัพยสินประเภทอุปกรณที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน ซ่ึงเปนการปรับเปลี่ยน
แทนอุปกรณเดิม ตองยื่นคําขอตอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานใหตรวจสอบและไดรับ
หนังสือรับรองวาเปนอุปกรณที่มีผลตอการประหยดัพลังงานตามหลักเกณฑที่กรมพฒันาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงานกําหนด  
                                    ผูประกอบการซึ่งไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงนิไดตามวรรคหนึ่ง หากไดขายทรัพยสิน
ดังกลาวในปใด ผูประกอบการดังกลาวไมมีสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตั้งแตปที่ขายทรัพยสินดังกลาวนั้น  
                             ขอ 8 ผูประกอบการที่จะขอรับสิทธิยกเวนภาษีเงนิไดตามขอ 7 ตองไมไดรับสิทธิประโยชน
หรืออยูระหวางการพิจารณาขอรับสิทธิประโยชนสนับสนุนจากสวนราชการโดยตรงเพื่อการสงเสริมการ
ลงทุนดานอนรัุกษพลังงานโครงการอื่นใด  
                             ขอ 9 ในกรณีที่มีปญหาที่ไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑของประกาศนี้ไดใหอธิบดี
กรมสรรพากรมีอํานาจวนิิจฉยั และคําวินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากรใหถือเปนหลักเกณฑวิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดตามประกาศนี้ดวย  
  

ประกาศ ณ วนัที่ 6 ตุลาคม  พ.ศ. 2548 
  

ศิโรตม  สวัสดิพ์าณิชย 
(นายศิโรตม  สวัสดิ์พาณิชย) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกับภาษีเงนิได (ฉบับท่ี  147) 

เร่ือง    กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคล 
สําหรับเงินไดท่ีไดจายไปเปนเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษใหแกลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิุคคลนั้น  
  

---------------------------------- 
     
                          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา
ดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 438) พ.ศ. 2548 อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
เพื่อการยกเวนภาษีเงนิไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิุคคลสําหรับเงินไดที่ไดจายไปเปนเงินเพิม่คาครอง
ชีพพิเศษใหแกลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลนั้น ดังตอไปนี ้ 
                           ขอ  1 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่จายเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษใหแกลูกจาง ตอง
ประกาศหลักเกณฑ เงื่อนไขในการจายเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษเปนหนังสือใหลูกจางทราบเปนการทั่วไป 
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548  
                          ขอ  2 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตองเริ่มตนจายเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษใหแกลูกจาง
ภายในระหวางวันที ่1 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และเมื่อจายเงินเพิ่มคาครองชีพ
พิเศษใหแกลูกจางคนใดของตนในเดือนใดตองจายเงนิเพิม่คาครองชีพพิเศษใหลูกจางคนนั้นติดตอกันทุกเดือน
พรอมกับการจายเงินเดือน ในกรณีทีห่ยดุจายเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษใหแกลูกจางคนนั้นในเดือนใด บริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลนัน้ไมมีสิทธิยกเวนภาษีเงนิไดสําหรับการจายเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษที่ไดจาย
ใหแกลูกจางคนนั้นตั้งแตเดือนหลังจากเดือนที่หยดุจายเงนิเพิ่มคาครองชีพพิเศษใหแกลูกจางคนนัน้  
                         ขอ  3 เงินเดอืนที่ตองนํามารวมกับเงินเพิม่คาครองชีพพิเศษ ตองเปนเงินเดือนที่บริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบคุคลไดจายใหแกลูกจางตามบัญชีอัตราเงินเดือน หรือตามหลักเกณฑหรือตามวิธีปฏิบัติในการ
จายเงินเดือนของบริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลนั้น  
                                ในกรณลูีกจางเขาทํางานกอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 เงินเดือนตามวรรคหนึ่งตองไมต่ํา
กวาเงนิเดือนสําหรับระยะเวลาเต็มเดือนของเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 หรือในกรณีคํานวณเงนิเดือนจาก
ระยะเวลาการทํางานในแตละเดือนจํานวนเงินที่ตองนําไปคํานวณตามระยะเวลาการทํางานเพื่อคํานวณเปน
เงินเดือนตองไมต่ํากวาจํานวนเงินที่นําไปคํานวณตามระยะเวลาการทํางานเพื่อคํานวณเปนเงินเดือนของเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2548  
                               ในกรณีลูกจางเขาทํางานในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 หรือภายหลังเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2548 เงินเดือนตามวรรคหนึ่งตองไมต่ํากวาเงินเดือนสําหรับระยะเวลาเต็มเดือนของเดือนที่เขาทํางาน หรือใน
กรณีคํานวณเงนิเดือนจากระยะเวลาการทํางานในแตละเดือนจํานวนเงนิที่ตองนําไปคํานวณตามระยะเวลาการ
ทํางานเพื่อคํานวณเปนเงนิเดือนตองไมต่ํากวาจํานวนเงนิที่นําไปคํานวณตามระยะเวลาการทํางานเพื่อคํานวณ
เปนเงินเดือนของเดือนที่เขาทํางาน  
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                   ขอ  4 ลูกจางซึ่งไดรับเงินเพิม่คาครองชีพพิเศษจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใด บริษัทหรือ
หางหุนสวนนติิบุคคลนั้นจะตองไมตัดสิทธิในการเพิ่มเงนิเดือนหรือจํานวนเงินที่นําไปคํานวณตามระยะเวลา
การทํางานเพือ่คํานวณเปนเงินเดือนใหแกลูกจางนั้นซึ่งจะมีสิทธิไดรับการเพิ่มเงินดังกลาวตามระเบียบ 
หลักเกณฑ หรือขอบังคับของบริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลนั้น  
                              กรณีบริษทัหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไดเพิ่มเงนิเดือนใหแกลูกจาง สําหรับลูกจางซึ่งไดรับ
เงินเดือนที่มไิดคํานวณเงินเดือนจากระยะเวลาการทํางานในแตละเดือน จํานวนเงนิเดือนที่จะตองนํามารวมกับ
เงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษตองไมต่ํากวาเงินเดือนของเดือนที่มีการเพิ่มเงนิเดือน และสําหรับลูกจางซึ่งไดรับ
เงินเดือนที่คํานวณเงินเดือนตามระยะเวลาการทํางานในแตละเดือน จํานวนเงินที่ตองนําไปคํานวณตาม
ระยะเวลาการทํางานเพื่อคํานวณเปนเงนิเดือนที่จะนํามารวมกับเงินเพิม่คาครองชีพพิเศษ ตองไมต่ํากวาจํานวน
เงินที่นําไปคํานวณตามระยะเวลาการทํางานเพื่อคํานวณเปนเงินเดือนที่มีการเพิ่มขึ้นแลว  
                    ขอ  5  เงินเดือนที่จะนํามารวมกับเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษของลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลใดทีไ่ดออกจากงานไปแลว และไดกลับเขาทํางานเปนลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
นั้นอีกในภายหลังใหเปนดังนี้  
                                 (1) กรณีลูกจางซึ่งมิใชลูกจางที่ไดรับเงินเดือนที่คาํนวณเงินเดือนจากระยะเวลาการทํางาน
ในแตละเดือน เงินเดือนนั้นจะตองไมต่ํากวาเงินเดือนของเดือนที่มีเงินเดอืนมากที่สุดทีลู่กจางนั้นเคยไดรับจาก
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลนั้น ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 กอนที่ลูกจางนัน้ออกจากงาน  
                                 (2) กรณีลูกจางซึ่งไดรับเงินเดือนทีค่ํานวณเงินเดอืนจากระยะเวลาการทํางานในแตละ
เดือน จํานวนเงินที่ตองนําไปคํานวณตามระยะเวลาการทํางานเพื่อคํานวณเปนเงนิเดือน ตองไมต่ํากวาจํานวน
เงินที่นําไปคํานวณตามระยะเวลาการทํางานเพื่อคํานวณเปนเงินเดือนที่มีจํานวนมากที่สุด ที่ลูกจางนั้นเคย
ไดรับจากบริษทัหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 กอนที่ลูกจางนั้นออกจากงาน  
                                      เงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษตามวรรคหนึ่งตองจายเพิ่มเติมจากเงินเดือนและเงนิไดอ่ืนอนั
เนื่องมาจากการจางแรงงานที่ลูกจางไดรับอยูเปนประจําทุกเดือนอยูแลวกอนออกจากงานจากบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบคุคลนั้น  
                   ขอ 6 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประสงคจะใชสิทธิยกเวนภาษีเงนิไดสําหรับการจายเงิน
เพิ่มคาครองชีพพิเศษใหแกลูกจาง ตองยื่นแบบแจงการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลสําหรับการจายเงนิเพิ่มคาครองชีพพิเศษซึ่งตองมีขอความอยางนอยตามที่แนบทายประกาศนี้  
                                การยื่นแบบแจงการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลสําหรับ
การจายเงนิเพิม่คาครองชีพพิเศษตามวรรคหนึ่ง ตองยื่นภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2549  
                               การยื่นแบบแจงการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลสําหรับ
การจายเงนิเพิม่คาครองชีพพิเศษตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามเว็บไซต (web site) 
ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือ ณ สถานที่ดังตอไปนี ้ 
                               (1) สํานักงานสรรพากรพื้นที่ในทองทีท่ี่สถานประกอบการของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลนั้นตั้งอยู  
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                                    ในกรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลมีสถานประกอบการหลายแหงใหยื่น ณ 
สํานักงานสรรพากรพื้นทีใ่นทองที่ที่สถานประกอบการซึ่งเปนสํานักงานใหญตั้งอยู  
                               (2) สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลทีอ่ยูใน
ความรับผิดชอบของสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ  
                       ขอ 7 ในกรณทีี่มีปญหาในการปฏิบัติ ใหอธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจวินิจฉยั และคําวินิจฉยั
ของอธิบดีกรมสรรพากรใหถือเปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํหนดตามประกาศนีด้วย  
  

ประกาศ ณ วนัที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 
  

  
ศิโรตม  สวัสดิพ์าณิชย  

(นายศิโรตม  สวัสดิ์พาณิชย) 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ทะเบียนรับเลขที่……….…… แบบแจงการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวน 59
 

สถานที่รับ…………………... 
วันเดือนปที่รับ……………….. 

นิติบุคคล สําหรับการจายเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษ 

เจาหนาที่ผูรับ………………... 

ยืนตอ อธิบดีกรมสรรพากร ผาน สรรพากรพื้นที่………………………  สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ 

1. ชื่อผูประกอบการ…………………………………………….… เลขประจําผูเสียภาษีอากร  
  

 ที่อยูของสํานักงานใหญ อาคาร………………………………………. หองเลขที่……………… ชั้นที่ …….. หมูบาน…..……………….. 
 เลขท่ี..............หมูที่...............ตรอก/ซอย.....................................ถนน...................................................ตําบล/แขวง.....……...……… 
 เขต/อําเภอ……...….....………จังหวัด……..………...………… รหัสไปรษณีย  โทรศัพท…………………….. 
 e-mail  address……………………………………………… 
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่………..…..……………………………..............….......…..ลงวันที่……................................……..…..……….. 
2. ขาพเจา…………………………………...…………………...……ในฐานะ…………..…....…………….............………ของบริษัท /หางฯ 
 มีความประสงคแจงการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับการจายเงินเพ่ิมคาครองชีพพิเศษใหแก

ลูกจางของบริษัท/หางฯ ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 438) พ.ศ. 2548 
ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 147) เรื่อง กําหนดหลักเกณท วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือการยกเวน
ภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับเงินไดที่ไดจายไปเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพพิเศษใหแกลูกจางของบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลนั้น  ลงวันที่  19  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2548 

 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจายดังตอไปนี้ 
 2.1 บริษัท/หางฯ ไดจายเงินเพ่ิมคาครองชีพพิเศษใหแกลูกจาง/พนักงานของบริษัท/หางฯ ที่มีสัญญาการจางแรงงานเปนลายลักษณอักษร 

ซึ่งหลักเกณฑ  เง่ือนไขในการจาย ไดมีการประกาศให ลูกจาง/พนักงานทราบเปนการทั่วไปตามประกาศของบริษัท /หางฯ/ 
เรื่อง ......................….....................................................................................ลงวันที่............เดือน...........................พ.ศ. ................ 
โดยประกาศดังกลาว บริษัท / หางฯไดเก็บรักษาไวที่สํานักงานใหญ  และสามารถนํามาแสดงตอเจาหนาที่ไดทันที 

 2.2 บริษัท / หางฯ ไดเริ่มจายเงินเพ่ิมคาครองชีพพิเศษใหแกลูกจาง/พนักงาน เมื่อวันที่............เดือน.......................พ.ศ. .....…........... 
  
  ขาพเจาขอรับรองวารายการที่แจงไวขางตนเปนรายการที่ถูกตองสมบูรณทุกประการ 
  
  
  ลงชื่อ………………………………………………. หุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูจัดการ 
          ( ) 
  
  
  
  
  
  
  
 (โปรดดูรายละเอียดดานหลัง) 

 
 



 
 
 

รายละเอียดเอกสารที่ตองนํามาแสดงตอเจาหนาท่ีพรอมกับการยื่นแบบฉบับน้ี 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของหุนสวนผูจัดการหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ๆ 
2.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 
 

การกรอกแบบแจงการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  
สําหรับการจายเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษ 

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

คําเตือน 
 
แบบแจงการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับการจายเงินเพ่ิมคาครองชีพ
พิเศษตองยื่นใหแลวเสร็จภายในวันที่15 มกราคม 2549 โดยใหยื่นผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตทางเว็บไซต
ของกรมสรรพากร http//www.rd.go.th หรือยื่น ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการของบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลตั้งอยู สําหรับกรณีที่มีสถานประกอบการหลายแหงใหยื่น ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ที่
สถานประกอบการซึ่งเปนสํานักงานใหญตั้งอยู  หรือ  ณ สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ สําหรับบริษัทหรือ 
หางหุนสวนนิติบุคคลที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เก่ียวกับภาษีเงนิได (ฉบับท่ี 148) 
เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเวนภาษีเงนิได 
ของบริษัทหรอืหางหุนสวนนิติบุคคลสําหรับเงินไดท่ีไดจายไป 

เปนคาใชจายในการฝกอบรมใหแกลูกจางของบริษัทหรอื 
หางหุนสวนนติิบุคคลนัน้ 

     
               อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 (2) แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา
ดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548 อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
เพื่อการยกเวนภาษีเงนิไดสําหรับเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิุคคลที่ไดจายไปเปนคาใชจายในการ
ฝกอบรมใหแกลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลนั้น ดังตอไปนี ้ 
                ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 60) เร่ือง กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเวนภาษีเงนิไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิุคคลสําหรับเงินไดที่ได
จายไปเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหแกลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลนั้น ลงวันที่ 4 มกราคม 
พ.ศ. 2539  
                ขอ 2 หลักสูตรที่ใชฝกอบรมลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนัน้ ตองเปนหลักสูตรที่จัด
ขึ้นเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจาง และไดรับการรับรองจากกระทรวงแรงงานและคาใชจายในการ
ฝกอบรมลูกจางแตละคนนัน้ตองเปนไปตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงแรงงาน  
               ขอ 3 การฝกอบรมตามขอ 2 ตองเปนไปเพื่อประโยชนของกจิการของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลที่เปนนายจางนัน้  
                ขอ 4 ลูกจางที่เขารับการฝกอบรมตามขอ 2 ตองเปนลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลนั้น 
โดยบริษัทหรอืหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นตองจัดทําทะเบยีนลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
เพื่อเปนหลักฐานการทํางานของลูกจาง  
                ขอ 5 บริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลที่จะฝกอบรมเพื่อพฒันาฝมือแรงงานลูกจางของตน ตองมีการ
กําหนดเงื่อนไขใหลูกจางที่เขารับการฝกอบรมนั้นกลับเขาทํางานใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิุคคลนั้น
หลังจากการฝกอบรมเสร็จสิ้น  
                ขอ 6 วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ที่จะใชในการฝกอบรมตามขอ 2 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลนั้น ตอง
กําหนดลักษณะ ขนาด และคณุสมบัติของวสัดุอุปกรณดังกลาวเพื่อมใิหปะปนกับวัสดอุุปกรณที่ใชในการ
ประกอบกิจการตามปกติของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลนั้น  
                ขอ 7 ประกาศนีใ้หใชบังคับตั้งแตวนัที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เปนตนไป ทั้งนี้ ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 60) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเวนภาษีเงนิ
ไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลสาํหรับเงินไดทีไ่ดจายไปเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหแกลูกจาง
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ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2539 ใหยังคงใชบงัคับตอไป เฉพาะในการ
ปฏิบัติจัดเก็บภาษีเงนิไดที่คางอยูหรือพึงชาํระกอนวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548  
  
 
                                                                      ประกาศ ณ วนัที่ 23 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548  
  
                                                                                       ศิโรตม  สวัสดิ์พาณิชย  
                                                                           (นายศิโรตม  สวัสดิ์พาณิชย) 

                                  อธิบดีกรมสรรพากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

62



 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ( ฉบบัท่ี 162 ) 

เร่ือง    กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจําหนายหนี้สูญ และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การคํานวณสวนของหนี้สูญ เพื่อนํามาหักออกจากภาษีขายตามมาตรา 82/11 แหงประมวลรัษฎากร  

------------------------------- 
                    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   82/11 แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร ( ฉบับที่   30) พ . ศ . 2534 อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดให
ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งขายสินคาหรือใหบริการและไดนําภาษีขายไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษมีูลคาเพิ่ม 
ตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากรแลว ตอมาหากมีหนี้สูญเกิดขึ้นจากการขายสินคาหรือการใหบริการ 
และการจําหนายหนี้สูญดังกลาวไดเปนไปตามจํานวน หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด ให
ผูประกอบการจดทะเบียนนําภาษีขายที่คํานวณจากสวนของหนี้สูญดังกลาว มาหักออกจากภาษีขายของตนใน
เดือนภาษีที่ไดมีการจําหนายหนี้สูญได  
                   การจําหนายหนีสู้ญและการคํานวณสวนของหนี้สูญเพื่อนํามาหักออกจากภาษีขายใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี ้ 
                   ขอ 1 ใหยกเลิกความในวรรคสอง ของขอ 6 แหงประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกบั
ภาษีมูลคาเพิ่ม ( ฉบับที่  85) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจาํหนาย หนี้สูญ และ
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณสวนของหนี้สูญ เพื่อนํามาหักออกจากภาษีขายตามมาตรา 82/11 
แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 กุมภาพนัธ พ . ศ . 2542 ซ่ึงแกไข เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีมลูคาเพิ่ม ( ฉบับที่ 157) เรื่อง กําหนด หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจําหนายหนี้สูญ และ
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณสวนของหนี้สูญ เพื่อนํามาหักออกจากภาษีขายตามมาตรา 82/11 
แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 2 กุมภาพนัธ พ . ศ . 2547 และใหใชความตอไปนี้แทน  
                       “ การจําหนายหนี้สูญจากบญัชีลูกหนี้ของเจาหนี้ซ่ึงเปนสถาบันการเงิน ในสวนของหนี้ที่เจาหนี้
ดังกลาวไดปลดหนีใ้หลูกหนีใ้นระหวางวันที่  1 มกราคม พ . ศ . 2548 ถึงวันที ่ 31 ธันวาคม พ . ศ . 2549 อัน
เนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑการปรับปรุง โครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่
ธนาคารแหงประเทศไทย ประกาศกําหนดใหกระทําไดโดยไมตองดําเนนิการตามหลกัเกณฑในขอ 3 ขอ 4 
หรือขอ 5  
                      “ สถาบันการเงิน ” หมายความวา  
                      (1) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย  
                      (2) บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกจิเงินทุน ธุรกจิหลักทรัพย และธุรกิจเครดติฟองซิเอร  
                      (3) บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย ”  
                  ขอ 2 ใหยกเลกิความในวรรคสาม ของขอ 6 แหงประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีมูลคาเพิ่ม ( ฉบับที่  85) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจาํหนายหนี้สูญ และ
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณสวนของหนี้สูญ เพื่อนํามาหักออกจากภาษีขายตามมาตรา 
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82/11 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ พ . ศ . 2542 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมลูคาเพิ่ม ( ฉบับที่ 157) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
จําหนายหนี้สูญ และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณสวนของหนี้สูญ เพื่อนํามาหกัออกจากภาษี
ขายตามมาตรา 82/11 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 2 กมุภาพันธ พ . ศ . 2547 และใหใชความตอไปนี้แทน  
                 “ การจําหนายหนีสู้ญจากบัญชีลูกหนี้ของเจาหนี้อ่ืน ในสวนของหนี้ที่ไดปลดหนี้ใหแกลูกหนี้   อัน
เนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของเจาหนี้อ่ืน ซ่ึงไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้โดยนํา
หลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนดมาใช
โดยอนุโลม ใหกระทําไดโดยไมตองดําเนนิการตามหลกัเกณฑในขอ 3 ขอ 4 หรือขอ 5 ทั้งนี้ เฉพาะการปลด
หนี้ที่ไดกระทาํในระหวางวนัที่ 1 มกราคม พ . ศ . 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ . ศ . 2549  
                    “ สถาบันการเงิน ” หมายความวา  
                     (1) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย  
                     (2) ธนาคารออมสิน ตามกฎหมายวาดวยธนาคารออมสิน  
                     (3) บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยบรรษทับริหารสินทรัพยสถาบัน
การเงิน  
                     (4) บริษัทเงินทนุ บริษัทเงินทนุหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกจิเงินทุน ธุรกจิหลักทรัพย และธุรกิจเครดติฟองซิเอร  
                     (5) บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบรหิารสินทรัพย  
                     (6) บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหาร สินทรัพยไทย  
                     (7) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึน้สําหรับใหกูยืมเงนิเพื่อ
สงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม  
                     “ เจาหนี้อ่ืน ” หมายความวา เจาหนี้ที่มใิชสถาบันการเงิน ซึ่งไดดําเนนิการเจรจารวมกบัสถาบัน
การเงินในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหแกลูกหนี ้และไดทําความตกลงเปนหนังสือรวมกับเจาหนี้ซ่ึงเปน
สถาบันการเงิน  
                    “ ลูกหนี้ ” หมายความวา ลูกหนี้ของเจาหนีอ่ื้น ซ่ึงเปนลูกหนี้ของสถาบัน  
การเงินดวย และใหหมายความรวมถึงผูค้ําประกันของลกูหนีด้วย ”  
               ขอ 3 ประกาศนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ . ศ . 2548 เปนตนไป  
               

ประกาศ ณ วนัที่ 4 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2548 
  

ศิโรตม  สวัสดิพ์าณิชย 
(นายศิโรตม  สวัสดิ์พาณิชย) 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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คําสั่งกรมสรรพากร 

คําสั่งกรมสรรพากร  
ท่ี ป. 56/2538  

เร่ือง  การกําหนดรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิของบรษิัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคล  
--------------------------------------------- 

 
                 เพื่อใหเจาพนักงานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติในการพิจารณารายการที่ไมใหถือเปนรายจาย
ในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงนิไดนิติบุคคลของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคล ตามมาตรา 65 ตรี 
(4) แหงประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรจึงออกคําส่ังดังตอไปนี ้ 
                 ขอ 1  กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไดจายเงนิดังตอไปนี ้ 
                        (1) เงินคาสมาชิก เงินประกนั เงินมัดจํา เงนิจายลวงหนาเพื่อเปนคาใชจาย หรือเงินอืน่ที่จายไป
ในลักษณะทาํนองเดียวกนั เพื่อการไดมาซึง่สิทธิในการเปนสมาชิกสนามกอลฟ สโมสรการกีฬา (Sport Club) 
หรือสโมสรเพื่อการพักผอนหรือสันทนาการ (Member Club)  
                        (2) เงินคาเลนกอลฟ คาเลนกีฬา คาตอบแทนเพื่อการพกัผอนหรือสันทนาการในการใชสิทธิ
ตาม (1) หากการจายเงินตามวรรคหนึ่ง เปนการจายตามขอกําหนดในลักษณะเปนการจํากัดเฉพาะตัวบุคคล
บางคนซึ่งเปนกรรมการ พนกังาน ลูกจาง ที่ปรึกษา หรือบุคคลอื่นในตาํแหนงในลักษณะทํานองเดยีวกันของ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลใหเขาไปใชบริการได ไมวาจะมีการนาํบุคคลอื่นที่มิใชกรรมการ พนักงาน 
ลูกจาง ที่ปรึกษา หรือบุคคลอื่นในตําแหนงในลักษณะทาํนองเดียวกนัของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเขา
ไปใชบริการดวยหรือไมก็ตาม ใหถือวารายจายดังกลาวเขาลักษณะเปนรายจายเปนการสวนตัว ไมใหถือเปน
รายจายในการคํานวณกําไรสทุธิ ตามมาตรา 65 ตรี (3) แหงประมวลรัษฎากร  
                              หากการจายเงินตามวรรคหนึ่ง เปนการจายตามขอกาํหนดเพื่อใหการรับรองลูกคาหรือ
บุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 143 (พ.ศ.2522) ออกตามความประมวลรัษฎากรวาดวยภาษีเงนิได 
ตามมาตรา 65 ตรี (4) แหงประมวลรัษฎากร และในการรับรองดังกลาวเปดโอกาสใหกรรมการ พนกังาน 
ลูกจาง ที่ปรึกษา หรือบุคคลอื่นในตําแหนงในลักษณะทาํนองเดียวกนัของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเขา
ใชบริการไดเปนการทั่วไป ใหถือวารายจายดังกลาวเขาลักษณะเปนคารับรองที่ถือเปนรายจายในการคํานวณ
กําไรสุทธิได ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 143 (พ.ศ.2522) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยภาษีเงินได 
ตามมาตรา 65 ตรี (4) แหงประมวลรัษฎากร  
                 ขอ 2  กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลจายเงินตามขอ 1 วรรคสอง ใหถือวาเงินดังกลาวเปน
ประโยชนที่กรรมการ พนักงาน ลูกจาง ทีป่รึกษา หรือบุคคลอื่นในตําแหนงในลักษณะทํานองเดยีวกันของ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลไดรับ เขาลักษณะเปนเงนิไดพึงประเมนิตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร 
โดยถือเปนเงนิไดตามมาตรา 40(1) หรือ (2) แหงประมวลรัษฎากร ของกรรมการ พนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษา 
หรือบุคคลอื่นในตําแหนงในลักษณะทํานองเดียวกัน นั้น  
                 ขอ 3  กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลมอบสิทธิตามขอ 1 วรรคสาม ใหแก กรรมการ 
พนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษา หรือบุคคลอื่นในตําแหนงในลักษณะทํานองเดียวกันโดยเด็ดขาด ไมวาในกรณใีด
หรือในกรณีการออกจากบรษิัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ใหถือวาเงินดังกลาวเปนประโยชนที่กรรมการ 
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พนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษา หรือบุคคลอื่นในตําแหนงในลักษณะทํานองเดียวกันของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลไดรับ เขาลักษณะเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร โดยถือเปนเงนิไดตาม
มาตรา 40(1) หรือ (2) แหงประมวลรัษฎากร ของกรรมการ พนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษา หรือบุคคลอื่นใน
ตําแหนงในลกัษณะทํานองเดียวกัน นั้น  
                 ขอ 4  คําส่ังนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2538 เปนตนไป  
  

ส่ัง ณ วันที่ 8 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2538 
  

จัตุมงคล โสณกุล  
อธิบดีกรมสรรพากร 
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คําสั่งกรมสรรพากร  
ท่ี ป. 58/2538  

เร่ือง      ภาษีเงินไดนติิบุคคล กรณีการตัดมูลคาตนทุนท่ีเหลืออยูของทรัพยสินที่สูญหายหรือชํารุดจนไม
สามารถใชงานได  

--------------------------------------------- 
 
                เพื่อใหเจาพนักงานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบและแนะนํากรณกีารเสียภาษี
เงินไดนิติบุคคล สําหรับการตัดมูลคาตนทนุที่เหลืออยูของทรัพยสินทีสู่ญหายหรือชํารุดจนไมสามารถใชงาน
ได กรมสรรพากรจึงมีคําส่ังดังตอไปนี ้ 
                 ขอ 1  กรณีที่ทรัพยสินชํารุดจนไมสามารถใชงานได บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล จะนํามูลคา
ตนทุนที่เหลืออยูของทรัพยสินนั้น ตัดเปนรายจายทั้งจํานวนไมได แตหากไดทําลายหรือขายไปซึ่งทรัพยสิน
นั้น ก็มีสิทธิ์ตัดตนทุนที่เหลืออยูเปนรายจายได ไมตองหามตามมาตรา 65 ตรี แหงประมวลรัษฎากร  
                        ในกรณีที่ขายทรัพยสินนั้นไป บริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลนั้น ตองนําราคาขายทรัพยสิน
ดังกลาวมารวมคํานวณกําไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบคุคลดวย  
                 ขอ 2  กรณีที่ทรัพยสินสูญหาย ซ่ึงถือเปนผลเสียหายจากการประกอบกิจการ และบริษทัหรือหาง
หุนสวนนิติบคุคล ประสงคจะตัดตนทุนทีเ่หลืออยูของทรัพยสินนั้นเปนรายจายทั้งจํานวน ไดดังนี ้ 
                        (ก) กรณีที่ทรัพยสินที่สูญหายนั้น บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ไดมีการประกนัหรือสัญญา
คุมกันใด ๆ ไว กรณีดังกลาวถือเปนผลเสียหายอันอาจไดรับกลับคืนเนือ่งจากการประกันหรือสัญญาคุมกันใด 
ๆ ดังนั้น เมื่อทรัพยสินไดรับความเสียหายและกําลังรอการชดใชจากบริษัทประกันภยั แตไดส้ินสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชีไปกอน เชนนี้บริษัทและหางหุนสวนนิตบิุคคล จะตดัผลเสียหายดังกลาวเปนรายจายทันที
ไมได ตองหามตามมาตรา 65 ตรี (12) แหงประมวลรัษฎากร บริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลนั้น จะตองรอ
จนกวาจะไดรับคาสินไหมทีไ่ดรับชดใชจากบริษัทประกนัภัยเสียกอน ถาผลเสียหายมากกวาคาชดใชผลตางถือ
เปนผลเสียหายที่มีสิทธิ์หักเปนรายจายได แตถาคาชดใชสูงกวาความเสียหาย ผลตางถือเปนรายได จึงตองนํามา
รวมคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนติิบุคคลดวย  
                        (ข) กรณีทรัพยสินที่สูญหายนั้น ไมมีการประกันหรือสัญญาคุมกันใด ๆ มูลคาของตนทุนที่
เหลืออยูของทรัพยสินนั้น ถือเปนผลเสียหายจากการประกอบกิจการ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคล มีสิทธิ์
ตัดเปนรายจายไดทั้งจํานวน ไมตองหามตามมาตรา 65 ตรี แหงประมวลรัษฎากร แตบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคล จะตองมีหลักฐานที่เชื่อถือได เพือ่แสดงใหเห็นวาทรัพยสินนัน้ไดสูญหายจริง  
  

ส่ัง ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2538 
  

จัตุมงคล โสณกุล  
อธิบดีกรมสรรพากร 
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คําสั่งกรมสรรพากร 
ท่ี ป.132/2548 

เร่ือง      การคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5) มาตรา 65 ทวิ (8) และ 
             มาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร  
  

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

                               เพื่อใหเจาพนักงานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัตใินการตรวจสอบและแนะนาํเกี่ยวกับ
การคํานวณเงนิตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5) มาตรา 65 ทวิ (8) และมาตรา 
79/4 แหงประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรจึงมีคําส่ังดังตอไปนี ้ 
                             ขอ 1 ใหยกเลิกคําส่ังกรมสรรพากร ที่ ป.71/2541 เร่ือง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
เปนเงินตราไทยในการปฏิบัติการเพื่อหกัภาษีเงนิได ณ ที่จาย การหักภาษีตามมาตรา 70 และมาตรา 70 ทวิ แหง
ประมวลรัษฎากร การออกใบ  กํากับภาษี และการลงรายการในรายงานภาษีมูลคาเพิ่ม ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 
2541  
                             ขอ 2 กรณบีริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลนอกจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่น
ตามที่รัฐมนตรีกําหนดมเีงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สินซึง่มีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่เหลืออยูใน
วันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ใหบริษทัหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาวคํานวณคาหรือราคาของ
เงินตราหรือทรัพยสินเปนเงนิตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยรับซ้ือซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทย
ไดคํานวณไว และใหคํานวณคาหรือราคาของหนี้สินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยขาย 
ซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว ทั้งนี้ ตามมาตรา 65 ทว ิ(5) (ก) แหงประมวลรัษฎากร  
                                กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งเปนธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน
การเงินอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด มีเงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สินซึ่งมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่
เหลืออยูในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบญัชี  ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดงักลาวคํานวณคาหรือ
ราคาของเงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อและอัตราขายของ
ธนาคารพาณิชยที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว ทั้งนี้ ตามมาตรา 65 ทวิ (5) (ข) แหงประมวลรัษฎากร  
                               ทรัพยสิน หรือหนี้สินซึง่มีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่เหลืออยูในวันสุดทายของ
รอบระยะเวลาบัญชี ซ่ึงบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตองคํานวณคาหรือราคาเปนเงินตราไทยตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง หมายถึง เงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สินที่บริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลมีสิทธิเรียกรอง
ที่จะไดรับหรือมีภาระผูกพนัที่จะตองชําระเปนเงนิตราตางประเทศเปนจํานวนเงินทีก่าํหนดไวแนนอน เชน 
เงินฝากธนาคาร (Cash) ลูกหนี้การคา (Account Receivable) ลูกหนีแ้ละตั๋วเงินรับจากการขายสินคา (Accounts 
and Notes Receivable)  
                               หลักทรัพยในความตองการของตลาด (Marketable Securities) ซ่ึงมีวัตถุประสงคที่จะ
เปลี่ยนเปนเงินสดทันทีที่ตองการ แตไมรวมถึงตราสารทุนซึ่งเปนเงินลงทุนระยะยาวที่เปนสกุลเงินตรา
ตางประเทศเพือ่หวังเงนิปนผลในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ เงิน
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ใหกูยืมแกบริษัทในเครือเดยีวกัน (Loan to Subsidiaries) คาใชจายลวงหนา (Prepaid Expense) เจาหนี้จากการ
ซ้ือสินคา (Accounts Payable) คาใชจายคางจาย (Accrued Expense) เปนตน  
                       ขอ  3 กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไดรับมาหรือจายไปซึ่งเงนิตรา ทรัพยสิน หรือ
หนี้สิน ซ่ึงมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศในระหวางรอบระยะเวลาบัญช ีใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลดังกลาวคํานวณคาหรอืราคาของเงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สินเปนเงินตราไทยตามราคาตลาดในวันที่
รับมาหรือจายไปนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 65 ทวิ (5) วรรคสอง แหงประมวล  รัษฎากร  
                               ราคาตลาดตามวรรคหนึ่ง กรณกีารบันทึกบัญชี ณ วันที่เกิดรายการทรัพยสิน หรือหนี้สิน 
หมายถึง  
                              (1) อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราของธนาคารพาณิชยทีต่ั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการธนาคาร
พาณิชยทีไ่ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวนั (อัตราซื้อหรืออัตรา
ขาย) หรือ  
                              (2) อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตามอัตราอางอิงประจําวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ
ไวในการคํานวณเงนิตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวนั (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยหรืออัตราขายถัวเฉลี่ย)  
                                   ราคาตลาดตามวรรคหนึ่ง กรณีการไดรับเงินหรือจายเงินเปนเงนิตราตางประเทศ 
หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนทีเ่ปนจริงในทางปฏิบัติจากการนําเงินสกุลบาทไปแลกเปนเงินสกุลตางประเทศ หรือ
เกิดจากการนําเงินสกุลตางประเทศไปแลกเปนเงินสกุลบาท  
  
   ตัวอยาง  
                                (1) บริษัท ก จํากดั  ประกอบกจิการขายเม็ดพลาสตกิ ไดมีการขายเม็ดพลาสติกใหแก
บริษัทในตางประเทศ โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงนิตราตางประเทศ บริษัท ก จาํกัด ดําเนินการสงออก
สินคาและบันทึกบัญชีในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548 บริษัท ก จํากัด    มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการ
บันทึกบัญชีเพือ่เสียภาษเีงินไดนิติบุคคล ดังนี้  
                                    (1/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณชิยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
วาดวยการธนาคารพาณิชยทีไ่ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพฤหัสบดี
ที่ 3 มีนาคม 2548 หรือ  
                                    (1/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวนั (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซ่ึงจะเปน 
SIGHT หรือ T/T ก็ได)   ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548 ซ่ึงเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวันพุธที่ 2 มีนาคม 2548  
                              (2) บริษัท ข จํากัด  ประกอบกิจการขายเครื่องใชไฟฟา ไดขายเครื่องใชไฟฟาใหแกบริษัท
ในตางประเทศ โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ข จํากัดดําเนินการสงออกสินคา
และบันทึกบญัชีในวนัจันทรที่ 14 มีนาคม 2548 บริษัท ข จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการบันทึกบัญชี
เพื่อเสียภาษีเงนิไดนิติบุคคลดังนี ้                                    
                                  (2/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทีไ่ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันจนัทรที่ 14 
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มีนาคม 2548 หรือ  
                                 (2/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวนั (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซ่ึงจะเปน 
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันจนัทรที่ 14 มีนาคม 2548 ซ่ึงเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวันศุกรที่ 11 มีนาคม 2548 เนื่องจากวนัเสารที่ 12 
และวนัอาทิตยที่ 13 มีนาคม 2548 เปนวันหยุดราชการ  
                              (3) บริษัท ค จํากัด ประกอบกิจการเปนนายหนาตวัแทน ไดใหบริการแกบริษัทใน
ตางประเทศ โดยตกลงราคาคาบริการเปนหนวยเงนิตราตางประเทศ บริษัท ค จํากัดดาํเนินการออกใบแจงหนี้
และบันทึกบญัชีในวนัพฤหสับดีที่ 7 เมษายน 2548 บริษัท ค จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการบันทึก
บัญชีเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบคุคล ดังนี ้ 
                                   (3/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทีไ่ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพฤหัสบดีที่ 7 
เมษายน 2548 หรือ  
                                   (3/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวนั (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซ่ึงจะเปน 
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2548 ซ่ึงเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวันอังคารที่ 5 เมษายน 2548 เนื่องจากวันพุธที่ 6 
เมษายน 2548 เปนวนัหยุดทําการของธนาคาร  
                              (4) บริษัท ง จํากัด ประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคาร ไดกูยืมเงนิจากธนาคารใน
ตางประเทศ บริษัท ง จํากัด บันทึกบัญชีเจาหนี้เงินกูยืมในวันเสารที่ 23 เมษายน 2548 หรือวันเสารที่ 30 
เมษายน 2548 บริษัท ง จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการบันทึกบญัชีเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้  
                                   (4/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณชิยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
วาดวยการธนาคารพาณิชยทีไ่ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศกุรที่ 22 
เมษายน 2548 กรณีบันทกึบญัชีในวนัเสารที่ 23 เมษายน 2548 หรือในวนัศุกรที่ 29 เมษายน 2548 กรณีบันทึก
บัญชีในวนัเสารที่ 30 เมษายน 2548  
                                   (4/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวนั (อัตราขายถัวเฉลี่ย) ที่
ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 22 เมษายน 2548 ซ่ึงเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงิน
สกุลตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวนัพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2548 กรณีบันทึกบัญชีในวนัเสารที่ 23 เมษายน 
2548 และใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวนั (อัตราขายถัวเฉลี่ย) ที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยประกาศไว ณ วันศกุรที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวันทํา
การประจําวันศุกรที่ 29 เมษายน2548 กรณีบันทึกบัญชใีนวนัเสารที่ 30 เมษายน 2548 เนื่องจากในวันทําการ
สุดทายของเดอืนหนึ่งเดือนใด ธนาคารแหงประเทศไทยจะออกประกาศอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุล
ตาง ๆ ณ  ส้ินวันทําการนั้นอีกหนึ่งฉบับ  
                          ขอ 4 การหกัภาษเีงินได ณ ที่จายตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 50 มาตรา 69 ทวิ และมาตรา 69 ตรี 
แหงประมวลรัษฎากร การหักภาษตีามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร การหักภาษีจากการจําหนายเงินกําไร
ตามมาตรา 70 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร และการนําสงภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 83/6 แหงประมวลรัษฎากร 
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กรณีการจายเงนิไดพึงประเมนิ การจําหนายเงินกําไรหรอืการนําสงภาษีมูลคาเพิ่มเปนหนวยเงินตรา
ตางประเทศ  ผูจายเงินไดพงึประเมิน บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่จําหนายเงนิกําไร หรือผูมีหนาที่นําสง
ภาษีมูลคาเพิ่มตองคํานวณจํานวนภาษีที่ตองหักและนําสงโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการดังตอไปนี ้
เปนอัตราแลกเปลี่ยนในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย ทั้งนี้ ตามมาตรา 9 แหงประมวล
รัษฎากร และประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 
9 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548  
                              (1) อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราของธนาคารพาณิชยทีต่ั้งขึ้นตามกฎหมาย   วาดวยการธนาคาร
พาณิชยทีไ่ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยใน   แตละวัน (อัตราขาย) หรือ  
                              (2) อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตามอัตราอางอิงประจําวันที่ธนาคาร   แหงประเทศไทย
ประกาศไวในการคํานวณเงนิตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราขายถัวเฉลี่ย)  
                              การใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการตามวรรคหนึ่ง เมื่อไดใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตามวิธีการหนึง่วิธีการใดแลว ตองใชอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรานั้นตลอดไป เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิบดี
กรมสรรพากรจึงจะเปลีย่นแปลงวิธีการได ทั้งนี้ ตามขอ 2 วรรคสอง ของประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงนิตราไทยตามมาตรา9 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8 กมุภาพันธ 
พ.ศ. 2548  
                              ในกรณีทีจ่ายเงินไดพึงประเมินหรือจาํหนายเงินกําไรตามวรรคหนึง่ดวยเช็ค ใหคํานวณ
จํานวนภาษีทีต่องหักและนาํสงตามวันทีท่ี่ลงในเช็ค และใหใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตรา
ไทยตามวรรคหนึ่ง  
  
 ตัวอยาง  
                             (1) บริษัท ก จํากดั  จายเงนิคาลิขสิทธิ์ใหแกบริษัทในตางประเทศในวันพฤหัสบดีที่ 3 
มีนาคม 2548 บริษัท ก จํากดั มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 ดังนี้  
                                   (1/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณชิยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
วาดวยการธนาคารพาณิชยทีไ่ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพฤหัสบดี
ที่ 3 มีนาคม 2548 หรือ  
                                    (1/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวนั (อัตราขายถัวเฉลี่ย) ที่
ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548 ซ่ึงเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของ
เงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวนัทําการประจําวนัพธุที่ 2 มีนาคม 2548   
                             (2) บริษัท ข จํากัด  จายเงนิปนผลใหแกบริษัทในตางประเทศในวันจันทรที่ 18 เมษายน 
2548 บริษัท ข จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 ดังนี ้ 
                                  (2/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณชิยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทีไ่ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันจนัทรที่ 18 
เมษายน 2548 หรือ  
                                 (2/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวนั (อัตราขายถัวเฉลี่ย) ที่ธนาคาร
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แหงประเทศไทยประกาศไว ณ วนัจันทรที ่18 เมษายน 2548 ซ่ึงเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงนิสกุลตาง 
ๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวันอังคารที่ 12 เมษายน 2548 เนือ่งจากวนัพุธที่ 13 วันพฤหสับดีที่ 14 วันศุกรที่ 15 
เมษายน 2548 เปนวนัหยุดทําการของธนาคาร และ วันเสารที่ 16 วันอาทติยที่ 17 เมษายน 2548 เปน
วันหยุดราชการ     
                            (3) บริษัท ค จํากัด จายเงนิคาดอกเบีย้ใหแกบริษัทในตางประเทศในวันจันทรที่ 25 เมษายน 
2548 บริษัท ค จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 ดังนี ้           
                                (3/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทีไ่ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันจนัทรที่ 25 
เมษายน 2548 หรือ  
                                (3/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวนั (อัตราขายถัวเฉลี่ย) ที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศไว ณ วนัจันทรที ่25 เมษายน 2548 ซ่ึงเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงนิสกุลตาง 
ๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวันศุกรที่ 22 เมษายน 2548 เนื่องจากวนัเสารที่ 23 และวนัอาทิตยที่ 24 เมษายน 2548 
เปนวนัหยุดราชการ  
                          (4) บริษัท ง  จํากัด จายเงนิคาบริการเชาพื้นที่บนเว็บไซต (Web Site) ใหแกบริษัทใน
ตางประเทศในวันศกุรที่ 29 เมษายน 2548 เวลาประมาณ 13.00 น. บริษัท ง จํากดั  มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยน
ในการยื่นแบบ ภ.พ.36 ดังนี ้ 
                               (4/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทีไ่ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศกุรที่ 29 
เมษายน 2548 หรือ  
                              (4/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวนั (อัตราขาย  
ถัวเฉลี่ย) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศกุรที่ 29 เมษายน 2548 ซ่ึงเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวันพฤหัสบดทีี่ 28 เมษายน 2548  
                         (5) บริษัท จ จํากัด จายเงนิเดือนใหแกพนกังานซึ่งเปนชาวตางประเทศทุกวันที่ 30 ของเดือน 
โดยการโอนเงนิเดือนของพนักงานเขาบัญชีธนาคารของพนักงาน ซ่ึงในวันที่ 30 เมษายน 2548 ตรงกับวันเสาร 
บริษัท จ จํากดั มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ดังนี ้ 
                             (5/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทีไ่ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศกุรที่ 29 
เมษายน 2548 หรือ  
                             5/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉลี่ย) ที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศไว ณ วนัศุกรที่ 29 เมษายน 2548 ซ่ึงเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ 
ณ ส้ินวนัทําการประจําวันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 เนื่องจากในวันทําการสุดทายของเดือนหนึ่งเดือนใด 
ธนาคารแหงประเทศไทยจะออกประกาศอตัราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการนั้นอีก
หนึ่งฉบับ  
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                  ขอ 5 เวนแตกรณตีามขอ 6 กรณผูีประกอบการจดทะเบียนซึ่งประกอบกิจการขายสินคาหรือ
ใหบริการและมีหนาที่ตองออกใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 มาตรา 86/5 มาตรา 86/6 และมาตรา 86/7 แหง
ประมวลรัษฎากร และผูประกอบการจดทะเบียนไดตกลงราคาสินคาหรือคาบริการเปนหนวยเงินตรา
ตางประเทศ ทั้งนี้ ไมวาจะมขีอตกลงใหออกใบแจงหนีเ้ปนเงินบาทหรือชําระราคาสินคาหรือคาบริการเปนเงิน
บาท ผูประกอบการจดทะเบยีนจะตองแสดงมูลคาของสินคาหรือของบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มเปน
หนวยเงนิตราไทยในใบกํากบัภาษ ีโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการดังตอไปนี ้เปนอัตราแลกเปลี่ยน
ในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย ทั้งนี้ ตามมาตรา 9 แหงประมวลรษัฎากร และประกาศ
กระทรวงการคลัง เร่ือง อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 แหงประมวล
รัษฎากร ลงวนัที่ 8 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2548  
                          (1) อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการธนาคาร
พาณิชยทีไ่ดประกาศไวในการคํานวณเงนิตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวนั (อัตราซื้อ) หรือ  
                          (2) อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตามอัตราอางอิงประจําวนัที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว
ในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวนั (อัตราซื้อถัวเฉลี่ย)  
                               การใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการตามวรรคหนึ่ง เมื่อไดใชอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตามวิธีการหนึ่งวิธีการใดแลว ตองใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานัน้ตลอดไป เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
อธิบดีกรมสรรพากรจึงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการได ท้ังนี ้ตามขอ 2 วรรคสอง ของประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8 
กุมภาพนัธ พ.ศ. 2548  
                             กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับชําระราคาสินคาและคาบริการดวยเช็ค ใหคํานวณ
มูลคาของสินคาหรือของบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพิม่เปนหนวยเงนิตราไทยตามวันที่ที่ลงในเชค็ และให
ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามวรรคหนึ่ง  
                            กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับอนมุัติจากอธิบดกีรมสรรพากรใหออกใบกํากบัภาษีเปน
หนวยเงนิตราตางประเทศตามมาตรา 86/4 วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบยีนตองระบุ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงนิตราไทยตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากรไวในใบกํากับภาษี
ดวย  
  
 ตัวอยาง  
  
                           (1) บริษัท ก จํากดั  ประกอบกิจการขายเม็ดพลาสติก ไดมีการขายเม็ดพลาสติกใหแกบริษัท ข 
จํากัด โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ก จํากัด สงมอบสินคาในวันพฤหัสบดีที่ 3 
มีนาคม 2548 บริษัท ก จํากดั มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี ดังนี้  
                               (1/1)  ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทีไ่ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพฤหัสบดีที่ 3 
มีนาคม 2548 หรือ  
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                              (1/2)  ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวนั (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซ่ึงจะเปน 
SIGHT หรือ T/T ก็ได)   ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548 ซ่ึงเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวันพุธที่ 2 มีนาคม 2548  
                         (2) บริษัท ค จํากัด  ประกอบกิจการใหบริการเปนที่ปรึกษา ไดใหบริการแกบริษัท ง จํากัด โดย
ตกลงราคาคาบริการเปนหนวยเงนิตราตางประเทศ บริษทั ค จํากัด ดําเนินการออกใบแจงหนี้ในวนัศุกรที่ 11 
มีนาคม 2548 แตบริษัท ง จํากัด ชําระราคาคาบริการในวนัพุธที่ 16 มีนาคม 2548 บริษัท ค จํากัด มีสิทธิใช
อัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษดีงันี้  
                             (2/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยทีต่ั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทีไ่ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพธุที่ 16 
มีนาคม 2548 หรือ  
                            (2/2)  ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวนั (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซ่ึงจะเปน 
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพุธที่ 16 มีนาคม 2548 ซ่ึงเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2548  
                       (3) บริษัท ก จาํกัด  ประกอบกิจการขายเม็ดพลาสติก  ไดมีการขายเม็ดพลาสติกใหแกบริษัท ข 
จํากัด โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ก จํากัด สงมอบสินคาในวันเสารที่ 9 เมษายน 
2548 บริษัท ก จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษ ีดังนี ้ 
                            (3/1)  ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยทีต่ั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทีไ่ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศกุรที่ 8 
เมษายน 2548 หรือ  
                           (3/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซ่ึงจะเปน 
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศกุรที่ 8 เมษายน 2548 ซ่ึงเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2548  
                      (4) บริษัท ก จาํกัด ประกอบกิจการขายเม็ดพลาสติก ไดมกีารขายเม็ดพลาสติกใหแกบริษัท ข 
จํากัด โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ก จํากัด สงมอบสินคาในวันจนัทรที่ 18 
เมษายน 2548 บริษัท ก จํากดั มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี ดังนี้  
                           (4/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยทีต่ั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวย
การธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันจันทรที่ 18 
เมษายน 2548 หรือ  
                           (4/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซ่ึงจะเปน 
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันจนัทรที่ 18 เมษายน 2548 ซ่ึงเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวันอังคารที่ 12 เมษายน 2548 เนื่องจากวันพุธที่ 
13 วันพฤหัสบดีที่ 14 วันศกุรที่ 15 เมษายน 2548 เปนวนัหยดุทําการของธนาคาร และวนัเสารที่ 16 วันอาทิตย
ที่ 17 เมษายน 2548 เปนวันหยุดราชการ  
 

         

74



 

                     (5) บริษัท ง จํากัด ประกอบกจิการโรงแรมและภัตตาคาร ไดรับชําระราคาคาบริการในวันศกุรที่ 
29 เมษายน 2548 เวลาประมาณ 11.00 น. บริษัท ง จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกาํกับภาษี 
ดังนี ้ 
                         (5/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวย
การธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศกุรที่ 29 เมษายน 
2548 หรือ   
                         (5/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซ่ึงอาจจะเปน 
SIGH หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศกุรที่ 29 เมษายน 2548 ซ่ึงเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2548  
                    (6) บริษัท ง จํากัด ประกอบกจิการโรงแรมและภัตตาคาร ไดรับชําระราคาคาบริการในวันเสารที่ 
30 เมษายน 2548 บริษัท ง จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี ดงันี้  
                         (6/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวย
การธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศกุรที่ 29 เมษายน 
2548 หรือ  
                         (6/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซ่ึงอาจจะเปน 
SIGH หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศกุรที่ 29เมษายน 2548 ซ่ึงเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวันศุกรที ่29 เมษายน 2548 เนื่องจากในวันทํา
การสุดทายของเดือนหนึ่งเดอืนใด ธนาคารแหงประเทศไทยจะออกประกาศอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงิน
สกุลตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการนั้นอีกหนึ่งฉบบั  
                   (7) บริษัท จ จํากดั ประกอบกจิการขายน้ํามันดิบและผลิตภณัฑน้ํามนั ไดขายน้ํามันใหแกบริษัท ฉ 
จํากัด โดยตกลงราคาน้ํามันเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท จ จํากัด สงมอบน้ํามันในวันพุธที ่4 
พฤษภาคม 2548 เปนจํานวน 2 คร้ัง คร้ังแรกบริษัท จ จํากดั สงมอบน้ํามันเวลา 01.00 น. ซ่ึงเปนเวลากอนที่
ธนาคารพาณิชยจะประกาศอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราในแตละวัน และเปนเวลากอนทีธ่นาคารแหงประเทศไทย
จะประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันในแตละวนั (ธนาคารพาณิชยจะประกาศอัตรา
แลกเปลี่ยนเงนิตราในแตละวัน เร่ิมตนในเวลาประมาณ 08.00 น. ของแตละวนั ซ่ึงอาจมีการประกาศอีกหลาย
คร้ังในแตละวนั และธนาคารแหงประเทศไทยจะประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวนั
ในแตละวนัในเวลาประมาณ 08.00 น. ของแตละวนั) และครั้งที่สองเวลา 08.30 น. ซ่ึงเปนเวลาภายหลังที่
ธนาคารพาณิชยประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราในแตละวัน และธนาคารแหงประเทศไทยประกาศอัตรา
แลกเปลี่ยนเงนิตราตามอัตราอางอิงประจําวันในแตละวนัแลว บริษัท จ จํากัด มีสิทธใิชอัตราแลกเปลี่ยนในการ
ออกใบกํากับภาษี ดังนี ้ 
                        (7/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวย
การธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันอังคารที่ 3 
พฤษภาคม 2548 สําหรับการสงมอบน้ํามันเวลา 01.00 น. และใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของ
ธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงนิตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพุธที ่4 พฤษภาคม 
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2548 สําหรับการสงมอบน้ํามันเวลา 08.30 น. หรือ  
                        (7/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซ่ึงอาจจะเปน 
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2548 ซ่ึงเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตางๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวันจนัทรที่ 2 พฤษภาคม 2548 สําหรับการสง
มอบน้ํามันเวลา 01.00 น. และใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวนั (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซ่ึง
อาจจะเปน SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2548 ซ่ึง
เปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตางๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวันอังคารที ่3 พฤษภาคม 2548 สําหรับ
การสงมอบน้ํามันเวลา 08.30 น.  
                   (8) บริษัท ช จํากัด ประกอบกจิการขายน้ํามนัดิบและผลิตภัณฑน้ํามัน ไดขายน้ํามนัใหแกบริษัท ซ 
จํากัด โดยตกลงราคาน้ํามันเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ช จํากัด สงมอบน้ํามันในวันเสารที่ 30 
เมษายน 2548 เปนจํานวน 2 คร้ัง คร้ังแรกบริษัท ช จํากดั สงมอบน้ํามันเวลา 01.00 น. คร้ังที่สองเวลา 09.00 น. 
และสงมอบน้าํมันในวันอาทิตยที่ 1 พฤษภาคม 2548 เปนจํานวน 1 คร้ัง เวลา 11.00 น. บริษัท ช จาํกัด มีสิทธิ
ใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี ดังนี ้ 
                      (8/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการ
ธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงนิตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในศุกรที่ 29 เมษายน 2548 
สําหรับการสงมอบน้ํามันทั้ง 3 คร้ังดังกลาว หรือ  
                      (8/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซ่ึงอาจจะเปน 
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศกุรที่ 29 เมษายน 2548 ซ่ึงเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตางๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวันศุกรที ่29 เมษายน 2548 สําหรับการสงมอบ
น้ํามันทั้ง 3 คร้ังดังกลาว เนื่องจากในวนัทําการสุดทายของเดือนหนึ่งเดอืนใด ธนาคารแหงประเทศไทยจะออก
ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตางๆ ณ ส้ินวันทําการนัน้อีกหนึง่ฉบับ  
                 (9) บริษัท ฌ จํากดั ประกอบกจิการขายน้ํามันดิบและผลิตภณัฑน้ํามนัไดขายน้ํามันใหแกบริษัท ญ 
จํากัด โดยตกลงราคาน้ํามันเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ฌ จํากัด สงมอบน้ํามันในวันพฤหสับดีที่ 1 
กันยายน 2548 เปนจํานวน 2 คร้ัง คร้ังแรก บริษัท ฌ จํากดั สงมอบน้ํามันเวลา 01.00 น. คร้ังที่สองเวลา 09.00 
น. บริษัท ฌ จาํกัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยน  ในการออกใบกํากับภาษ ีดังนี ้ 
                     (9/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยทีต่ั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการ
ธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงนิตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพุธที ่31 สิงหาคม 
2548 สําหรับการสงมอบน้ํามันเวลา 01.00 น. และใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชย
ที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงนิตราไทยในวนัพฤหัสบดีที ่1 กันยายน 2548 สําหรับ
การสงมอบน้ํามันเวลา 09.00 น. หรือ  
                    (9/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซ่ึงอาจจะเปน 
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2548 ซ่ึงเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตางๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2548 สําหรับการสงมอบ
น้ํามันทั้งสองครั้งดังกลาว เนื่องจากในวนัทําการสุดทายของเดือนหนึง่เดือนใด ธนาคารแหงประเทศไทยจะ
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ออกประกาศอตัราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตางๆ ณ ส้ินวันทําการนั้นอีกหนึ่งฉบับ  
                  ขอ 6 กรณีการออกใบกํากับภาษตีามมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับการขายสนิคาหรือ
การใหบริการดังตอไปนี้ ไมตองปฏิบัติตามขอ 5  
                         (1)  การออกใบกํากับภาษกีรณีการขายสินคาโดยการสงออก ซ่ึงผูประกอบการจดทะเบียน
ไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิใชใบกํากับสินคาหรืออินวอยซ
ซ่ึงผูสงออกไดออกเปนปกตติามประเพณทีางการคาระหวางประเทศเปนใบกํากับภาษี ถาใบกํากบัสินคาหรือ
อินวอยซไดออกเปนหนวยเงินตราตางประเทศ ใบกํากับภาษีในกรณีดงักลาวจึงแสดงมูลคาของสินคาเปน
หนวยเงนิตราตางประเทศได  
                        (2) การออกใบกํากับภาษีกรณีการใหบริการที่กระทําในราชอาณาจกัรและไดมกีารใชบริการ
นั้นในตางประเทศ ซ่ึงผูประกอบการจดทะเบียนไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ผูประกอบการ
จดทะเบียนมสิีทธิใชใบแจงหนี้หรืออินวอยซซ่ึงไดออกเปนปกติตามประเพณีทางการคาระหวางประเทศเปน
ใบกํากับภาษ ีถาใบแจงหนีห้รืออินวอยซไดออกเปนหนวยเงินตราตางประเทศ ใบกํากับภาษใีนกรณีดังกลาวจึง
แสดงมูลคาของสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศได  
                         (3) การออกใบกํากับภาษีสําหรับการใหบริการขนสงสินคาระหวางประเทศโดยอากาศยาน 
ผูประกอบการมีสิทธิใชแอรเวยบิลหรือเฮาสแอรเวยบิลทีผู่ขนสงหรือตัวแทนรับขนสงไดออกเปนปกติตาม
ประเพณีทางการคาระหวางประเทศเปนใบกํากับภาษ ีถาแอรเวยบิลหรือเฮาสแอรเวยบิลไดออกเปนหนวย
เงินตราตางประเทศ ใบกํากับภาษีดังกลาวจงึแสดงมูลคาของบริการเปนหนวยเงนิตราตางประเทศได     
               ขอ 7 กรณีการลงรายการในรายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แหงประมวลรัษฎากร ของ
ผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 5 และขอ 6 ใหปฏิบัติดงันี้  
                         (1) การลงรายการในรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินคาหรือใหบริการ
ซ่ึงไดออกใบกาํกับภาษตีามขอ 5 จะตองลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวันที่ระบุไวในใบกํากบัภาษ ี
สําหรับการคํานวณมูลคาของสินคาหรือของบริการในรายงานภาษีขายใหถือมูลคาของสินคาหรือของบริการ
ซ่ึงไดคํานวณเปนหนวยเงินตราไทยตามใบกํากับภาษ ี 
                         (2) การลงรายการในรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินคาซ่ึงไดออก
ใบกํากับภาษีตามขอ 6(1) จะตองลงรายการภายในสามวนัทําการนับแตวนัที่ชําระอากรขาออก หรือวาง
หลักประกนัอากรขาออก หรือจัดใหมีผูค้ําประกันอากรขาออก เวนแตกรณีที่ไมตองเสยีอากรขาออกหรือไดรับ
ยกเวนอากรขาออก ก็ใหลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวันที่มีการออกใบขนสินคาขาออกตามกฎหมาย
วาดวยศุลกากร โดยใหคํานวณเงนิตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในรายงานภาษีขาย ดังตอไปนี ้ 
                            (ก) ถาไดรับเงินตราตางประเทศจากการสงออกสินคาในขณะที่ออกใบกํากับภาษีตามขอ 
6(1) และไดมกีารขายเงินตราตางประเทศที่ไดรับชําระนัน้เปนเงนิตราไทยในเดือนทีค่วามรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น ใหถือเงินตราไทยจากการขายนัน้เปนมูลคาของฐานภาษีที่ไดรับหรือพึงไดรับจากการ
ขายสินคา เวนแตมิไดมกีารขายเงินตราตางประเทศในเดอืนที่ความรับผิดในการเสยีภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น ให
ถือตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไวในวนัทําการสุดทาย
ของเดือนที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึน้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 79/4(1) แหงประมวลรัษฎากร  

         

77



 

                           (ข) ถายังไมไดรับเงินตราตางประเทศจากการสงออกสินคาในขณะทีอ่อกใบกํากับภาษีตาม
ขอ  6(1) ใหคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามหลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา 9 แหงประมวล
รัษฎากร  
                           กรณีผูประกอบการจดทะเบียนคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตาม (ก) หรือ (ข) 
ในเดือนภาษีทีล่งรายงานแลว ใหถือมูลคาของสินคาซ่ึงไดคํานวณเปนเงินตราไทยเพือ่การยื่นแบบแสดง
รายการภาษีของเดือนภาษีนัน้ ถาไดรับชําระราคาคาสินคาเปนเงินตราตางประเทศในเดือนภาษีอ่ืน หรือไดมี
การขายเงินตราตางประเทศในเดือนภาษีอ่ืน ผูประกอบการจดทะเบยีนไมตองคํานวณเงินตราตางประเทศเปน
เงินตราไทยในเดือนภาษีทีไ่ดรับเงินตราตางประเทศ หรือในเดือนภาษทีี่มีการขายเงนิตราตางประเทศ  
                     (3) การลงรายการในรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งการใหบริการไดกระทําใน
ราชอาณาจักรและไดมกีารใชบริการนั้นในตางประเทศตามขอ 6(2) ตองลงรายการภายในสามวันทาํการนับแต
วันที่ออกใบแจงหนีห้รืออินวอยซ  โดยใหคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในรายงานภาษีขายตาม
หลักเกณฑที่กาํหนดตามมาตรา 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 กรณีผูประกอบการจดทะเบยีนตามขอ 5 ออกใบกํากับภาษีโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ตางประเทศเปนเงินตราไทยไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กาํหนดตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร ถือวา
ผูประกอบการจดทะเบียนออกใบกํากับภาษทีี่มีขอความไมถูกตองหรือ ไมสมบูรณในสวนที่เปนสาระสําคัญ
ตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับใบกํากับภาษีไมมีสิทธินําไปถือเปน
ภาษีซ้ือในการคํานวณภาษีมลูคาเพิ่ม ตองหามตามมาตรา 82/5 (2) แหงประมวลรัษฎากร  
              ขอ 10  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดออกใบกํากับภาษีและสงมอบใบกํากับภาษีใหแกผูซ้ือสินคา
หรือผูรับบริการไปแลว ตอมาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยไดเปลี่ยนแปลงไปไมวา
เพิ่มขึ้นหรือลดลง ผูประกอบการจดทะเบยีนไมตองยกเลิกใบกํากับภาษีฉบับเดิมและออกใบกํากับภาษีฉบับ
ใหมใหแกผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการ เนื่องจากไมใชกรณีการออกใบกํากับภาษีที่มขีอความไมถูกตองหรือไม
สมบูรณในสวนที่เปนสาระสําคัญตามหลักเกณฑและเงือ่นไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดตามมาตรา 82/5 
(2) แหงประมวลรัษฎากร และไมมีสิทธิออกใบเพิ่มหนีห้รือใบลดหนีต้ามมาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แหง
ประมวลรัษฎากร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราดงักลาวไมใชเหตุการณทีเ่กดิขึ้นตาม
มาตรา 82/9 และมาตรา 82/10 แหงประมวลรัษฎากร ผลตางระหวางอตัราแลกเปลี่ยนถือเปนผลกําไรหรือ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนมิใชมูลคาของฐานภาษีตามมาตรา 79 แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจด
ทะเบียนไมมหีนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มจากผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน  
  

         

78



 

          ขอ 11 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือตอบขอหารือหรือทางปฏิบัติใดที่ขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้ 
ใหเปนอนัยกเลิก  
              ขอ 12  คําส่ังนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 เปนตนไป  
  

 ส่ัง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2548 
  

     ศิโรตม  สวัสดิ์พาณชิย 
     (นายศิโรตม  สวัสดิ์พาณชิย) 

  อธิบดีกรมสรรพากร 
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°√≥’≈¥Õ—μ√“

Õ—μ√“¿“…’

√âÕ¬≈–
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300,000,001 ∫“∑ ¢÷Èπ‰ª 30

∑—Èß®”π«π 25

(2.3) ∫√‘…—∑∑’Ëπ”À≈—°∑√—æ¬å¡“®¥∑–‡∫’¬π°—∫μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬åμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬
«à“¥â«¬°“√√—∫À≈—°∑√—æ¬å®¥∑–‡∫’¬π„π çμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å„À¡àé μ—Èß·μà«—π∑’Ë 6 °—π¬“¬π 2544

∑—Èß®”π«π

(2)

(2.4) ∫√‘…—∑À√◊ÕÀâ“ßÀÿâπ à«ππ‘μ‘∫ÿ§§≈∑’Ë¡’∑ÿπ∑’Ë™”√–·≈â«„π«—π ÿ¥∑â“¬¢Õß√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’‰¡à‡°‘π 5 ≈â“π∫“∑
 ”À√—∫°”‰√ ÿ∑∏‘∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’∑’Ë‡√‘Ë¡„πÀ√◊ÕÀ≈—ß«—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ 2547 ‡ªìπμâπ‰ª

(°√≥’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«¬

0 - 1,000,000 ∫“∑ 15

1,000,001 - 3,000,000 ∫“∑ 25

3,000,001 ∫“∑ ¢÷Èπ‰ª 30

(2.1) ∫√‘…—∑∑’Ë¡’À≈—°∑√—æ¬å®¥∑–‡∫’¬π„πμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬åœ °àÕπ«—π∑’Ë 6 °—π¬“¬π 2544 („Àâ§”π«≥‡ªìπ‡«≈“
5 √Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’μàÕ‡π◊ËÕß°—ππ—∫·μà√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’·√°∑’Ë‡√‘Ë¡„πÀ√◊ÕÀ≈—ß«—π∑’Ë 6 °—π¬“¬π 2544)

(2.2) ∫√‘…—∑∑’Ëπ”À≈—°∑√—æ¬å¡“®¥∑–‡∫’¬π°—∫μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬åœ μ—Èß·μà«—π∑’Ë 6 °—π¬“¬π 2544

20

∑—Èß®”π«π 30

(2.5) ∏π“§“√‡©æ“–°”‰√ ÿ∑∏‘ à«π∑’Ë‰¥â®“°°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√«‘‡∑»∏π°‘®

°√≥’∑—Ë«‰ª

°√≥’‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°°√¡ √√æ“°√„Àâ‡ ’¬¿“…’®“°¬Õ¥√“¬√—∫ „Àâ‡ ’¬¿“…’√âÕ¬≈– 5 ¢Õß¬Õ¥√“¬√—∫

≈”¥—∫

∑’Ë

(1)

¢—Èπ°”‰√ ÿ∑∏‘

∑—Èß®”π«π 10

(2.6) °‘®°“√ ”π—°ß“πªØ‘∫—μ‘°“√¿Ÿ¡‘¿“§

(2.7) °‘®°“√π”‡¢â“ àßÕÕ°∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ®“°°√–∑√«ßæ≈—ßß“π„Àâ§â“πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

∑—Èß®”π«π

∑—Èß®”π«π

10

§”Õ∏‘∫“¬°“√„™âÕ—μ√“¿“…’„π°“√§”π«≥¿“…’

  (3)

  10
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