การเสียภาษีเงินไดของมูลนิธิหรือสมาคม
เดิมแมมูลนิธหิ รือสมาคมจะมีสถานภาพเปนนิติบุคคล
แตกไ็ มมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดตาม
ประมวลรัษฎากร เพราะมิใชบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คล ตอมาตั้งแตปบัญชี 2525 เปนตนมา ไดมีการ
กําหนดใหมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายไดเปนบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคล ทําใหมูลนิธิ
หรือสมาคมมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล จึงขอนํามาเปนประเด็นปุจฉา – วิสัชนา ดังนี้
ปุจฉา รัฐมีวตั ถุประสงคอยางไร ในการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลจากมูลนิธิหรือสมาคม
วิสัชนา สําหรับมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได แตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนดใหเปนองคการสาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7)(ข) แหง
ประมวลรัษฎากร ถูกกําหนดใหเปนผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลก็เพื่อที่จะผลักดันใหมูลนิธิหรือสมาคม
ทั้งหลายใหมกี ารดําเนินกิจการในทางสาธารณกุศลอยางแทจริง เพราะโดยธรรมชาติมูลนิธิหรือสมาคมมิใช
องคการที่ดําเนินการเพื่อแสวงหาผลกําไร หากแตยงั อาจมีการดําเนินการในสวนที่ไมเปนไปเพื่อการกุศล
สาธารณะหรือเพื่อประโยชนของบุคคลบางกลุมเทานั้น
ปุจฉา หลักการในการจัดเก็บภาษีเงินไดนติ ิบุคคลจากมูลนิธิหรือสมาคมกําหนดไวอยางไร
วิสัชนา หลักการในการจัดเก็บภาษีเงินไดนติ ิบุคคลจากมูลนิธิหรือสมาคมมีดังนี้
1. ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่จัดเก็บจากมูลนิธิหรือสมาคมเปนภาษีทางตรง ซึ่งกําหนดใหจัดเก็บเปน
รายรอบระยะเวลาบัญชี
2. โดยเหตุที่มูลนิธิหรือสมาคมมิใชองคการที่มุงดําเนินการเพื่อแสวงหาผลกําไร ดังเชนบริษัท
หรือหางหุน สวนนิติบุคคลทัว่ ไป จึงไมอาจจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิได และเพือ่ อํานวยให
เกิดความเปนธรรมจึงกําหนดใหมูลนิธีหรือสมาคมเสียภาษีเงินไดนิติบคุ คลจากยอดรายไดกอนหักรายจายใด
3. ในการเสียภาษีอากร มูลนิธิหรือสมาคมมีหนาที่ตอ งปฏิบัติเกี่ยวกับการมีและใชเลขประจําตัวผู
เสียภาษีอากร
ปุจฉา มูลนิธหิ รือสมาคมในกรณีใดที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดนติ ิบุคคลจากยอดรายไดกอนหักรายจาย
ใดๆ
วิสัชนา มูลนิธิหรือสมาคมที่มีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ไดแก มูลนิธิหรือสมาคมที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย และจดทะเบียนเปนนิติบคุ คล ประกอบกิจการซึ่งมีรายได แตไมรวมถึง มูลนิธิหรือสมาคม
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนดใหเปนองคการสาธารณกุศล ตามมาตรา
47(7)(ข)
สําหรับการคํานวณหักคาลดหยอนในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
อนึ่ง สําหรับมูลนิธิหรือสมาคมที่ตงั้ ขึน้ ตามกฎหมายของตางประเทศ และเขามาประกอบกิจการ
ในประเทศไทย โดยมุงในทางการคาหรือหากําไร มีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลจากกําไรสุทธิจาก
กิจการหรือเนือ่ งจากกิจการที่กระทําในรอบระยะเวลาบัญชี
ปุจฉา มีหลักเกณฑเกี่ยวกับมูลนิธิหรือสมาคมที่จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนติ ิบุคคลอยางไร

วิสัชนา มูลนิธิหรือสมาคมที่จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ตองเปนไปตามหลักเกณฑการ
พิจารณา ประกาศกําหนดองคการสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7)(ข) แหงประมวลรัษฎากร ตาม
ประกาศกระทรวงการคลังวาดวยภาษีเงินไดและภาษีการคา ซึ่งมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
1. มูลนิธิที่ประสงคจะขอใหพิจารณาประกาศเปนองคการหรือสถานสาธารณกุศลจะตองมีฐานะ
เปนนิติบุคคล และมีคําขอเปนลายลักษณอกั ษรยื่นตอกรมสรรพากรเพื่อพิจารณาเสนอกระทรวงการคลัง
2. วัตถุประสงคของมูลนิธิเพื่อการกุศลสาธารณะในประเทศไทยเทานั้น และรายไดของมูลนิธิ
จะตองมิใชเปนการไดมาจากการซื้อขายหรือการใหบริการโดยมีคาตอบแทนเปนปกติธุระ เวนแตการซื้อขาย
หรือการใหบริการนั้นเกี่ยวของกับการศาสนา การศึกษา การสถานพยาบาล หรือการสังคมสงเคราะห และ
ไมนํารายไดดงั กลาวไปจายในทางอื่น
3. ชื่อมูลนิธิจะตองไมเปนชื่อการคา หรือเครื่องหมายการคา
4. เกี่ยวกับการดําเนินงานของมูลนิธิในชวง 3 ปกอน ตามหลักฐาน งบดุล บัญชีรายไดรายจาย ซึ่ง
มีผูสอบบัญชีรับรองแลว ถาปรากฏดังตอไปนี้จะไมไดรบั การประกาศ
(1) การดําเนินงานของมูลนิธิไมตรงตามวัตถุประสงคหรือมีการใชชื่อมูลนิธิดําเนินงานเพื่อหา
ประโยชนสวนตัว
(2) รายไดของมูลนิธิไดนําไปเปนรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะนอยกวารอยละ 60 ของรายได
ทั้งสิ้นใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีที่แลวมา เวนแตตราสารจัดตั้งระบุวา ใหนําดอกผลมาเปนรายไดเทานั้น หรือ
ใหนําดอกผลมาใชจายเทานัน้ หรือกรณีมีเหตุจําเปนตองเก็บสะสมรายไดเพื่อดําเนินการตามโครงการ ตาม
วัตถุประสงคของมูลนิธิ
(3) รายจายของมูลนิธิเปนรายจายเพือ่ การกุศลสาธารณะนอยกวารอยละ 75 ของรายจายทั้งสิน้
ในแตละรอบระยะเวลาบัญชี และควรกระจายทัว่ ไปตามวัตถุประสงคที่ไดจดแจงไว และตองมิใชเพื่อวัตถุ
ประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่งที่จะใหประโยชนเฉพาะแกบคุ คล คณะบุคคลหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง
เปนสวนใหญ
5. มูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นยังไมครบ 3 ป จะไมพิจารณาประกาศให
6. องคการ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล หรือสถานศึกษาใดที่มิไดมีฐานะเปนมูลนิธิจะไม
พิจารณาประกาศให เวนแต จะมีวัตถุประสงคและการดําเนินงานเชนเดียวกับมูลนิธิจะพิจารณาประกาศให
เปนรายๆ ไป ในหลักเกณฑเดียวกันหรือตามที่เห็นสมควร
7. มูลนิธิ องคการ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลหรือสถานศึกษาใดที่ไมเขาหลักเกณฑ ตาม
ขอ 1 ถึงขอ 6 จะไมประกาศให เวนแต รัฐนมตรีวาการกระทรวงการคลังจะพิจารณาเห็นสมควร
8. มูลนิธิ องคการ สถานพยาบาล หรือสถานศึกษา ที่ไดรับการประกาศใหไปแลวจะตองออกใบ
รับที่ระบุลําดับที่ที่ไดรับการประกาศใหแกผูบริจาค และสงรายงานการประชุมใหญ งบดุล และบัญชีรายได
รายจาย
พรอมทั้งรายงานการดําเนินงานของกิจการสําหรับรอบปบัญชีท่ผี าน ไปของผูรับอนุมัติให
กรมสรรพากรทราบภายใน 150 วัน นับแตวันสิ้นรอบระยะวลาบัญชี
พบกันใหมสปั ดาหหนาครับ

การเสียภาษีเงินไดของมูลนิธิหรือสมาคม (2)
ในสัปดาหนี้ขอนําประเด็นการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลของมูลนิธิหรือสมาคม มาเปุจฉา – วิสัชนา
ตอจากคราวกอนดังนี้
ปุจฉา กรมสรรพากรมีหลักเกณฑในการดําเนินการตรวจสอบมูลนิธิหรือสมาคมที่ไดรับการประกาศ
ใหเปนองคการสาธารณกุศลแลวอยางไร
วิสัชนา สําหรับมูลนิธิหรือสมาคมที่ไดรับการประกาศใหเปนองคการสถานสาธารณกุศลไปแลว
กรมสรรพากรจะไดดําเนินการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานเกีย่ วกับผลการดําเนินงาน หากปรากฏวาผลการ
ดําเนินงานไมเปนตามหลักเกณฑหรือคุณสมบัติที่กําหนด หรือไมปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบรับใหแกผูบริจาค
และการสงรายงานการประชุมใหญ งบดุล และบัญชีรายไดรายจาย พรอมทั้งรายงานการดําเนินงานของ
กิจการสําหรับรอบปบัญชีที่ผาน ไปของผูรับอนุมัติใหกรมสรรพากรทราบภายใน 150 วัน นับแตวนั สิ้นรอบ
ระยะวลาบัญชี โดยไมมเี หตุอันสมควร ก็จะถูกเพิกถอนการประกาศฯ ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตปถ ัดจากปที่
ประกาศเพิกถอนในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ปุจฉา มีขอกําหนดเกี่ยวกับเงินไดที่ตองนํามาคํานวณภาษีเงินได และอัตราภาษีของมูลนิธิหรือ
สมาคมอยางไร
วิสัชนา ตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีป 2529 เปนตนมา มูลนิธิหรือสมาคมที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดตอ ง
นํารายไดกอนหักรายจายใดๆ
จากการประกอบกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีมาคํานวณภาษีเงินได ตาม
อัตราดังตอไปนี้
(1) สําหรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) - (7) รอยละ 10.0
(2) สําหรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (8)
รอยละ 2.0
ปุจฉา มีรายการเงินไดพึงประเมินใดบางทีม่ ูลนิธิหรือสมาคมไดรับยกเวนใหไมตองเสียภาษีเงินได
วิสัชนา รายการเงินไดพึงประเมินที่มูลนิธหิ รือสมาคมไดรับยกเวนไดแก
1. การยกเวนตามมาตรา 65 ทวิ (13) แหงประมวลรัษฎากร แบงเปน
(1) คาลงทะเบียน
(2) คาบํารุงที่ไดรับจากสมาชิก
(3) เงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการบริจาคหรือจากการใหโดยเสนหา
2. การยกเวนตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500
(1) ตามมาตรา 5 นว ใหยกเวนภาษีเงินไดใหแกมลู นิธิหรือสมาคม เฉพาะเงินไดจากกิจการ
โรงเรียนเอกชน ซึ่งไดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แตไมรวมถึงเงินไดจากการขายของ การ
รับจางทําของหรือการใหบริการอื่นใดที่โรงเรียนเอกชน ซึ่งเปนโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาไดรบั จากผูซึ่ง
มิใชนักเรียน
(2) ตามมาตรา 5 จตุทศ ใหยกเวนภาษีเงินไดใหแกมูลนิธิหรือสมาคม สําหรับเงินรางวัลสลาก
สลากการกุศลงวดพิเศษที่คณะรัฐมนตรีมีมติวาเปนโครงการที่เปนประโยชนตอประชาชน ซึ่งยอมใหสํานัก

งานสลากกินแบงของรัฐบาลผูจายเงินไดหกั ภาษีเงินได ณ ที่จายในอัตรารอยละ 1.0 ของรางวัล โดยไมขอรับ
เงินภาษีที่ถูกหักไวนั้นคืนหรือไมขอเครดิตภาษีที่ถูกหักไวนั้น ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และสําหรับการขาย
หรือสวนลดจากการซื้อสลาก รวมทั้งการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับการขายสลากดังกลาว
ปุจฉา วิธีการเสียภาษีเงินไดของมูลนิธิหรือสมาคม
วิสัชนา มูลนิธิหรือสมาคม
1. การเสียภาษีโดยถูกหักไว ณ ที่จาย
(1) ภาษีหัก ณ ทีจ่ าย ตามมาตรา 69 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร เนื่องจากมูลนิธิหรือสมาคม
ไดรับเงินไดจากรัฐบาล องคการของรัฐบาล เทศบาล หรือองคการบริหารราชการสวนทองถิ่นอืน่ ตองถูกหัก
ภาษีเงินได ณ ที่จายในอัตรารอยละ 1 ของยอดเงินได
(2) ภาษีหัก ณ ที่จายตามมาตรา 69 ตรี แหงประมวลรัษฎากร เนือ่ งจากมูลนิธิหรือสมาคมไดรับ
เงินจากการขายอสังหาริมทรัพยโดยถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จายในอัตรารอยละ 1 ของยอดเงินได
(3) ภาษีหัก ณ ทีจ่ ายตามมาตรา 3 เตรส แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งเปนไปตามคําสั่ง
กรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 สําหรับการจายเงินไดตามสัญญารายหนึ่งๆ มีจํานวนตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป
กรณีการจายเงินไดพึงประเมินใหแกผูรับตามสัญญารายหนึ่ง ๆ มีจํานวนทั้งสิ้นไมถงึ 1,000 บาท ไมตองหัก
ภาษี ณ ที่จาย
2. การเสียภาษีโดยการยืน่ รายการประเมินตนเอง โดยมูลนิธิหรือสมาคมตองยื่นแบบแสดงรายการ
ภ.ง.ด.55 และชําระภาษีเงินไดภายใน 150 วัน นับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี พรอมกับการยืน่
แบบแสดงรายการดังกลาว โดยไมตองแนบบัญชีงบดุล และบัญชีรายไดรายจายที่มีผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ตรวจสอบและรับรอง
พบกันใหมสัปดาหหนาครับ

ตารางสรุปการหักภาษี ณ ทีจ่ าย ตามมาตรา 3 เตรส สําหรับมูลนิธิหรือสมาคม
ลําดับ
ประเภทเงินได
ผูจายเงินไดที่ตอง
อัตราภาษี
บทบัญญัติที่
ที่
พึงประเมิน
หักภาษี ณ ที่จาย
หัก ณ ที่จาย
เกี่ยวของ
1. ม.40(2) เงินไดจากการรับทํางาน บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือ รอยละ 10.0 ม.3 เตรส และคําสั่ง
ให เชน คานายหนา
นิติบคุ คลอื่น (ภาคเอกชน) หรือผูมี
กรมสรรพากรที่ท.ป.
หนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
101/2544
2. ม.40(3) คาแหงกูดวิลล คาแหง บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือ รอยละ 10.0 ม.3 เตรส และคําสั่ง
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิอยางอื่น
นิตบิ ุคคลอื่น (ภาคเอกชน)
กรมสรรพากรที่ ท.ป.
101/2544
3. ม.40(4)(ก) ดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัท รอยละ 10.0 ม.3 เตรส และคําสั่ง
พันธบัตร หุนกู ตั๋วเงิน เงินกูยืม หลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร
กรมสรรพากรที่ ท.ป.
ผลตางระหวางราคาไถถอนกับ
101/2544
กับราคาจําหนายตั๋วเงิน หรือ
ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออก .
จําหนายครั้งแรกต่ํากวาราคา
ไถถอน เงินไดลักษณะทํานอง
เดียวกับดอกเบี้ย
ม.40(4)(ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือ รอยละ 10.0 ม.3 เตรส และคําสั่ง
หุนกู ตั๋วเงิน เงินกูยืม ผลตาง นิติบุคคลอื่น
กรมสรรพากรที่ ท.ป.
ระหวางราคาไถถอนกับราคา
101/2544
จําหนายตั๋วเงินหรือตราสาร
แสดงสิทธิในหนี้ที่ออกจําหนาย .
ครั้งแรกต่ํากวาราคาไถถอน
4. ม.40(4)(ข) เงินปนผลหรือเงิน
สวนแบงของกําไร

บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น รอยละ 10.0 ม.3 เตรส และคําสั่ง
ตามกม.ไทย กองทุนรวม และบรรษัทฯ
กรมสรรพากรที่ ท.ป.
เวนแตกิจการรวมคา
4/2528

5. ม.40(5)(ก) เงิน ประโยชนอยาง บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือ รอยละ 10.0 ม.3 เตรส และคําสั่ง
อื่นที่ไดจากการใหเชาทรัพยสิน นิตบิ ุคคลอื่น (ภาคเอกชน)
กรมสรรพากรที่ ท.ป.
เชาทรัพยสิน
4/2528
6. ม.40(6) เงินไดจากวิชาชีพอิสระ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือ รอยละ 10.0 ม.3 เตรส และคําสั่ง
นิติบุคคลอื่น (ภาคเอกชน)
กรมสรรพากร ที่ ท.ป.
4/2528

ตารางสรุปการหักภาษี ณ ทีจ่ าย ตามมาตรา 3 เตรส สําหรับมูลนิธิหรือสมาคม
ลําดับ
ประเภทเงินได
ผูจายเงินไดที่ตอง
อัตราภาษี
ที่
พึงประเมิน
หักภาษี ณ ที่จาย
หัก ณ ที่จาย
7. ม.40(8) คาซื้อพืชผลทางการ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือ รอยละ 0.75
เกษตร
หรือนิติบุคคลอื่น (ภาคเอกชน)
- ยางแผนหรือยางชนิดอื่นอัน (ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผูจายเงินไดเปนผู
ผลิตขึ้นหรือไดจากสวนใดๆ ผูผลิตผลิตภัณฑจากพืชผลทางการ
ของตนยางพารา มันสําปะ
เกษตรนั้นๆ หรือเปนผูสงออก ซึ่งผลิต
หลัง ปอ ขาวโพด ออย เมล็ด ภัณฑจากพืชผลทางการเกษตรดังกลาว
กาแฟ ผลปาลมน้ํามัน ขาว
แลวแตกรณี รวมทั้งผูซื้อที่ไมมีหนาที่
น้ํามัน ขาว
เสียภาษีเงินได เวนแตกลุมเกษตรกร
ตามกม.วาดวยสหกรณ)
8. ม.40(8) คาโฆษณา
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือ รอยละ 2.0
หรือนิติบุคคลอื่น (ภาคเอกชน)
9. ม.40(8) รางวัลในการประกวด
การแขงขัน การชิงโชค หรือ
การอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง
ลักษณะทํานองเดียวกัน
ม. 40(8) รางวัลสลากการกุศลงวด
งวดพิเศษ

บทบัญญัติที่
เกี่ยวของ
ม.3 เตรส และคําสั่ง
กรมสรรพากรที่ ท.ป.
4/2528

ม.3 เตรส และคําสั่ง
กรมสรรพากรที่ ท.ป.
4/2528

ผูจายเงินไดใดๆ (ภาคเอกชน) ไดแก รอยละ 5.0
บุคคล หางหุนสวน บริษัทสมาคมหรือ
คณะบุคคล)

ม.3 เตรส และคําสั่ง
กรมสรรพากรที่ ท.ป .
4/2528

สํานักงานสลากกินแบงของรัฐบาล

ม. 5 จตุทศ แหงพรฎ.
(ฉ.10)

รอยละ 1.0

10. ม.40(8) คาขนสง เวนแตคาโดย บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือ รอยละ 1.0
สารจากการรับขนสงสาธารณะ หรือนิติบุคคลอื่น (ภาคเอกชน)

ม.3 เตรส และคําสั่ง
กรมสรรพากรที่ ท.ป.
4/2528
11. ม.40(8) รางวัล สวนลด หรือประ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือ รอยละ 2.0 ม.3 เตรส และคําสั่ง
โยชนใดๆ จากการสงเสริมการ หรือนิติบุคคลอื่น (ภาคเอกชน)
กรมสรรพากรที่ ท.ป.
ขาย
4/2528
12. ม.40(8) คาบริการอื่น เวนแต คา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือ รอยละ 2.0 ม.3 เตรส และคําสั่ง
บริการโรงแรม ภัตตาคาร
หรือนิติบุคคลอื่น (ภาคเอกชน)
กรมสรรพากรที่ ท.ป.
4/2528
13. ม.40(2)-(8)

รัฐบาล องคการของรัฐบาล เทศบาล หรือ รอยละ 1.0
องคการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น

ม.69 ทวิ

14. ม.40(8) เงินไดจากการขาย
อสังหาริมทรัพย

ผูจายเงินไดใดๆ (ภาคเอกชน)

ม.69 ตรี

ที่มา : สํานักงานสรรพากรพื้นที่ 3

รอยละ 1.0

