
คาสึกหรอและคาเสื่อมราคา (1) 
 

 ในสัปดาหนี้จงึขอนําประเดน็การหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาทรัพยสินตามมาตรา 65 ทวิ (2) 
แหงประมวลรัษฎากร และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 145) พ.ศ.2527 มา
เปนประเดน็ ปุจฉา – วิสัชนา ซ่ึงเปนประเด็นตอเนื่องกับรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน ดังตอไปนี้   

ปุจฉา มีแนวคดิเก่ียวกับรายจายท่ีเปนคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาทรัพยสินถาวรอยางไร 
วิสัชนา คาสึกหรอและคาเส่ือมราคา  เปนรายจายท่ีเกิดข้ึนจากการที่กิจการมีทรัพยสิน  หรือรายจาย

อันมีลักษณะเปนการลงทุน(Capital Expenditure) เนื่องจาก 
     1. โดยท่ัวไปรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน กคื็อเปนรายจายในการดําเนินกิจการประเภท

หนึ่ง แตทวาไมสามารถนํามาหักเปนรายจายไดในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวดังเชนรายจายในการดําเนนิ
กิจการได เนื่องจากมีอายกุารใชงานเกินกวาหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี จึงจําเปนตองมีวิธีการที่จะทยอยตัด 
(Amortized) รายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนตามอายุการใชงาน เพื่อถือเปนรายจายในการดําเนินงาน
อยางเปนธรรม และสมํ่าเสมอ  ดังนั้น วิธีการหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาทรัพยสินถาวรหรือรายจายอันมี
ลักษณะเปนการลงทุนจึงถูกกําหนดข้ึนจนกลายเปนหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป (GAAP: Generally 
Accepted Accounting Principle)  

     2. อีกแนวคิดหนึ่ง “คาสึกหรอและคาเส่ือมราคา” เปนกลวิธีการต้ังสํารองเพ่ือรวบรวมเงินไว
สําหรับการจัดซ้ือทรัพยสินใหมมาใชในกิจการทดแทนทรัพยสินเดิมท่ีตองเส่ือมสภาพไปตามอายกุารใชงาน 
เนื่องจากทรัพยสินท่ีใชยอมสึกหรอไปหากไมทําการต้ังสํารองไว กอ็าจไมมีเงินกาํไรมาลงทุนซ้ือทรัพยสิน
รายการนั้นเพือ่ใชในการดําเนินงานในกาลขางหนา โดยนําไปจายเปนเงินปนผลหรืองเงินสวนแบงของกําไร
คืนใหแกผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวน 

ปจุฉา  ทรัพยสินท่ีหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาไดและไมไดตางกันอยางไร  
วิสัชนา การจาํแนกประเภททรัพยสินท่ีสามารถหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาได กบัประเภทท่ีไม

อาจหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาไดออกตางหากจากกัน เพื่อประโยชนในการนาํไปถือเปนรายจายในการ
คํานวณกําไรหรือขาดทุนสุทธิ  

     1. ทรัพยสินท่ีสามารถหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาได หมายถึง ทรัพยสินถาวรทั่วไปที่โดย
สภาพของทรัพยสินอาจสึกหรอหรือเส่ือมราคาได ท้ังนี้ ไมวาทรัพยสินนั้นจะมีรูปรางหรือไมก็ตาม เชน  

         (1) อาคาร ท้ังอาคารถาวร และอาคารช่ัวคราว  
         (2) ตนทุนเพื่อการไดมาซ่ึงแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสูญส้ินไปได  ตนทุนเพื่อการไดมาซ่ึง

สิทธิการเชา อาทิ เงินกินเปลา เงินชวยคากอสรางคาแหงอาคาร หรือโรงเรือนท่ีไดโอนเปนกรรมสิทธ์ิของ
เจาของท่ีดินเม่ือสรางเสร็จ ซ่ึงตอบแทนสิทธิการเชาอันมีระยะเวลา 

         (3) ตนทุนเพื่อการไดมาซ่ึงสิทธิในกรรมวิธี สูตร กูดวิล เคร่ืองหมายการคา สิทธิบัตร สิทธิ
ประกอบกิจการตามใบอนุญาต ลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิอยางอ่ืน และ 



         (4) ทรัพยสินอยางอ่ืน เชน รถยนต เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ เคร่ืองใชสํานักงาน เคร่ืองตกแตง
สํานักงาน หนงัสือ เปนตน   

     2. ทรัพยสินท่ีไมสามารถหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาได หมายถึง ทรัพยสินถาวรที่โดยสภาพ
ของทรัพยไมอาจสึกรอหรือเส่ือมราคาได อาทิ ท่ีดิน เพชรพลอยอัญมณี แรธาตุ รวมท้ังทรัพยสินถาวรท่ียัง
ไมพรอมจะใชงาน เชน อาคารระหวางกอสราง เคร่ืองจักรระหวางติดต้ัง เปนตน  

ปุจฉา  มูลคาตนทุนของทรัพยสินใหมท่ีจะนํามาหักคาสึกหรือและคาเส่ือมราคามีหลักเกณฑอยางไร  
วิสัชนา มูลคาตนทุนทรัพยสินใหมท่ีจะหักคาสืกหรอและคาเส่ือมราคา หรือตนทุนเพื่อการไดมาซ่ึง

ทรัพยสิน (Cost of Acquisition of Assets) หมายถึง รายจายเพ่ือการไดมาซ่ึงทรัพยสิน และรายจายเกีย่วกับ
ทรัพยสิน ในชวงระยะเวลากอนท่ีทรัพยสินนั้นพรอมจะใชงาน ดังตอไปนี้   

     1. มูลคาตนทุนทรัพยสิน  
     2. คาอากรขาเขา คาภาษีสรรพสามิต คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน 

คาธรรมเนียมตามกฎหมายที่ดิน  
     3. คาภาษีมูลคาเพิ่มเฉพาะสําหรับสินคาบางประเภท เชน รถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารท่ีมีท่ีนัง่

ไมเกิน 10 คนตามกฎหมายวาดวยพิกดัอัตราภาษีสรรพสามิต รวมท้ังทรัพยสินท่ีมิไดมีไวเพื่อการประกอบ
กิจการท่ีอยูในขายตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม เชน กิจการธนาคารพาณิชย กจิการเงินทุน กจิการหลักทรัพยกจิการ
เครดิตฟองซิเอร กิจการประกันภัย กจิการโรงรับจํานํา กิจการคาอสังหาริมทรัพย และกิจการท่ีไดรับยกเวน
ภาษีมูลคาเพิ่มอ่ืนๆ  

     4. คาขนสงขาเขา (Transportation Fee)  
     5. คาใชจายในการติดต้ัง (Installation Fee)  
     6. คาใชจายในการทดลองเดินเคร่ืองจักร (Running Test) หักรายไดจากการขายผลิตผลท่ีไดจาก

การทดลองเดินเคร่ือง   
     7. คาโสหุยตางๆ (Overhead)   
     8. ดอกเบ้ีย (Interest Expense) จากการกูยืมเงินท่ีไดจายไปในระหวางซ้ือทรัพยสิน หรือกอสราง

อาคารหรืออสังหาริมทรัพย จนกระท่ังทรัพยสิน หรืออาคาร หรืออสังหาริมทรัพยนั้นพรอมท่ีจะใชงาน 
รวมท้ังดอกเบ้ียเนื่องจากการกูยืมเงินเพื่อการซ้ือท่ีดิน  

รายละเอียดอ่ืนขอยกยอดไปสัปดาหหนาครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 



คาสึกหรอและคาเสื่อมราคา (2) 
 

 ในสัปดาหกอนไดกลาวถึงการแยกประเภททรัพยสินท่ีสามารถหักคาเส่ือมราคาไดในอัตราท่ีตางกนั 
เพื่อประโยชนในการคํานวณคาสึกหรอและคาเส่ือมราคา และมูลคาของทรัพยสินใหมท่ีจะนํามาคํานวณหัก
คาสึกหรอและคาเส่ือมราคาทรัพยสินตามมาตรา 65 ทวิ (2) แหงประมวลรัษฎากร และพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 145) พ.ศ.2527 ในครานี้จึงขอ ปุจฉา – วิสัชนา ตอเนื่องไปดังนี้   

ปุจฉา วันท่ีเร่ืมตนคํานวณคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาทรัพยสินถาวรคอืวันใด  
วิสัชนา วันท่ีเร่ิมตนคํานวณคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาทรัพยสินถาวร ไดแก วนัท่ีทรัพยสินนัน้

พรอมใชงานไดตามประสงค (Completed Date) ดังนัน้ทรัพยสินบางรายการท่ียังไมพรอมจะใชงานก็ยอมท่ี
จะไมอาจคิดคาสึกหรอและคาเส่ือมราคา เชน อาคารระหวางกอสราง เปนตน แตสําหรับทรัพยสินท่ีพรอมใช
งานแลวแมจะยังไมเร่ิมใชกต็องนํามาคํานวณหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคา โดยตองคํานวณคาสึกหรอและ
คาเส่ือมราคาอยางตอเนื่องจนกวาจะหมดอายุการใชงานทรัพยสินนั้น  

ปุจฉา โดยท่ัวไปรายจายเก่ียวกับทรัพยสินตั้งแตวันท่ีทรัพยสินพรอมใชงานไดตามประสงคมักจือ
เปนรายจายในการดําเนินงาน มีขอยกเวนหลักเกณฑดังกลาวหรือไมอยางไร  

วิสัชนา ประเด็นนี้ไดเคยกลาวไวแลวในรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน ดังนั้น รายจายเก่ียวกับ
ทรัพยสินท่ีเกิดขึ้นตั้งแตวันท่ีทรัพยสินนัน้ๆ พรอมใชงานดังตอไปนี ้  ใหนํามาคํานวณหักคาสึกหรอและคา
เส่ือมราคาเสมือนเปนทรัพยสินใหมต้ังแตวันท่ีรายการรายจายดังกลาวพรอมใชงานไดตามประสงค  

     1. รายจายในการตอเติมทรัพยสิน 
     2. รายจายในการเปล่ียนแปลงสภาพของทรัพยสิน  
     3. รายจายในการขยายทรัพยสินออกไป และ 
     4. รายจายในการทําใหสภาพของทรัพยสินดีขึน้ไปกวาสภาพ ณ วันท่ีไดทรัพยสินนั้นมาท่ีมิใช

เปนการซอมแซมใหคงสภาพเดิม  
ปุจฉา มีหลักเกณฑเก่ียวกับมูลคาตนทุนของทรัพยสินประเภทรถยนตโดยสารท่ีมีท่ีนั่งไมเกิน 10 

คนหรือรถยนตนั่งท่ีจะนํามาหักคาสึกหรอคาเส่ือมราคาทางภาษีอากรอยางไร  
วิสัชนา ทรัพยสินประเภทรถยนตโดยสารท่ีมีท่ีนั่งไมเกนิ 10 คนหรือรถยนตนั่งท่ีไดมาต้ังแตรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2532 เปนตนมา ใหหกัคาสึกหรอคาเส่ือมราคาจากมูลคา
ตนทุนเฉพาะสวนท่ีไมเกิน 1,000,000 บาท    

     นอกจากนี ้ ตองพึงเขาใจวาทรัพยสินประเภทรถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารท่ีมีท่ีนั่งไมเกนิ 10 
คนนั้น ในทางภาษีมูลคาเพิ่มไมยอมใหนําภาษีซ้ือมาเครดิตหักออกจากภาษีขาย จึงตองนําภาษีซ้ือไมวาจะ
เกิดจากการซ้ือ เชาซ้ือ หรือรับโอนรถยนตดังกลาวมารวมเปนมูลคาตนทุนของทรัพยสินเพื่อการหักคาสึก
หรอและคาเส่ือมราคา และโดยท่ีกฎหมายยอมใหหกัคาสึกหรอและคาเส่ือมราคารถยนตดังกลาวจากมูลคา
ตนทุนไมเกิน 1,000,000 บาท เทานั้น ดงันั้น หลักเกณฑการหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาจึงแตกตางกัน
ระหวางในทางบัญชีและทางภาษีอากร ผูประกอบการจงึตองคํานึงถึงกําไรหรือขาดทุนจากการขายทรัพยสิน



ซ่ึงยอมมีจํานวนแตกตางกัน เม่ือมีการขายรถ ยนตดังกลาวไปภายหลัง ท้ังนี้ เพื่อการเสียภาษีเงินไดใหถูกตอง
ตอไป  

ปุจฉา มีหลักเกณฑเก่ียวกับการหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาของทรัพยสินท่ีตีราคาเพิ่มขึ้นอยางไร  
วิสัชนา นับแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2535 เปนตนมา ไดมีการ

เปล่ียนแปลงหลังเกณฑการตีราคาทรัพยสินเพิ่มข้ึน จากเดมิท่ีกาํหนดใหตองนํามูลคาของทรัพยสินในสวนท่ี
ตีราคาเพ่ิมข้ึน ตามมาตรา 65 ทวิ (3) แหงประมวลรัษฎากร รวมเปนรายไดในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนไมตองนํามูลคาของทรัพยสินดงักลาวมาถือรวมเปนรายได การพิจารณาในประเด็น
นี้จึงตองแยกออกเปนสองสวนคือ  

     1. สําหรับมูลคาของทรัพยสินท่ีตีราคาเพ่ิมข้ึนกอนรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมกอนวันท่ี 1 มกราคม 
2535 ท่ีไดรับไปรวมเปนรายไดไวแลวนัน้ ใหหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาไดตามวิธีการทางบัญชีและ
อัตราท่ีใชอยูนบัแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ีตีราคาเพ่ิมข้ึน เวนแต รถยนตโดยสารที่มีท่ีนัง่ไมเกิน 10 คน หรือ
รถยนตนั่ง ท่ีตีราคาเพ่ิมข้ึน ต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีป 2532 - 2534 ใหหกัคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาท่ีตี
เพิ่มข้ึน เฉพาะสวนท่ีรวมกับมูลคาตนทุนเดมิแลวไมเกิน 1,000,000 บาท 

     2. สําหรับมูลคาของทรัพยสินท่ีตีราคาเพ่ิมข้ึนต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในป 2532 เปนตน
ไป ซ่ึงไมตองนําราคาท่ีตีเพิม่มารวมคํานวณกําไรสุทธิ จึงไมสามารถนํามูลคาสวนท่ีตีราคาเพ่ิมข้ึนมาคํานวณ
หักคาสึกหรอและคาเส่ือม  

ปุจฉา มีหลัเกณฑเก่ียวกับมูลคาตนทุนของทรัพยสินท่ีไดมาโดยการเชาซ้ือหรือซ้ือขายเงินผอน
อยางไร  

วิสัชนา ทรัพยสินท่ีไดมาโดยการเชาซ้ือหรือโดยการซ้ือขายเงินผอนมูลคาตนทุนของทรัพยสินนัน้ 
ใหถือตามราคาท่ีพึงตองชําระท้ังหมด แตคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาท่ีจะนํามาหักในรอบระยะเวลาบัญชี 
จะตองไมเกินคาเชาซ้ือหรือราคาท่ีจะตองผอนชําระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น           

ปุจฉา มีแนวทางปฏิบัติอ่ืนในการหักคาสึกหรือและคาเส่ือมราคาหรือไม อยางไร 
วิสัชนา การหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาทรัพยสินไมวากรณใีด จะหกัจนหมดมูลคาของตนทุน

ของทรัพยสินนั้นไมได (เวนแตทรัพยสินท่ีไมมีรูปราง เชน ตนทุนเพือ่การไดมาซ่ึงสิทธิตางๆ ท่ีมีอายุการใช
งานจํากัดก็อาจหักคาสึกหรอจนหมดมูลคาตนทุนได) ซ่ึงตามคําส่ังกรมสรรพากร ท่ี ป.3/2527 กําหนดให
คงเหลือมูลคาทรัพยสินไวไมนอยกวา 1 บาท  
  พบกันใหมสัปดาหหนาครับ  
 
 
 
 
 
 
 



คาสึกหรอและคาเสื่อมราคา (3) 
 

 สองสัปดาหกอนไดกลาวถึงแนวคิดเกีย่วกบัการหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาทรัพยสินถาวร การ
แยกประเภททรัพยสินท่ีสามารถหักคาเส่ือมราคาไดในอัตราท่ีตางกันและท่ีหักไมได มูลคาของทรัพยสินท่ี
จะนํามาคํานวณหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาทรัพยสินตามมาตรา 65 ทวิ (2) แหงประมวลรัษฎากร และ
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 145) พ.ศ.2527 ในคร้ังนี้จึงขอ ปุจฉา – วิสัชนา 
ตอเนื่องไปดงันี้   

ปุจฉา มีแนวคดิเก่ียวกับวิธีการหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาทรัพยสินถาวรอยางไร   
วิสัชนา แนวทางในการการเลือกวิธีการคํานวณหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคากับทรัพยสินถาวรมี

ปจจัยท่ีใชเปนแนวคิดอยางนอยสองปจจัย คือ 
     1. การใชผลตอบแทนจากการใชทรัพยสินเปนแนวทาง 
         (1) ในกรณีท่ีทรัพยสินนั้นใหผลตอบแทนเฉล่ียเทาๆ กันตลอดอายุการใชงานก็ใหเลือกใช

วิธีการหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาโดยวิธีเสนตรง (Straight Line Method)  
         (2) ในกรณีท่ีชวงแรกของการใชงาน ทรัพยสินนั้นใหผลตอบแทนมาก แลวคอยๆ ลดลง

ตามลําดับ ก็ใหเลือกใชวิธีคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาลดลง (Declining Method) ซ่ึงอาจเลือกใชวิธีการหัก
คาสึกหรอและคาเส่ือมราคาวิธีใดวิธีหนึ่ง เชน   

             - วิธีผลบวกจํานวนปอายุการใชงาน (Sum of the Years’ Digit Method)  
             - วิธียอดคงเหลือลดลง (Declining Balance Method) 
             - วิธียอดคงเหลือลดลงทวีคูณ หรือวิธียอดงเหลือลดลงในอัตราสองเทาของคาสึกหรอและ

คาเส่ือมราคาวิธีเสนตรง (Double Declining Balance Method)  
     2. การใชจาํนวนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเปนแนวทาง      
         (1) ในกรณีท่ีทรัพยสินนั้น นอกจากใหผลตอบแทนเฉล่ียเทาๆ กันตลอดอายุการใชงานแลว ยัง

มีอัตราคาซอมแซมบํารุงรักษาเทาๆ กันตลอดอายุการใชงาน กใ็หเลือกใชวิธีการหักคาสึกหรอและคาเส่ือม
ราคาโดยวิธีเสนตรง (Straight Line Method)  

         (2) ในกรณีท่ีชวงแรกของการใชงาน นอกจากทรัพยสินนั้นใหผลตอบแทนมาก แลวคอยๆ 
ลดลงตามลําดับ ก็ใหเลือกใชวิธีคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาลดลง (Declining Method) 
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คาซอมแซมบํารุงรักษาอัตราคงที่

การใหผลตอบแทนอัตราคงที่
Straight Line Method

คาซอมแซมบํารุงรักษาอัตราเพิม่

 การใหผลตอบแทนอัตราลด 
Declining Method

 การเลือกใชวิธีการหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาเพือ่ให
จํานวนรายจายเกี่ยวกับทรัพยสินคงทีต่ลอดอายุการใชงาน

 



ปุจฉา มีแนวทางปฏิบัตใินการเลือกใชวิธีการทางบัญชี เพื่อการหักคาสึกหรอและคาเส่ือราคาท่ี
สอดคลองกับ สภาพการใชทรัพยสิน และในขณะเดียวกันท่ีอํานวยประโยชนแกกิจการไดสูงสุดอยางไร  

วิสัชนา บริษทัหรือหางหุนสวนนิติบุคคล อาจเลือกใชวิธีการทางบัญชีในการหกัคาสึกหรอและคา
เส่ือมราคาของทรัพยสินโดยวิธีอ่ืนใดดังตอไปนี้ก็ได แตเม่ือเลือกใชวธีิการ และอัตราท่ีจะหกัอยางใดแลว  
ใหใชวิธีการและอัตรานั้นตลอดไป จะเปล่ียนแปลงไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรหรือผูท่ี
อธิบดีกรมสรรพากรมอบหมาย ในกรณท่ีีไดรับอนุมัติใหเปล่ียนแปลงได ใหถือปฏิบัติต้ังแตรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีไดรับอนุมัตินั้น   

     อยางไรก็ตาม สําหรับทรัพยสินประเภทและชนิดเดียวกันท่ีกิจการไดมาใหม จะเลือกวิธีการ และ
อัตราใหแตกตางไปจากท่ีเคยใชอยูเดิมได โดยไมตองรองขอตออธิบดีกรมสรรพากรแตอยางใด (แตควร
เปดเผยไวในงบการเงิน)  

     1. วิธีเสนตรง (Straight Line Method) คือ การคํานวณคาเส่ือมราคาจึงกําหนดอัตราคงท่ี ใช
สําหรับทรัพยสินท่ีใหผลตอบแทนสม่ําเสมอเทาๆ กันตลอดอายุการใชงาน เชน การหักสึกหรอและคาเส่ือม
ราคาอายุการใชงาน หรือจํานวนหนวยผลผลิต หรือกําหนดเปนอัตรารอยละของมูลคาตนทุนเปนตน   

          ใหคํานวณหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาของทรัพยสิน ตามวธีิเสนตรง  ตามระยะเวลาท่ีได
ทรัพยสินนั้นมาในแตละรอบระยะเวลาบัญชีในอัตราไมเกินรอยละของมูลคาตนทุน  ตามประเภทของ
ทรัพยสินดังตอไปนี้  แตถาตามวิธีการบญัชีซ่ึงกิจการไดใชอยูหักตํ่ากวาอัตราดังกลาวก็ใหหกัเพยีงเทาอัตรา
ตามวิธีการทางบัญชีท่ีใชอยูนั้น  

     2. วิธีหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาลดลง (Declining Method) ใชสําหรับทรัพยสินท่ีให
ผลตอบแทนในปแรกสูงกวาเนื่องจากมีประสิทธิภาพ (Capacity) สูง ไดแก  

          (1) วิธีผลบวกจํานวนปอายุการใชทรัพยสิน (Sum  of  the  Year's Digit Method)  
          (2) วิธียอดคงเหลือลดลง (Declining Balance Method/ The Constant Percentage of 

Declining-Book-Value Method)  
          (3) วิธียอดคงเหลือลดลงทวีคูณ (Double Declining Balance Method) แตวิธีนีไ้มเปนท่ียอมรับ

ใหถือปฏิบัติในทางภาษีอากร   
    สําหรับวิธีการหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาของทรัพยสินโดยวิธีอ่ืนท่ีมิใชวธีิเสนตรงดังกลาว  

ซ่ึงมีอัตราการหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาไมเทากันในแตละประหวางอายกุารใชทรัพยสินนั้นจาํนวนป
อายุการใชของทรัพยสินเพือ่การหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาตองไมนอยกวา  100 หารดวยจํานวนรอยละ
ของอัตราคาสึกหรอคาเส่ือมราคาตามวิธีเสนตรงท่ีกําหนดขางตนเชนทรัพยสินอยางอ่ืนตองมีอายุการใชงาน
ไมนอยกวา 100 หารดวย 20 = 5 ป อาคารตองไมนอยกวา 100 หารดวย 5 = 20 ป   
 พบกันใหมสัปดาหหนาครับ  
 
 
 
 



 
 
          3.1.1 อาคาร  
             (1) อาคารถาวร                                                            รอยละ 5  
             (2) อาคารช่ัวคราว                                                         รอยละ 100  
          3.1.2 ตนทุนเพื่อการไดมาซ่ึงแหลงทรัพยากรธรรมชาติ  
                ท่ีส้ินสูญไปได                                                           รอยละ 5  
          3.1.3 ตนทุนเพื่อการไดมาซ่ึงสิทธิการเชา  
             (1) กรณีไมมีหนังสือสัญญาเชาหรือมีหนังสือสัญญาเชา  
                 ท่ีมีขอกําหนดใหตออายุการเชากันไดตอ ๆ ไป                     รอยละ 10 
             (2) กรณีมีหนังสือสัญญาเชาท่ีไมมีขอกําหนดใหตออายุ  
                 การเชาไดหรือขอกําหนดใหตออายุการเชาได  
                 เพียงระยะเวลาอันจํากัดแนนอน                                     รอยละ 100 หารดวย  
                                                                                            จํานวนปอายกุารเชา  
                                                                                            และอายุท่ีตอไดรวมกนั  
          3.1.4 ตนทุนเพื่อการไดมาซ่ึงสิทธิในกรรมวิธี สูตร กูดวิล  
                เคร่ืองหมายการคา สิทธิประกอบกิจการตามใบ  
                อนุญาต สิทธิบัตรลิขสิทธิหรือสิทธิอยางอ่ืน  
             (1) กรณีไมจํากัดอายกุารใช                                                 รอยละ 10  
             (2) กรณีจํากดัอายกุารใช                                                    รอยละ 100 หารดวย  
                                                                                              จํานวนปอายกุารใช  
          3.1.5 ทรัพยสินอยางอ่ืน ซ่ึงโดยสภาพของทรัพยสินสึกหรอ  
                หรือเส่ือมราคาไดนอกจากท่ีดนิและสินคา                              รอยละ 20  
     3.3  กรณท่ีีไดทรัพยสินนั้นมาระหวางรอบระยะเวลาบัญชี ใหคํานวณหักคาสึกหรอและคาเส่ือม

ราคาตามระยะเวลาท่ีไดทรัพยสินนั้นมาเปนรายวนัและถาในรอบระยะเวลาบัญชีใดกําหนดเวลาไมถึง 12 
เดือนใหเฉล่ียหักตามสวนของรอบระยะเวลาจากฐาน 12 เดือน หรือ 365 วัน  

     3.4  ในทางภาษีอากรกําหนดใหหักคาสึกหรอแบบจงูใจ  (Incentive  Depreciation) สําหรับ
ทรัพยสินบางประเภท ดังนี้  

          3.4.1 การหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาของทรัพยสินประเภทเคร่ืองจักรและอุปกรณของ
เคร่ืองจักรท่ีใชสําหรับการวจิัยและพัฒนา ท่ีมีลักษณะและเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  และไดมาต้ังแต
วันท่ี 28 กันยายน 2534 เปนตนมา  ใหหกัคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาเบ้ืองตนในวันท่ีไดทรัพยสินนั้นมาใน
อัตรารอยละ 40 ของมูลคาตนทุน  สําหรับมูลคาตนทุนสวนท่ีเหลือใหหักตามเง่ือนไขและอัตราท่ีกําหนดไว
ในขอ 3.1 และ 3.2 ขางตน   



             (1) ตองไมเปนเคร่ืองจักรและอุปกรณของเคร่ืองจักรท่ีใชผลิตสินคาหรือใหบริการ เวนแต 
เคร่ืองจักรและอุปกรณของเคร่ืองจักรดังกลาวไดใชเพื่อการดังตอไปนี ้                 

                 (ก) การวิจยัและพฒันาผลิตภัณฑ หรือวัตถุดบิ ท่ีนํามาใชในการผลิต  
                 (ข) การทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ หรือ                  
                 (ค) การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต เพื่อลดตนทุนการผลิตหรือเพิ่มผลผลิต  
                 ท้ังนี้ ไมวาจะใชเพื่อกิจการของตนเองหรือกจิการของผูอ่ืน   
              (2) ตองเปนเคร่ืองจกัรและอุปกรณของเคร่ืองจกัรท่ีไมเคยผานการใชงานมากอน โดยมีอายุ

การใชงานต้ังแต 2 ปข้ึนไป และมีมูลคาตนทุนไมตํ่ากวา 100,000 บาท   
              (3) ตองแจงการใชเคร่ืองจักรและอุปกรณของเคร่ืองจักรเพ่ือวิจัยการพัฒนา ตาม (1) ตอ

อธิบดีกรมสรรพากรตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนดภายใน 30 วันนับแตวันท่ีใชเคร่ืองจักรและ
อุปกรณของเครื่องจกัรนั้น 

            3.4.2 การหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาของทรัพยสินประเภทเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินท่ีมี
ลักษณะและเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ และไดมาต้ังแตวนัท่ี 5 กันยายน 2535 เปนตนมา ใหหักคาสึก
หรอและคาเส่ือมราคาไดในอัตรารอยละ 100 ของมูลคาตนทุนท่ีไดมาซ่ึงทรัพยสินดังกลาว หรือจะลือกหกั
คาสึกหรอและคาเส่ือมราคาเบ้ืองตนในวันท่ีไดทรัพยสินนั้นมาในอัตรารอยละ 40 ของมูลคาตนทุนสําหรับ
มูลคาสวนท่ีเหลือใหหักตามเงื่อนไขและอัตราท่ีกําหนดไวในขอ7.3.1 และ 7.3.2 ขางตน  

             (1) ตองเปนทรัพยสินของผูประกอบการจดทะเบียนท่ีเสียภาษีมูลคาเพิ่มซ่ึงเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 7 ของราคาสินคาหรือคาบริการ โดยคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มท่ีตองชําระจากยอด
ภาษีขายหักดวยภาษีซ้ือ ในแตละเดือนภาษีตามมาตรา 82/3 ท่ีประกอบกิจการคาปลีกหรือไดรับอนุมัติจาก
อธิบดีกรมสรรพากรใหใชเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินในการออกใบกาํกบัภาษีอยางยอ ท้ังนี้ตามมาตรา 86/6 
หรือมาตรา 86/7 แลวแตกรณี   

             (2) ตองเปนเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินท่ีมีลักษณะตามท่ีอธิบดกีรมสรรพากรประกาศกําหนด 
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับท่ี 46)) แตไมรวมถึงสวนระบบควบคุมกลาง
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร 

              (3) ตองแจงการใชเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินในการออกใบกํากับภาษีอยางยอ ตออธิบดี
กรมสรรพากร ตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนด ภายใน  30  วัน นับแตวนัท่ีไดรับอนุมัติใหใชเคร่ือง
บันทึกการเก็บเงิน (พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 264) พ.ศ.2536)  

     3.5 เพือ่ปองกันและขจัดปญหาทางภาษีอากรผูประกอบกิจการควรใชหลักเกณฑและเง่ือนไข
เกี่ยวกับการหกัคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาทางภาษีอากร เพื่อการคํานวณกําไรและขาดทุนสุทธิทางบัญชีให
มากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได สําหรับรายการที่ไมเปนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขทางภาษอีากร ใหทําการปรับปรุง
เม่ือส้ินรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อใหกําไรหรือขาดทุนสุทธิทางภาษีอากรถูกตองและสมบูรณ   
 



ปุจฉาคาสึกหรอและคาเสื่อมราคา 
 

ไขปญหาภาษี ขอนําประเด็นการหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาทรัพยสินตามมาตรา 65 ทวิ (2) แหง
ประมวลรัษฎากร และพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 145) พ.ศ.2527 แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี ) พ.ศ.2542 ในสวนท่ีเกีย่วกับวิธีการหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคา
โดยวิธี Double Declining Balance Method หรือวธีิหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาในอัตราสองเทาของ
อัตราตามวิธีเสนตรงโดยใหคํานวณหักจากยอดคงเหลือท่ีลดลง ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 23 ตุลาคม 2542 
เปนตนไป โดยขอนํามาปุจฉา – วิสัชนา ท้ังหมดอยางเปนระบบดังนี ้

ปุจฉา  ทําไมจึงมีการหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาทรัพยสินถาวร 
วิสัชนา คาสึกหรอและคาเส่ือมราคา  เปนรายจายท่ีเกิดข้ึนจากการที่กิจการมีทรัพยสิน  หรือรายจาย

อันมีลักษณะเปนการลงทุน(Capital Expenditure) เนื่องจาก 
     1. เปนการทยอยตัดรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนหรือรายจายฝายทุนมาถือเปนคาใชจาย 

เนื่องจากในทางบัญชีถือวารายการรายจายทุกรายการเปนรายจายในการประกอบกิจการ เพียงแตจะนํา
รายจายรายการนั้นๆ ไปถือเปนรายจายในรอบระยะเวลาบัญชีปใด และเปนจํานวนเทาใด 

     2. เปนการต้ังสํารองเพ่ือรวบรวมเงินมาซ้ือทรัพยสินใหมมาใชในกิจการแทนที่ทรัพยสินเดมิท่ี
ตองเส่ือมสภาพไปตามอายกุารใชงาน 

ปุจฉา  ทรัพยสินท่ีหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาไดและไมไดตางกันอยางไร มีความจําเปนอยางไร
ในการจําแนกประเภททรัพยสินดงักลาวออกตางหากจากกัน 

วิสัชนา การจาํแนกประเภททรัพยสินท่ีสามารถหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาได กับประเภทท่ีไม
อาจหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาไดออกตางหากจากกัน เพื่อประโยชนในการนาํไปถือเปนรายจายในการ
คํานวณกําไรหรือขาดทุนสุทธิ  

     1. ทรัพยสินท่ีสามารถหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาได หมายถึง ทรัพยสินถาวรทั่วไปที่โดย
สภาพของทรัพยสินอาจสึกหรอหรือเส่ือมราคาได ท้ังนี้ ไมวาทรัพยสินนั้นจะมีรูปรางหรือมีตัวตนหรือไมก็
ตาม เชน อาคาร ท้ังอาคารถาวร และอาคารช่ัวคราว ตนทุนเพื่อการไดมาซ่ึงแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสูญ
ส้ินไปได  ตนทุนเพื่อการไดมาซ่ึงสิทธิการเชา อาทิ เงินกินเปลา เงินชวยคากอสรางคาแหงอาคาร หรือ
โรงเรือนท่ีไดโอนเปนกรรมสิทธ์ิของเจาของท่ีดินเม่ือสรางเสร็จ ซ่ึงตอบแทนสิทธิการเชาอันมีระยะเวลา 
ตนทุนเพื่อการไดมาซ่ึงสิทธิในกรรมวิธี สูตร กูดวิล เคร่ืองหมายการคา สิทธิบัตร สิทธิประกอบกิจการตาม
ใบอนุญาต ลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิอยางอ่ืน และทรัพยสินอยางอ่ืน เชน รถยนต เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช
สํานักงาน เคร่ืองตกแตงสํานกังาน เปนตน   

     2. ทรัพยสินท่ีไมสามารถหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาได หมายถึง ทรัพยสินถาวรที่โดยสภาพ
ของทรัพยไมอาจสึกรอหรือเส่ือมราคาได อาทิ ท่ีดิน เพชรพลอยอัญมณี แรธาตุ รวมท้ังทรัพยสินถาวรท่ียัง
ไมพรอมจะใชงาน เชน อาคารระหวางกอสราง เคร่ืองจักรระหวางติดต้ัง เปนตน  



ปุจฉา  มูลคาตนทุนของทรัพยสินท่ีจะนํามาหักคาสึกหรือและคาเส่ือมราคามีหลักเกณฑอยางไร และ
มีหลักการจําแนกประเภททรัพยสินท่ีหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาท่ีมีอัตราแตกตางกันอยางไร 

วิสัชนา การแยกประเภททรัพยสินท่ีสามารถหักคาเส่ือมราคาไดในอัตราท่ีแตกตางกันออกตางหาก
จากกัน ไดแก อาคารและอุปกรณเคร่ืองใชตางๆ ในอาคารแมจะติดตรึงกับตัวอาคาร อาทิ อุปกรณไฟฟา 
ประปา โทรศัพทเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงในขณะท่ีอาคารถูกกําหนดใหหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคา ใน
อัตราตํ่าเพียงไมเกินรอยละ 5 ของมูลคาตนทุนเทานัน้ แตทรัพยสินประเภทอ่ืนๆ ดงักลาว กฎหมายยอมให
หักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาไดถึงรอยละ 20 ของมูลคาตนทุน  

     ทรัพยสินถาวรบางประเภทไมสามารถหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาได  
     มูลคาตนทุนทรัพยสินท่ีจะหักคาสืกหรอและคาเส่ือมราคา มีหลักเกณฑพอสรุปไดดังนี้  

     1. ตนทุนเพื่อการไดมาซ่ึงทรัพยสิน (Cost of Acquisition) หมายถึง รายจายเพื่อการไดมาซ่ึง
ทรัพยสิน และรายจายเกี่ยวกบัทรัพยสิน ในชวงระยะเวลากอนท่ีทรัพยสินนั้นพรอมจะใชงาน ดังตอไปนี้   

          1.1 คาซ้ือทรัพยสิน   
          1.2 คาอากรขาเขา คาภาษีสรรพสามิต คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ

ลงทุน คาธรรมเนียมตามกฎหมายที่ดนิ  
          1.3 คาภาษีมูลคาเพิ่มเฉพาะสําหรับสินคาบางประเภท เชน รถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารท่ีมี

ท่ีนั่งไมเกนิ 10 คนตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษสีรรพสามิต รวมท้ังทรัพยสินท่ีมิไดมีไวเพื่อการ
ประกอบกิจการท่ีอยูในขายตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม เชน กิจการธนาคารพาณิชย กิจการเงินทุน กิจการ
หลักทรัพยกิจการเครดิตฟองซิเอร กิจการประกันภัย กิจการโรงรับจํานํา กิจการคาอสังหาริมทรัพย และ
กิจการท่ีไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มอ่ืนๆ  

          1.4 คาขนสงขาเขา (Transportation Fee)  
          1.5 คาใชจายในการตดิต้ัง (Installation Fee)  
          1.6 คาใชจายในการทดลองเดินเคร่ืองจักร (Running Test) หักรายไดจากการขายผลิตผลท่ีได

จากการทดลองเดินเคร่ือง   
          1.7 คาโสหุยตางๆ (Overhead)   
          1.8 ดอกเบ้ีย (Interest Expense) จากการกูยืมเงินท่ีไดจายไปในระหวางซ้ือทรัพยสิน หรือ

กอสรางอาคารหรืออสังหาริมทรัพย จนกระท่ังทรัพยสิน หรืออาคาร หรืออสังหาริมทรัพยนั้นพรอมท่ีจะใช
งาน รวมท้ังดอกเบ้ียเนื่องจากการกูยืมเงินเพื่อการซ้ือท่ีดิน  

     2. รายจายท่ีเกิดขึ้นภายหลังท่ีทรัพยสินนั้นๆ พรอมท่ีจะใชงานแลว ดังตอไปนี้ โดยใหหักคาสึก
หรอและคาเส่ือมราคาเสมือนเปนทรัพยสินใหม  

          2.1 รายจายในการตอเติมทรัพยสิน   
          2.2 รายจายในการเปล่ียนแปลงสภาพของทรัพยสิน  
          2.3 รายจายในการขยายทรัพยสินออกไป  
          2.4 รายจายในการทําใหสภาพของทรัพยสินดีขึน้ไปกวาสภาพ ณ วันท่ีไดทรัพยสินนัน้มาท่ี

มิใชเปนการซอมแซมใหคงสภาพเดิม  



     3. ทรัพยสินประเภทรถยนตโดยสารท่ีมีท่ีนั่งไมเกนิ 10 คนหรือรถยนตนั่งท่ีไดมาระหวางรอบ
ระยะเวลาบัญชีป 2527 - 2531 ใหหกัคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาจากมูลคาตนทุน เฉพาะสวนท่ีไมเกิน 
500,000 บาท แตถาไดมาต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี1 มกราคม 2532 เปนตนมา ใหหัก
คาสึกหรอคาเส่ือมราคาจากมูลคาตนทุนเฉพาะสวนท่ีไมเกิน 1,000,000 บาท    

          นอกจากนี้ ตองพึงเขาใจวาทรัพยสินประเภทรถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารท่ีมีท่ีนั่งไมเกนิ 10 
คนนั้น ในทางภาษีมูลคาเพิม่ไมยอมใหกจิการนําภาษีซ้ือมาเครดิตหักออกจากภาษีขาย จึงตองนําภาษีซ้ือไม
วาจะเกิดจากการซ้ือ เชาซ้ือ หรือรับโอนรถยนตดังกลาวมารวมเปนมูลคาตนทุนของทรัพยสินเพือ่การหักคา
สึกหรอและคาเส่ือมราคา และโดยท่ีกฎหมายยอมใหหกัคาสึกหรอและคาเส่ือมราคารถยนตดังกลาวจาก
มูลคาตนทุนไมเกิน 1,000,000 บาท เทานัน้ ดังนั้น หลักเกณฑการหกัคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาจึงแตกตาง
กันระหวางในทางบัญชีและทางภาษีอากร ผูประกอบการจึงตองคํานึงถึงกําไรหรือขาดทุนจากการขาย
ทรัพยสินซ่ึงยอมมีจํานวนแตกตางกัน เม่ือมีการขายรถ ยนตดังกลาวไปภายหลัง ท้ังนี้ เพื่อการเสียภาษีเงิน ได
ใหถูกตองตอไป  

     2.4 กรณีตีราคาทรัพยสินเพิ่มข้ึนตามมาตรา 65 ทวิ (3) แหงประมวลรัษฎากร กอนรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2535 และราคาท่ีตีเพิ่มข้ึนนั้นไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมาย
ใดๆ (ตองนํามารวมคํานวณกําไรสุทธิ) ใหหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาไดจากราคาสวนท่ีตีเพิ่มข้ึนของ
ทรัพยสินนั้น ตามวิธีการทางบัญชีและอัตราท่ีใชอยูนับแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ีตีราคาเพ่ิมข้ึน 

          ในกรณท่ีีทรัพยสินท่ีมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนนั้นเปนรถยนตโดยสารท่ีมีท่ีนั่งไมเกนิ 10 คน หรือ
รถยนตนั่ง ใหหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาท่ีตีเพิ่มข้ึน เฉพาะสวนท่ีรวมกับมูลคาตนทุนเดิมแลวไมเกนิ 
1,000,000 บาท (ต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชี 2532 เปนตนไป) และสําหรับรถยนตนัง่หรือรถยนตโดยสารท่ีมีท่ี
นั่งไมเกนิ 10 คน ท่ีซ้ือมาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2525 หากมีภาษีมูลคาเพิ่ม (ภาษีซ้ือ) ท่ีตองชําระหรือพึงตอง
ชําระใหนาํมาถือรวมเปนมูลคาตนทุนของรถยนตดังกลาวเพื่อการคํานวณคาสึกหรอและคาเส่ือมราคา  

          กรณีตีราคาทรัพยสินเพิ่มข้ึนต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2535 
เปนตนไป ไมตองนําราคาท่ีตีเพิ่มมารวมคํานวณกําไรสุทธิสําหรับการคํานวณคาสึกหรอและคาเส่ือม ให
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราเดิมท่ีใชอยูกอนตีราคาทรัพยสินเพิ่มข้ึน  

     2.5 ทรัพยสินท่ีไดมาโดยการเชาซ้ือหรือโดยการซ้ือขายเงินผอนมูลคาตนทุนของทรัพยสินนัน้ 
ใหถือตามราคาท่ีพึงตองชําระท้ังหมด แตคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาท่ีจะนํามาหักในรอบระยะเวลาบัญชี 
จะตองไมเกินคาเชาซ้ือหรือราคาท่ีจะตองผอนชําระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น           

     2.6 การหกัคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาทรัพยสินไมวากรณใีด จะหกัจนหมดมูลคาของตนทุน
ของทรัพยสินนั้นไมได (เวนแตทรัพยสินท่ีไมมีรูปราง เชน ตนทุนเพือ่การไดมาซ่ึงสิทธิตางๆ ท่ีมีอายุการใช
งานจํากัดก็อาจหักคาสึกหรอจนหมดมูลคาตนทุนได) ซ่ึงตามคําส่ังกรมสรรพากร ท่ี ป.3/2527 กําหนดให
คงเหลือมูลคาทรัพยสินไวไมนอยกวา 1 บาท  

     3.  เลือกใชวิธีการทางบญัชี เพื่อการหักคาสึกหรอและคาเส่ือราคาท่ีสอดคลองกับ สภาพการใช
ทรัพยสิน และในขณะเดียวกันท่ีอํานวยประโยชนแกกิจการไดสูงสุด   



     บริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคล อาจเลือกใชวิธีการทางบัญชีในการหักคาสึกหรอและคาเส่ือม
ราคาของทรัพยสินโดยวิธีอ่ืนใดดังตอไปนี้ก็ได แตเม่ือเลือกใชวิธีการ และอัตราท่ีจะหักอยางใดแลว  ใหใช
วิธีการและอัตราน้ันตลอดไป จะเปล่ียนแปลงไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรหรือผูท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรมอบหมาย ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติใหเปล่ียนแปลงได ใหถือปฏิบัติต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
ไดรับอนุมัตินัน้   

     อยางไรก็ตาม สําหรับทรัพยสินประเภทและชนิดเดียวกันท่ีกิจการไดมาใหม จะเลือกวิธีการ และ
อัตราใหแตกตางไปจากท่ีเคยใชอยูเดิมได โดยไมตองรองขอตออธิบดีกรมสรรพากรแตอยางใด (แตควร
เปดเผยไวในงบการเงิน)  

     3.1 วิธีเสนตรง (Straight Line Method) ใชสําหรับทรัพยสินท่ีใหผลตอบแทนสม่ําเสมอเทาๆกัน
ตลอดอายุการใชงาน การคํานวณคาเส่ือมราคาจึงกาํหนดอัตราคงท่ี เชน การหักสึกหรอและคาเส่ือมราคาอายุ
การใชงาน หรือจํานวนหนวยผลผลิต หรือกําหนดเปนอัตรารอยละของมูลคาตนทุนเปนตน   

          ใหคํานวณหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาของทรัพยสิน ตามวธีิเสนตรง  ตามระยะเวลาท่ีได
ทรัพยสินนั้นมาในแตละรอบระยะเวลาบัญชีในอัตราไมเกินรอยละของมูลคาตนทุน  ตามประเภทของ
ทรัพยสินดังตอไปนี้  แตถาตามวิธีการบญัชีซ่ึงกจิการไดใชอยูหักตํ่ากวาอัตราดังกลาวก็ใหหกัเพยีงเทาอัตรา
ตามวิธีการทางบัญชีท่ีใชอยูนั้น  

          3.1.1 อาคาร  
             (1) อาคารถาวร                                                            รอยละ 5  
             (2) อาคารช่ัวคราว                                                         รอยละ 100  
          3.1.2 ตนทุนเพื่อการไดมาซ่ึงแหลงทรัพยากรธรรมชาติ  
                ท่ีส้ินสูญไปได                                                           รอยละ 5  
          3.1.3 ตนทุนเพื่อการไดมาซ่ึงสิทธิการเชา  
             (1) กรณีไมมีหนังสือสัญญาเชาหรือมีหนังสือสัญญาเชา  
                 ท่ีมีขอกําหนดใหตออายุการเชากันไดตอ ๆ ไป                     รอยละ 10 
             (2) กรณีมีหนังสือสัญญาเชาท่ีไมมีขอกําหนดใหตออายุ  
                 การเชาไดหรือขอกําหนดใหตออายุการเชาได  
                 เพียงระยะเวลาอันจํากัดแนนอน                                     รอยละ 100 หารดวย  
                                                                                            จํานวนปอายกุารเชา  
                                                                                            และอายุท่ีตอไดรวมกนั  
          3.1.4 ตนทุนเพื่อการไดมาซ่ึงสิทธิในกรรมวิธี สูตร กูดวิล  
                เคร่ืองหมายการคา สิทธิประกอบกิจการตามใบ  
                อนุญาต สิทธิบัตรลิขสิทธิหรือสิทธิอยางอ่ืน  
             (1) กรณีไมจํากัดอายกุารใช                                                 รอยละ 10  
             (2) กรณีจํากดัอายกุารใช                                                    รอยละ 100 หารดวย  
                                                                                              จํานวนปอายกุารใช  



          3.1.5 ทรัพยสินอยางอ่ืน ซ่ึงโดยสภาพของทรัพยสินสึกหรอ  
                หรือเส่ือมราคาไดนอกจากท่ีดนิและสินคา                              รอยละ 20  
     3.2 วิธีหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาลดลง (Declining Method) ใชสําหรับทรัพยสินท่ีให

ผลตอบแทนในปแรกสูงกวาเนื่องจากมีประสิทธิภาพ (Capacity) สูง ไดแก  
          3.2.1 วธีิผลบวกจํานวนปอายุการใชทรัพยสิน (Sum  of  the  Year's Digit Method)  
          3.2.2 วธีิยอดคงเหลือลดลง(Declining Balance Method /The Constant Percentage of 

Declining-Book-Value Method)  
          3.2.3 วธีิยอดคงเหลือลดลงทวีคูณ (Double Declining Balance Method) แตวิธีนี้ไมเปนท่ี

ยอมรับใหถือปฏิบัติในทางภาษีอากร   
          สําหรับวิธีการหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาของทรัพยสินโดยวิธีอ่ืนดังกลาว  ซ่ึงมีอัตราการ

หักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาไมเทากันในแตละประหวางอายกุารใชทรัพยสินนั้นจาํนวนปอายุการใชของ
ทรัพยสินเพื่อการหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาตองไมนอยกวา  100 หารดวยจํานวนรอยละของอัตราคาสึก
หรอคาเส่ือมราคาตามวิธีเสนตรงท่ีกําหนดขางตนเชนทรัพยสินอยางอ่ืนตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 100 
หารดวย 20 = 5 ป อาคารตองไมนอยกวา 100 หารดวย 5 = 20 ป   

     3.3  กรณท่ีีไดทรัพยสินนั้นมาระหวางรอบระยะเวลาบัญชี ใหคํานวณหักคาสึกหรอและคาเส่ือม
ราคาตามระยะเวลาท่ีไดทรัพยสินนั้นมาเปนรายวนัและถาในรอบระยะเวลาบัญชีใดกําหนดเวลาไมถึง 12 
เดือนใหเฉล่ียหักตามสวนของรอบระยะเวลาจากฐาน 12 เดือน หรือ 365 วัน  

     3.4  ในทางภาษีอากรกําหนดใหหักคาสึกหรอแบบจงูใจ  (Incentive  Depreciation) สําหรับ
ทรัพยสินบางประเภท ดังนี้  

          3.4.1 การหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาของทรัพยสินประเภทเคร่ืองจักรและอุปกรณของ
เคร่ืองจักรท่ีใชสําหรับการวจิัยและพัฒนา ท่ีมีลักษณะและเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  และไดมาต้ังแต
วันท่ี 28 กันยายน 2534 เปนตนมา  ใหหกัคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาเบ้ืองตนในวันท่ีไดทรัพยสินนั้นมาใน
อัตรารอยละ 40 ของมูลคาตนทุน  สําหรับมูลคาตนทุนสวนท่ีเหลือใหหักตามเง่ือนไขและอัตราท่ีกําหนดไว
ในขอ 3.1 และ 3.2 ขางตน   

             (1) ตองไมเปนเคร่ืองจักรและอุปกรณของเคร่ืองจักรท่ีใชผลิตสินคาหรือใหบริการ เวนแต 
เคร่ืองจักรและอุปกรณของเคร่ืองจักรดังกลาวไดใชเพื่อการดังตอไปนี ้                 

                 (ก) การวิจยัและพฒันาผลิตภัณฑ หรือวัตถุดบิ ท่ีนํามาใชในการผลิต  
                 (ข) การทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ หรือ                  
                 (ค) การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต เพื่อลดตนทุนการผลิตหรือเพิ่มผลผลิต  
                 ท้ังนี้ ไมวาจะใชเพื่อกิจการของตนเองหรือกจิการของผูอ่ืน   
              (2) ตองเปนเคร่ืองจกัรและอุปกรณของเคร่ืองจกัรท่ีไมเคยผานการใชงานมากอน โดยมีอายุ

การใชงานต้ังแต 2 ปข้ึนไป และมีมูลคาตนทุนไมตํ่ากวา 100,000 บาท   



              (3) ตองแจงการใชเคร่ืองจักรและอุปกรณของเคร่ืองจักรเพ่ือวิจัยการพัฒนา ตาม (1) ตอ
อธิบดีกรมสรรพากรตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนดภายใน 30 วันนับแตวันท่ีใชเคร่ืองจักรและ
อุปกรณของเครื่องจักรนั้น 

            3.4.2 การหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาของทรัพยสินประเภทเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินท่ีมี
ลักษณะและเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ และไดมาต้ังแตวนัท่ี 5 กันยายน 2535 เปนตนมา ใหหักคาสึก
หรอและคาเส่ือมราคาไดในอัตรารอยละ 100 ของมูลคาตนทุนท่ีไดมาซ่ึงทรัพยสินดังกลาว หรือจะลือกหกั
คาสึกหรอและคาเส่ือมราคาเบ้ืองตนในวันท่ีไดทรัพยสินนั้นมาในอัตรารอยละ 40 ของมูลคาตนทุนสําหรับ
มูลคาสวนท่ีเหลือใหหักตามเงื่อนไขและอัตราท่ีกําหนดไวในขอ7.3.1 และ 7.3.2 ขางตน  

             (1) ตองเปนทรัพยสินของผูประกอบการจดทะเบียนท่ีเสียภาษีมูลคาเพิ่มซ่ึงเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 7 ของราคาสินคาหรือคาบริการ โดยคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มท่ีตองชําระจากยอด
ภาษีขายหักดวยภาษีซ้ือ ในแตละเดือนภาษีตามมาตรา 82/3 ท่ีประกอบกิจการคาปลีกหรือไดรับอนุมัติจาก
อธิบดีกรมสรรพากรใหใชเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินในการออกใบกํากบัภาษีอยางยอ ท้ังนี้ตามมาตรา 86/6 
หรือมาตรา 86/7 แลวแตกรณี   

             (2) ตองเปนเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินท่ีมีลักษณะตามท่ีอธิบดกีรมสรรพากรประกาศกําหนด 
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับท่ี 46)) แตไมรวมถึงสวนระบบควบคุมกลาง
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร 

              (3) ตองแจงการใชเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินในการออกใบกํากับภาษีอยางยอ ตออธิบดี
กรมสรรพากร ตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนด ภายใน  30  วัน นับแตวนัท่ีไดรับอนุมัติใหใชเคร่ือง
บันทึกการเก็บเงิน (พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 264) พ.ศ.2536)  

     3.5 เพือ่ปองกันและขจัดปญหาทางภาษีอากรผูประกอบกิจการควรใชหลักเกณฑและเง่ือนไข
เกี่ยวกับการหกัคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาทางภาษีอากร เพื่อการคํานวณกาํไรและขาดทุนสุทธิทางบัญชีให
มากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได สําหรับรายการที่ไมเปนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขทางภาษอีากร ใหทําการปรับปรุง
เม่ือส้ินรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อใหกําไรหรือขาดทุนสุทธิทางภาษีอากรถูกตองและสมบูรณ   
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 



1. Consruct Validity = การสรางมาตรวัดท่ีมุงวัดปรากฏการณท่ีมีลักษณะนามธรรม เชน ขวัญ
กําลังใจ ความพึงพอใจ ความผูกพัน ความขัดแยงภายใน ลักษณะภาวะผูนํา เปนตน ซ๋ึงความ
แมนตรงมโนทัศนเหลานี้ไมสามารถวัดได เคร่ืองช้ีวัดใดเคร่ืองช้ีวดัหนึ่งโดยเฉพาะ มาตรวดัท่ี
ใชวัดมโนทัศนในภาพรวมจะมีความเปนนามธรรมอยางมาก ความแมนตรงตามมโนทัษนจะ
ใชกับตัวแปรท่ีเปนภาวะสันนิษฐานหรือมโนทัศนหรือตัวแปรแฝง เชน เจตคติ ความเช่ือ 
คานิยม เชาวปญญา ดังนั้น ความแมนตรงมโนทัศนจึงเปนการตรวจสอบวา แบบวัดนี้สามารถ
วัดคุณลักษณะไดตรงตามทฤษฎีหรือภาวะสันนิษฐานหรือมโนทัศนหรือไม  

2. Confident Intervals = ชวงความเช่ือม่ันเปนโอกาสท่ีพารามิเตอรของประชากรอยูในชวงองศา
ท่ีประมาณได เชน P(L <  μ < U)  = 95% หมายถึง โอกาสที่คา μ จะมีคาอยูในชวง L และ U 
เปน 0.95 หรือ 95% และโอกาสท่ีคา μ จะมีคานอยกวา L หรือมีคามากกวา U เปน 0.05 หรือ 
5% โดยท่ัวไป จะใหชวงความเช่ือม่ันเปน (1 -  )100% หมายความวา โอกาสท่ีการประมาณคา
จะผิดพลาด =  (  )100% ทําใหชวงความเช่ือม่ัน (1 -   ) มีคามากจะทําใหโอกาสของความ
ผิดพลาดในการประมาณคา (  ) มีคานอย  

3. Correlation Coefficients คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เปนสถิติท่ีใชในการศึกษาความสัมพันธ
เชิงเสนอยางงาย สัญญสักษณคือ r หรือ R หรือ 8 ซ่ึงจะมีคาอยูระหวาง -1 ถึง +1 (-1< R > 
+1)         

 
 
               ท่ีมา : สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 3 
 
 
 


