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กฎหมายที่เกี่ยวกับการจายเงินไดใหบุคคลตางประเทศ
มาตรา 41 ผูมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 ในปภาษีทลี่ วงมาแลว เนือ่ งจากหนาที่งาน หรือกิจการที่ทํา
ในประเทศไทย หรือเนื่องจากกิจการของนายจางในประเทศไทย หรือเนื่องจากทรัพยสินที่อยูในประเทศไทย ตอง
เสียภาษีตามบทบัญญัติในสวนนีไ้ มวาเงินไดนั้นจะจายในหรือนอกประเทศ (ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.120/2545)
ผูอยูในประเทศไทยมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 ในปภาษีที่ลว งมาแลว เนื่องจากหนาที่งานหรือกิจการทีท่ ําใน
ตางประเทศ หรือเนื่องจากทรัพยสินที่อยูใ นตางประเทศ ตองเสียภาษีเงินไดตามบทบัญญัติในสวนนี้เมื่อนําเงินได
พึงประเมินนัน้ เขามาในประเทศไทยผูใดอยูในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะ รวมเวลาทั้งหมดถึง
หนึ่งรอยแปดสิบวันในปภาษีใด ใหถือวาผูนั้นเปนผูอยูใ นประเทศไทย (พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2494 ใชบังคับปภาษี 2494 เปนตนไป)
มาตรา 47 เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 เมื่อไดหกั ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แลว เพื่อเปนการ
บรรเทาภาระภาษี ใหหกั ลดหยอนไดอีกตอไปนี้
(1) ลดหยอนใหสําหรับ
(ก) ผูมีเงินได 30,000 บาท
(ข) สามีหรือภริยาของผูมีเงินได 30,000 บาท
(ค) บุตรชอบดวยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผูมีเงินได รวมทั้งบุตรชอบดวยกฎหมายของ
สามีหรือภริยาของผูมีเงินไดดวย
(1) ที่เกิดกอนหรือใน พ.ศ. 2522 หรือ ที่ไดรับเปนบุตรบุญธรรมกอน พ.ศ. 2522 คนละ
15,000 บาท
(2) ที่เกิดหลัง พ.ศ. 2522 หรือที่ไดรับเปนบุตรบุญธรรมในหรือหลัง พ.ศ. 2522 คนละ
15,000 บาท แตรวมกันตองไมเกินสามคน
ในกรณีผูมีเงินไดมีบุตรทั้งตาม (1) และ (2) การหักลดหยอนสําหรับบุตร ใหนําบุตรตาม (1) ทั้งหมดมาหัก
กอน แลวจึงนําบุตรตาม (2) มาหัก เวนแตในกรณีผูมีเงินไดมีบุตรตาม (1) ที่มีชีวิตอยูรวมเปนจํานวนตั้งแตสามคน
ขึ้นไป จะนําบุตรตาม (2) มาหักไมได แตถา บุตรตาม (1) มีจํานวนไมถึงสามคนใหนําบุตรตาม (2) มาหักไดโดยเมือ่
รวมกับบุตรตาม (1) แลว ตองไมเกินสามคน
การนับจํานวนบุตรใหนบั เฉพาะบุตรที่มชี ีวิตอยูตามลําดับอายุสูงสุดของบุตร โดยใหนับรวมทั้งบุตรที่ไม
อยูในเกณฑไดรับการหักลดหยอนดวย
การหักลดหยอนสําหรับบุตร ใหหกั ไดเฉพาะบุตรซึ่งมีอายุไมเกินยี่สบิ หาปและยังศึกษาอยูใ นมหาวิทยาลัย
หรือชั้นอุดมศึกษา หรือซึ่งเปนผูเยาว หรือศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถอันอยูใน
ความอุปการะเลี้ยงดู แตมใิ หหักลดหยอนสําหรับบุตรดังกลาวที่มีเงินไดพึงประเมินในปภาษีที่ลว งมาแลวตั้งแต
15,000 บาทขึ้นไป โดยเงินไดพึงประเมินนัน้ ไมเขาลักษณะตามมาตรา 42
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การหักลดหยอนสําหรับบุตรดังกลาว ใหหักไดตลอดปภาษีไมวากรณีที่จะหักไดนั้นจะมีอยูตลอดปภาษี
หรือไม และในกรณีบุตรบุญธรรมนั้นใหหักลดหยอนในฐานะบุตรบุญธรรมไดแตฐานะเดียว
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ใชบังคับปภาษี 2535 เปนตนไป)
(ง) เบีย้ ประกันภัยที่ผูมีเงินไดจายไปในปภาษีสําหรับการประกันชีวิตของผูมีเงินไดตามจํานวนที่
จายจริงแตไมเกิน 10,000 บาท ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่กรมธรรมประกันชีวิตมีกําหนดเวลาตั้งแตสิบปขึ้นไป และการ
ประกันชีวิตนัน้ ไดเอาประกันไวกับผูรับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร
(ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (ฉบับที่ 37) พ.ศ. 2534 ใชบังคับ 1 ม.ค. 2534 เปนตนไป)
ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดมกี ารประกันชีวิตและความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษี ใหหกั
ลดหยอนไดดว ยสําหรับเบีย้ ประกันที่จา ยสําหรับการประกันชีวิตของสามีหรือภริยานั้นตามเกณฑในวรรคหนึ่ง
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2516 ใชบังคับปภาษี 2517 เปนตนไป)
(ดูกฎกระทรวง (ฉบับที่ 126 ) พ.ศ.2509 ขอ 2 (61))
(จ) (ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 16) พ.ศ.2534 ใชบังคับตั้งแตปภ าษี 2535
เปนตนไป)
(ฉ) บุตรของผูมีเงินไดซึ่งมีสทิ ธิหักลดหยอนตามเงื่อนไขใน (ค) และยังศึกษาอยูใ นสถานศึกษา
ของทางราชการ สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยสถาบันศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนราษฎรตามกฎหมายวาดวย
โรงเรียนราษฎร ใหหกั ลดหยอนเพื่อการศึกษาไดอีกคนละ 2,000 บาท
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2525 ใชบังคับปภาษี 2525 เปนตนไป)
(ช) เงินสะสมที่จายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดโดยกฎกระทรวงตามมาตรา 65 ตรี (2) ตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน 10,000 บาท
(แกไขโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (ฉบับที่ 37) พ.ศ. 2534 ใชบังคับ 1 ม.ค. 2534 เปนตนไป)
ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดจายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง และความเปน
สามีภริยาไดมอี ยูตลอดปภาษี ใหหักลดหยอนไดดวยสําหรับเงินสะสมของสามีหรือภริยาที่จายเขากองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพนั้นตามเกณฑในวรรคหนึ่ง
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2526 ใชบังคับปภาษี 2527 เปนตนไป)
(ซ) ดอกเบีย้ เงินกูยืมที่ผูมีเงินไดจายใหแกธนาคารหรือสถาบันการเงินอืน่ บริษัทประกันชีวิต
สหกรณหรือนายจางสําหรับการกูยืมเงินเพื่อซื้อ เชาซื้อ หรือสรางอาคารอยูอาศัย โดยจํานองอาคารที่ซื้อหรือสราง
เปนประกันการกูยืมนั้น ตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน10,000 บาท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดี
กําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา อาคารดังกลาวใหหมายความรวมถึงอาคารพรอม
ที่ดินดวย
(แกไขโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (ฉบับที่ 37) พ.ศ. 2534 ใชบังคับ 1 ม.ค. 2534 เปนตนไป)
(ดูประกาศกรมสรรพากร เรื่องหลักฐานการหักลดหยอนสําหรับดอกเบีย้ เงินกูยืม)
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 86))
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(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 101))
(ฌ) เงินสมทบที่ผูประกันตนจายเขากองทุนประกันสังคมตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
ตามจํานวนที่จา ยจริง
(พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2533 ใชบังคับ 3 ก.ย. 2533 เปนตนไป)
ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมีเงินได ซึ่งเปนผูประกันตนจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมตามวรรค
หนึ่ง และความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษี ใหหกั ลดหยอนไดดวยสําหรับเงินสมทบของสามีหรือภริยาที่จา ย
เขากองทุนประกันสังคมดังกลาว ตามเกณฑในวรรคหนึง่
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ใชบังคับปภาษี 2535 เปนตนไป)
(ญ) คาอุปการะเลี้ยงดูบดิ ามารดาของผูมีเงินได รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผูมีเงิน
ไดคนละสามหมื่นบาทโดยบุคคลดังกลาวตองมีอายุหกสิบปขึ้นไป มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ และอยูใ น
ความอุปการะเลี้ยงดูของผูมีเงินได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
คาอุปการะเลี้ยงดูตามวรรคหนึ่ง ใหหักลดหยอนสําหรับเงินไดพึงประเมินประจําป พ.ศ.2547 ที่
จะตองยืน่ รายการในป พ.ศ.2548 เปนตนไป”
(พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 36) พ.ศ. 2548 ใชบังคับ 13 มกราคม 2548 เปนตนไป)
(2) ในกรณีสามีภริยาตางฝายตางมีเงินได ถาความเปนสามีภริยาไดมีอยูต ลอดปภาษี การหักลดหยอน
ตาม (1) (ก) และ (ข) ใหหกั ลดหยอนรวมกันได 60,000 บาท แตถาความเปนสามีภริยามิไดมีอยูตลอดปภาษี ใหตา ง
ฝายตางหักลดหยอนไดตาม (1)(ก) และสําหรับการหักลดหยอนตาม (ค) (ฉ) และ (ซ) ใหตางฝายตางหักไดกึ่งหนึ่ง
ตามเกณฑที่กาํ หนดไวในแตละกรณี
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ใชบังคับปภาษี 2535 เปนตนไป)
(3) ในกรณีผูมเี งินไดมไิ ดเปนผูอยูในประเทศไทย การหักลดหยอนตาม (1)(ข)(ค) และ (ฉ) ใหหกั ได
เฉพาะสามีหรือภริยาและบุตรที่อยูในประเทศไทย
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2525 ใชบังคับปภาษี 2535 เปนตนไป)
(4) ในกรณีผมู ีเงินไดถึงแกความตายในระหวางปภาษี ใหหกั ลดหยอนไดเสมือนผูต ายมีชีวิตอยูตลอดป
ภาษีที่ผูนั้นถึงแกความตาย
(พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2504 ใชบังคับปภาษี 2505 เปนตนไป)
(5) ในกรณีผูมเี งินไดเปนกองมรดก ใหหักลดหยอนได 30,000 บาท
(6) ในกรณีผูมีเงินไดเปนหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหหักลดหยอนไดตาม (1)(ก)
สําหรับผูเปนหุนสวนหรือบุคคลในคณะบุคคลแตละคนที่อยูในประเทศไทย แตรวมกันตองไมเกิน 60,000 บาท
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ใชบังคับปภาษี 2535 เปนตนไป)
(7) เมื่อไดหักลดหยอนตาม (1)(2)(3)(4)(5) หรือ (6) แลวเหลือเทาใด ใหหักลดหยอนไดอีกสําหรับเงิน
บริจาคดังตอไปนี้ โดยใหหกั ไดเทาจํานวนที่บริจาค แตตอ งไมเกินรอยละ 10 ของเงินที่เหลือนั้น
(ก) เงินที่บริจาคแกสถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ

-4-

(ข) เงินที่บริจาคเปนสาธารณประโยชนแกองคการหรือสถานสาธารณกุศล หรือแกสถานพยาบาล
และสถานศึกษาอื่นนอกจากที่กลาวใน (ก) ทั้งนี้ ตามที่รฐั มนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2508 ใชบังคับปภาษี 2509 เปนตนไป)
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 274) พ.ศ. 2537)
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 317) พ.ศ. 2541)
(ดูประกาศกระทรวงการคลัง วาดวยภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 2))
(ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.120/2545)
มาตรา 47 ทวิ ใหผูมีเงินไดตามมาตรา 40 (4)(ข) ซึ่งไดรบั จากบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทยไดรับเครดิตในการคํานวณภาษี โดยใหนําอัตราภาษีเงินไดที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนัน้
ตองเสียหารดวยผลตางของหนึ่งรอยลบดวยอัตราภาษีเงินไดดังกลาวนัน้ ไดผลลัพธเทาใดใหคูณดวยจํานวนเงินปน
ผลหรือเงินสวนแบงของกําไรที่ไดรับ ผลลัพธที่ไดเปนเครดิตในการคํานวณภาษี ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลผูจายเงินไดประกอบกิจการที่ตอ งเสียภาษีเงินไดหลายอัตรา ผูจายเงินไดตอ งระบุในหนังสือรับรองการ
หักภาษี ณ ที่จา ย ใหชดั เจนวาเงินไดทจี่ ายนั้นจํานวนใดไดมาจากกิจการที่ตองเสียภาษีเงินไดในอัตราใด
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2540 ใชบังคับปภาษี 2540 เปนตนไป)
(ดูประกาศอธิบดีฯ เกีย่ วกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 62))
(ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.119/2545)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.122/2545)
เครดิตภาษีที่คาํ นวณไดตามความในวรรคหนึ่ง ใหนํามารวมคํานวณเปนเงินไดพึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงิน
ไดตามเกณฑในมาตรา 48 เปนเงินภาษีทั้งสิน้ เทาใด ใหนําเครดิตภาษีที่คาํ นวณไดดังกลาวหักออกจากภาษีทตี่ อง
เสีย ถายังขาดหรือเหลือเทาใดใหผูมีเงินไดเสียภาษีสําหรับจํานวนที่ขาด หรือมีสิทธิไดรับเงินจํานวนที่เหลือนั้นคืน
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิใหใชบังคับแกผูมีเงินไดซึ่งมิไดมีภูมลิ ําเนาอยูในประเทศไทย และมิได
เปนผูอยูในประเทศไทย
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ใชบังคับปภาษี 2535 เปนตนไป)
ในกรณีที่บริษทั หรือหางหุน สวนนิติบุคคลผูจายเงินไดแสดงขอความที่กําหนดใหตอ งระบุในหนังสือ
รับรองการหักภาษี ณ ที่จายตามวรรคหนึ่งไมถูกตอง อันเปนเหตุใหเครดิตภาษีที่คํานวณไดมีจํานวนเกินกวาที่ผูมี
เงินไดพึงไดรบั ใหผูจายเงินไดรับผิดรวมกับผูมีเงินไดเทากับจํานวนเงินที่ไดรับคืนเกินไป หรือทีช่ ําระไวไมครบ
และถาผูจายเงินไดหรือผูมีเงินไดไมชําระเงินดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตไดรับหนังสือแจงจากพนักงานประเมิน
ใหถือวาเงินจํานวนทีเ่ รียกใหชําระเปนภาษีอากรคาง ในกรณีที่เจาพนักงานประเมินตรวจสอบพบวาเครดิตภาษีที่
คํานวณไดมีจาํ นวนนอยกวาที่ผูมีเงินไดพึงไดรับ ใหแจงผูมีเงินไดทราบถึงสิทธิที่จะไดรับเงินที่เหลือนั้นคืนตาม
กฎหมาย
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2540 ใชบังคับปภาษี 2540 เปนตนไป)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.119/2545)
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(ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.120/2545)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.122/2545)
มาตรา 48 เงินไดพึงประเมินตองเสียภาษีเงินไดดังตอไปนี้
(1) เงินไดพึงประเมินเมื่อไดหักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 47 หรือมาตรา 57 เบญจ แลวเหลือเทาใด
เปนเงินไดสุทธิ ตองเสียภาษีในอัตราที่กําหนดในบัญชีอัตราภาษีเงินไดทายหมวดนี้
(ประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2520 ใชบังคับสําหรับเงินไดปภาษี พ.ศ. 2520 เปนตนไป)
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 352) พ.ศ.2542)
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 376) พ.ศ.2544)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.115/2545)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.119/2545)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.120/2545)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.122/2545)
(2) สําหรับผูมเี งินไดพึงประเมินตั้งแต 60,000 บาทขึ้นไป การคํานวณภาษีตาม (1) ใหเสียไมนอยกวา
รอยละ 0.5 ของยอดเงินไดพงึ ประเมิน
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ใชบังคับปภาษี 2535 เปนตนไป)
การนับจํานวนเงินไดพึงประเมินตาม (2) ไมรวมถึงเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1)
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2521 ใชบังคับปภาษี 2522 เปนตนไป)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.119/2545)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.120/2545)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.122/2545)
(3) ผูมีเงินไดจะเลือกเสียภาษีในอัตรารอยละ 15.0 ของเงินได โดยไมตอ งนําไปรวมคํานวณภาษีตาม
(1) และ (2) ก็ได สําหรับเงินไดตามมาตรา 40(4) (ก) และ (ช) ดังตอไปนี้
(ก) ดอกเบีย้ พันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ
ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยตั๋วเงินที่ไดจากบริษัท หรือหางหุน สวนนิติบุคคลอื่น ดอกเบี้ยเงินกูยืมทีไ่ ดจากบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบคุ คล หรือนิติบุคคลอื่น ดอกเบี้ยที่ไดจากสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้ง
ขึ้น สําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 290) พ.ศ. 2538)
(ดูคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินจิ ฉัยภาษีอากร ที่ 19/2533)
(ข) ผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายตัว๋ เงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่บี ริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออก
(ค) ผลประโยชนที่ไดจากการโอนพันธบัตร หุนกู หรือตัว๋ เงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออก ทั้งนี้ เฉพาะที่ตีราคาเปนเงินไดเกินกวาที่ลงทุน
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(พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2534 ใชบังคับ 7 พ.ย. 2534 เปนตนไป)
ผูมีเงินไดซึ่งเปนผูอยูในประเทศไทย จะเลือกเสียภาษีในอัตรารอยละ 10.0 ของเงินได โดยไมตองนําไป
รวมคํานวณภาษีตาม (1) และ (2) ก็ได สําหรับเงินไดตามมาตรา 40 (4) (ข) ที่ไดรับจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึน้
สําหรับใหกยู มื เงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ใชบังคับปภาษี 2535 เปนตนไป)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.119/2545)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.122/2545)
(4) ผูมีเงินไดจะเลือกเสียภาษีโดยไมตองนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (1) และ (2) ก็ได เฉพาะเงินไดตาม
มาตรา 40 (8) ที่ไดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยอันเปนมรดก หรืออสังหาริมทรัพยที่ไดมา โดยมิไดมุงในทาง
การคาหรือหากําไร ดังตอไปนี้
(ก) เงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยอันเปนมรดก หรืออสังหาริมทรัพยที่ไดรับจากการใหโดย
เสนหา ใหหักคาใชจายรอยละ 50 ของเงินได เหลือเทาใดถือเปนเงินไดสุทธิแลวหารดวยจํานวนปที่ถือครอง ได
ผลลัพธเปนเงินเทาใด ใหคํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได ไดเทาใดคูณดวยจํานวนปที่ถือครอง ผลลัพธที่ไดเปน
เงินภาษีที่ตองเสีย
(ข) เงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยทไี่ ดมาโดยทางอื่นนอกจาก (ก) ใหหกั คาใชจายไดตามที่
กําหนดโดยพระราชกฤษฏีกา เหลือเทาใดถือเปนเงินไดสุทธิ แลวหารดวยจํานวนปที่ถือครองไดผลลัพธเปนเงินเทาใด
ใหคํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได ไดเทาใดใหคูณดวยจํานวนปที่ถือครอง ผลลัพธที่ไดเปนเงินภาษีที่ตองเสีย
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2535 ใชบังคับ 27 ก.พ. 2535 เปนตนไป)
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 165) พ.ศ.2529)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.61/2539)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.100/2543)
ในกรณีที่เสียภาษีโดยไมนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (1) และ (2) เมื่อคํานวณภาษีแลวตองเสียไมเกินรอยละ
20 ของราคาขาย
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 ใชบังคับ 1 ก.พ. 2529 เปนตนไป)
ในกรณีที่เสียภาษีโดยนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (1) และ (2) ใหหักคาใชจายรอยละ 50 ของเงินไดตาม (ก)
หรือตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตาม (ข) แลวแตกรณี เหลือเทาใดนําไปรวมคํานวณภาษีกับเงินไดอยางอื่น
คําวา "จํานวนปที่ถือครอง" ใน (ก) หรือ (ข) หมายถึงจํานวนปนับตั้งแตปที่ไดกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในอสังหาริมทรัพยถึงปที่โอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยนั้น ถาเกินสิบปให
นับเพียงสิบป และเศษของปใหนับเปนหนึง่ ป
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2525 ใชบังคับ 27 ก.พ. 2525 เปนตนไป)
(ดูคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินจิ ฉัยภาษีอากร ที่ 18/2533)
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(5) ผูมีเงินไดจะเลือกเสียภาษีโดยไมตองนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (1) และ (2) ก็ได สําหรับเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) ซึ่งเปนเงินที่นายจางจายใหครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ซึ่งไดคํานวณจาย
จากระยะเวลาที่ทํางานและไดจายตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีกําหนด โดยใหนําเงินไดพึงประเมิน
ดังกลาวหักคาใชจายเปนจํานวนเทากับ 7,000 บาท คูณดวยจํานวนปทที่ ํางานแตไมเกินเงินไดพึงประเมิน เหลือ
เทาใดใหหกั คาใชจายอีกรอยละ 50 ของเงินที่เหลือนั้น แลวคํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได
ในกรณีเงินไดพึงประเมินดังกลาวจายในลักษณะเงินบําเหน็จจํานวนหนึ่งและเงินบํานาญอีกจํานวนหนึ่ง
ใหถือวาเฉพาะเงินที่จา ยในลักษณะเงินบําเหน็จเปนเงินซึ่งนายจางจายใหครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน และใหลด
คาใชจายจํานวน 7,000 บาท ลงเหลือ 3,500 บาท
จํานวนปที่ทํางานตามวรรคหนึ่งในกรณีเงินบําเหน็จหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ทางราชการจาย ให
ถือจํานวนปทใี่ ชเปนเกณฑคํานวณเงินบําเหน็จหรือเงินอืน่ ในลักษณะเดียวกันนั้นตามกฎหมายระเบียบหรือ
ขอบังคับของทางราชการ
ในการคํานวณจํานวนปที่ทํางาน นอกจากกรณีตามวรรคสาม เศษของป ถาถึงหนึ่งรอยแปดสิบสามวันให
ถือเปนหนึ่งป ถาไมถึงรอยแปดสิบสามวันใหปดทิ้ง
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ใชบังคับปภาษี 2535 เปนตนไป)
(ดูประกาศอธิบดีเกีย่ วกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 45))
ถาภาษีเงินไดที่เจาพนักงานประเมินไดประเมินแลวมีจํานวนต่ํากวา 5 บาท เปนอันไมตองเรียกเก็บ
(พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 18 ) พ.ศ. 2504 ใชบังคับปภาษี 2505 เปนตนไป)
มาตรา 50 ใหบุคคล หางหุนสวน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 หัก
ภาษีเงินไดไวทุกคราวที่จายเงินไดพึงประเมินตามวิธีดังตอไปนี้
(1) ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) ใหคูณเงินไดพึงประเมินทีจ่ า ยดวยจํานวน
คราวที่จะตองจาย เพื่อใหไดจํานวนเงินเสมือนหนึ่งวาไดจายทั้งป แลวคํานวณภาษีตามเกณฑในมาตรา 48 เปนเงิน
ภาษีทั้งสิ้นเทาใดใหหารดวยจํานวนคราวทีจ่ ะตองจาย ไดผลลัพธเปนเงินเทาใดใหหักเปนเงินภาษีไวเทานัน้
ถาการหารดวยจํานวนคราวที่จะตองจายตามความในวรรคกอนไมลงตัว เหลือเศษเทาใดใหเพิ่มเงินเทา
จํานวนที่เหลือเศษนั้นรวมเขากับเงินภาษีทจี่ ะตองหักไวครั้งสุดทายในปนั้น เพื่อใหยอดเงินภาษีที่หกั รวมทั้งปเทา
จํานวนภาษีทจี่ ะตองเสียทั้งป
(พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2502 ใชบังคับ 5 พ.ย. 2502 เปนตนไป)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.16/2530)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.96/2543)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.115/2545)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.120/2545)
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ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) ซึ่งเปนเงินที่นายจางจายใหครั้งเดียวเพราะเหตุออกจาก
งาน ซึ่งไดคํานวณจายจากระยะเวลาที่ทํางาน และไดจายตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด ให
คํานวณภาษีตามเกณฑในมาตรา 48(5) เปนเงินภาษีทั้งสิน้ เทาใดใหหักเปนเงินภาษีไวเทานัน้
ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(2) นอกจากที่ระบุไวในวรรคสาม ที่จายใหแกผูรับซึ่งมิไดเปนผูอยู
ในประเทศไทย ใหคํานวณหักในอันตรารอยละ 15.0 ของเงินได
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ใชบังคับ 1 ม.ค. 2535 เปนตนไป)
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 45))
(2) ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(3) และ (4) ใหคํานวณหักตามอัตราภาษีเงินได เวนแต
(ก) ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(3) และ (4) นอกจากที่ระบุไวใน (ข)(ค)(ง) และ (จ)
ที่จายใหแกผูรับซึ่งมิไดเปนผูอ ยูในประเทศไทย ใหคํานวณหักในอัตรารอยละ 15.0 ของเงินได
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 270 ) พ.ศ. 2537)
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 377) พ.ศ. 2544)
(ข) ในกรณีเงินไดพึงประเมินที่ระบุในมาตรา 48(3) (ก) และ(ค) ใหคํานวณหักในอัตรารอยละ
15.0 ของเงินได
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 290) พ.ศ. 2538)
(ค) ในกรณีเงินไดพึงประเมินที่ระบุในมาตรา 48(3) (ข) ใหถือวาผูออกตั๋วเงิน ผูออกตราสาร
แสดงสิทธิในหนี้ หรือนิติบคุ คลผูโอนตั๋วเงินหรือตราสารดังกลาว ใหแกผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดตามสวนนี้เปนผู
จายเงินไดพึงประเมิน และใหเรียกเก็บภาษีเงินไดจากผูม ีเงินได ในอัตรารอยละ 15.0 ของเงินได และใหถือวาภาษีที่
เรียกเก็บนั้นเปนภาษีทหี่ ักไว
(ง) ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(4) (ก) ที่มิไดระบุใน (ข) และ (ค) แหงมาตรานี้ ถาผู
จายเงินไดมใิ ชเปนนิติบุคคล และจายใหแกผูรับซึ่งเปนผูอยูในประเทศไทย ไมตองหักภาษีตามมาตรานี้
(จ) ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(4) (ข) ใหคํานวณหักในอัตรารอยละ 10.0 ของเงินได
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ใชบังคับ 1 ม.ค. 2535 เปนตนไป)
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 262) พ.ศ. 2536)
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 270) พ.ศ. 2537)
(ดูคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินจิ ฉัยภาษีอากร ที่ 20/2533)
(ดูคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินจิ ฉัยภาษีอากร ที่ 21/2533)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.119/2545)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.122/2545)
(3) ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(5) และ (6) ที่จายใหแกผูรับซึ่งมิไดเปนผูอ ยูในประเทศ
ไทย ใหคํานวณหักในอัตรารอยละ 15.0 ของเงินได
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ใชบังคับ 1 ม.ค.2535 เปนตนไป)
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(4) นอกจากกรณีตาม (5) ในกรณีผูจายเงินตามมาตรานีเ้ ปนรัฐบาล องคการของรัฐบาล เทศบาล
สุขาภิบาล หรือองคการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น ซึ่งจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6) (7) หรือ (8)
แตไมรวมถึงการจายคาซื้อพืชผลทางการเกษตรใหกับผูรับรายหนึ่ง ๆ มีจํานวนรวมทั้งสิ้นตั้งแต 10,000 บาทขึ้นไป
แมการจายนั้นจะไดแบงจายครั้งหนึ่งๆ ไมถึง 10,000 บาทก็ดี ใหคํานวณหักในอัตรารอยละ 1 ของยอดเงินไดพึง
ประเมิน แตเฉพาะเงินไดในการประกวดหรือแขงขัน ใหคํานวณหักตามอัตราภาษีเงินได
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2527 ใชบังคับสําหรับเงินไดปภ าษี 2528 เปนตนไป)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.120/2545)
(5) ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) เฉพาะที่จา ยใหแกผูรับซึง่ ขายอสังหาริมทรัพย ให
คํานวณหักดังตอไปนี้
(ก) สําหรับอสังหาริมทรัพยอนั เปนมรดกหรืออสังหาริมทรัพยที่ไดรับจากการใหโดยเสนหา ให
คํานวณภาษีตามเกณฑในมาตรา 48(4) (ก) เปนเงินภาษีทงั้ สิ้นเทาใด ใหหักเปนเงินภาษีไวเทานั้น
(ข) สําหรับอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยทางอื่นนอกจาก (ก) ใหหักคาใชจายเปนการเหมาตามที่
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แลวคํานวณภาษีตามเกณฑในมาตรา 48(4) (ข) เปนเงินภาษีทั้งสิ้นเทาใด ใหหกั เปน
เงินภาษีไวเทานั้น
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 165 ) พ.ศ. 2529)
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2544)
(6) ในกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดยไมมีคาตอบแทน ใหผูโอน
หักภาษีตามเกณฑใน (5) โดยถือวาผูโอนเปนผูจายเงินได
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2525 ใชบังคับ 27 ก.พ. 2525 เปนตนไป)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากร ท.ป.117/2545)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากร ท.ป.130/2546)
มาตรา 66 บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ตางประเทศ และกระทํากิจการในประเทศไทยตองเสียภาษีตามบทบัญญัติในสวนนี้
(ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.62/2539)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.120/2545)
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ และกระทํากิจการในที่อื่นๆ
รวมทั้งในประเทศไทย ใหเสียภาษีในกําไรสุทธิจากกิจการ หรือเนื่องจากกิจการที่ไดกระทําในประเทศไทยในรอบ
ระยะเวลาบัญชีและ การคํานวณกําไรสุทธิใหปฏิบัติเชนเดียวกับมาตรา 65 และมาตรา 65 ทวิ แตถาไมสามารถจะ
คํานวณกําไรสุทธิดังกลาวแลวได ใหนําบทบัญญัติวาดวยการประเมินภาษีตามมาตรา 71 (1) มาใชบังคับโดยอนุโลม
(ดูคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินจิ ฉัยภาษีอากร ที่ 7/2528)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 13/2528)
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มาตรา 70 บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ มิไดประกอบกิจการใน
ประเทศไทย แตไดรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2)(3) (4) (5) หรือ (6) ที่จายจากหรือในประเทศไทย ให
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลนั้นเสียภาษี โดยใหผูจายหักภาษีจากเงินไดพึงประเมินที่จายตามอัตราภาษีเงินได
สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลแลวนําสงอําเภอทองที่พรอมกับยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนด
ภายในเจ็ดวันนับแตวันสิ้นเดือนของเดือนที่จายเงินไดพงึ ประเมินนัน้ ทั้งนี้ ใหนํามาตรา 54 มาใชบังคับโดยอนุโลม
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ใชบังคับ 1 ม.ค. 2535 เปนตนไป)
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500)
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 299) พ.ศ. 2539)
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 16))
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 95))
(ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.117/2545)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.130/2546)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.91/2542)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.104/2544)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.114/2545)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.120/2545)
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบงั คับในกรณีทบี่ ริษัท หรือหางหุนสวนนิติบคุ คลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ตางประเทศ ไดรับเงินไดพึงประเมินที่เปนดอกเบี้ยจากรัฐบาล หรือสถาบันการเงินทีม่ ีกฎหมายโดยเฉพาะของ
ประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับใหกยู ืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือ อุตสาหกรรม
(ประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 206) พ.ศ. 2515 ใชบังคับ 16 ก.ย. 2515 เปนตนไป)
มาตรา 70 ทวิ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลใดจําหนายเงินกําไร หรือเงินประเภทอื่นใดที่กนั ไวจาก
กําไรหรือที่ถือไดวาเปนเงินกําไรออกไปจากประเทศไทย ใหเสียภาษีเงินไดโดยหักภาษีจากจํานวนเงินที่จําหนาย
นั้น ตามอัตราภาษีเงินไดสําหรับบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคล แลวนําสงอําเภอทองที่ พรอมกับยื่นรายการตาม
แบบที่อธิบดีกาํ หนดภายในเจ็ดวันนับแตวนั จําหนาย
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 308) พ.ศ. 2540 สําหรับกิจการวิเทศธนกิจ)
(ดูประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องขยายกําหนดเวลาการนําสงภาษีเงินได และการยืน่ รายการ)
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 16))
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 95))
การจําหนายเงินกําไรตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึง
(1) การจําหนายเงินกําไร หรือเงินประเภทอื่นใดที่กนั ไวจากกําไร หรือที่ถือไดวาเปนเงินกําไร จาก
บัญชีกําไรขาดทุนหรือบัญชีอื่นใดไปชําระหนี้หรือหักกลบลบหนี้ หรือไปตั้งเปนยอดเจาหนีใ้ นบัญชีของบุคคลใดๆ
ในตางประเทศหรือ
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(2) ในกรณีทมี่ ิไดปรากฏขอเท็จจริงดังกลาวใน (1) แตไดมีการขออนุญาตซื้อและโอนเงินตรา
ตางประเทศ ซึ่งเปนเงินกําไรหรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไวจากกําไรหรือที่ถือไดวาเปนเงินกําไรออกไป
ตางประเทศ หรือ
(3) การปฏิบัตอิ ยางอื่นซึ่งกอใหเกิดผลตาม (1) หรือ (2)
(พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ใชบังคับ 1 ม.ค. 2535 เปนตนไป)
มาตรา 76 ทวิ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ มีลูกจาง หรือผูทํา
การแทน หรือผูทําการติดตอในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งเปนเหตุใหไดรับเงินไดหรือผลกําไรใน
ประเทศไทย ใหถือวาบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนัน้ ประกอบกิจการในประเทศไทย และใหถือวาบุคคลผู
เปนลูกจาง หรือผูทําการแทน หรือผูทําการติดตอเชนวานัน้ ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเปนตัวแทน
ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ และใหบุคคลนั้นมีหนาที่ และความ
รับผิดในการยืน่ รายการและเสียภาษีตามบทบัญญัติในสวนนี้ เฉพาะที่เกี่ยวกับเงินไดหรือผลกําไรที่กลาวแลว
ในกรณีที่กลาวในวรรคแรก ถาบุคคลผูมีหนาที่และความรับผิดในการยืน่ รายการและเสียภาษีไมสามารถ
จะคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษี ตามบทบัญญัติในสวนนี้ได ใหนําบทบัญญัติวาดวยการประเมินภาษีตามมาตรา
71(1) มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีการประเมินตามความในมาตรานี้ จะอุทธรณการประเมินก็ได
(พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2494 ใชบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลัง 25 เม.ย.
2494 เปนตนไป)
(ดูคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินจิ ฉัยภาษีอากร ที่ 2/2526)
(ดูคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินจิ ฉัยภาษีอากร ที่ 5/2528)
(ดูประกาศกรมสรรพากร (สํานักงานผูแทนนิติบุคคล))
(ดูประกาศกรมสรรพากร (สํานักงานภูมภิ าคบริษัทขามชาติ))
(ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.8/2528)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 13/2528)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.120/2545)
มาตรา 77/1 ในหมวดนี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
(8) " ขาย " หมายความวา จําหนาย จาย โอนสินคา ไมวา จะมีประโยชนหรือคาตอบแทนหรือไม และ
ใหหมายความรวมถึง
(ดูคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินจิ ฉัยภาษีอากร ที่ 36/2540)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.48/2537)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.57/2538)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.90/2542)
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(ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.107/2544)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.118/2545)
(ก) สัญญาใหเชาซื้อสินคา สัญญาซื้อขายผอนชําระที่กรรมสิทธิ์ในสินคายังไมโอนไปยังผูซื้อเมื่อ
ไดสงมอบสินคาใหผูซื้อแลว หรือสัญญาจะขายสินคาที่เปนไปตามหลักเกณฑ และเงือ่ นไขที่อธิบดีกําหนดโดย
อนุมัติรัฐมนตรี
(ข) สงมอบสินคาใหตวั แทนเพื่อขาย
(ค) สงสินคาออกนอกราชอาณาจักร
(ง) นําสินคาไปใชไมวาประการใดๆ เวนแตการนําสินคาไปใชเพื่อการประกอบกิจการของ
ตนเอง โดยตรงตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
(ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.47/2537)
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 1))
(จ) มีสินคาขาดจากรายงานสินคาและวัตถุดิบตามมาตรา 87 (3) หรือมาตรา 87 วรรคสอง
(ฉ) มีสินคาคงเหลือและหรือทรัพยสินที่ผูประกอบการ มีไวในการประกอบกิจการ ณ วันเลิก
ประกอบกิจการ แตไมรวมถึงสินคาคงเหลือ และหรือทรัพยสินดังกลาวของผูประกอบการซึ่งไดควบเขากัน หรือได
โอนกิจการทั้งหมดใหแกกัน ทั้งนี้ ผูประกอบการใหมอนั ไดควบเขากัน หรือผูรับโอนกิจการตองอยูในบังคับที่ตอ ง
เสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/3
(ช) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(ดูกฎกระทรวง ฉบับที่ 188 (พ.ศ. 2534))
(10) " บริการ " หมายความวา การกระทําใด ๆ อันอาจหาประโยชนอันมีมูลคาซึ่งมิใชเปนการขาย
สินคา และใหหมายความรวมถึงการใชบริการของตนเอง ไมวาประการใดๆ แตทั้งนีไ้ มรวมถึง
(ดูคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินจิ ฉัยภาษีอากร ที่ 36/2540)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.39/2537)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.49/2537)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.53/2537)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.90/2542)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.106/2544)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.107/2544)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.115/2545)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.118/2545)
(ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.120/2545)
(ก) การใชบริการหรือการนําสินคาไปใช เพื่อประกอบกิจการของตนเองโดยตรง ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงือ่ นไขที่อธิบดีกําหนด
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(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 2))
(ข) การนําเงินไปหาประโยชนโดยการฝากธนาคารหรือซื้อพันธบัตรหรือหลักทรัพย
(ค) การกระทําตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
(11) " ผูนําเขา " หมายความวา ผูประกอบการหรือบุคคลอื่นซึ่งนําเขา
(12) " นําเขา " หมายความวา นําสินคาเขามาในราชอาณาจักร และใหหมายความรวมถึงการนําสินคาที่
ตองเสียภาษีอากรขาเขา หรือที่ไดรับยกเวนอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากรออกจากเขตปลอดอากรโดย
มิใชเพื่อสงออกดวย
(22) "ใบกํากับภาษี " หมายความรวมถึง ใบกํากับภาษีอยางยอ ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงินที่สวน
ราชการออกใหในการขายทอดตลาด หรือขายโดยวิธีอื่นตามมาตรา 83/5 และใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร
ของกรมศุลกากร หรือของกรมสรรพาสามิต ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่เปนภาษีมูลคาเพิ่ม
มาตรา 80 ใหใชอัตราภาษีรอ ยละ 10.0 ในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับการประกอบกิจการดังตอไปนี้
ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กําหนดไวในมาตรา 80/2
(1) การขายสินคา
(2) การใหบริการ
(3) การนําเขา
อัตราภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหลดลงไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา แตตองกําหนดอัตราภาษีใหเปนอัตรา
ภาษีเดียวกัน สําหรับการขายสินคา การใหบริการและการนําเขาทุกกรณี
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2546)
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 465) พ.ศ. 2550)
มาตรา 83/6 เมื่อมีการชําระราคาสินคาหรือ ราคาคาบริการใหกับผูประกอบการดังตอไปนี้ ใหผูจายเงินคา
ซื้อสินคา หรือคาบริการมีหนาที่นําสงเงินภาษีมูลเพิ่มทีผ่ ูประกอบการมีหนาที่เสียภาษี
(1) ผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรซึง่ ไดเขามาประกอบกิจการขายสินคา หรือใหบริการใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว และไมไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มเปนการชั่วคราวตามมาตรา 85/3
(2) ผูประกอบการที่ไดใหบริการในตางประเทศ และไดมกี ารใชบริการนั้นในราชอาณาจักร
(ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.104/2544)
(3) ผูประกอบการอื่นตามที่กาํ หนดโดยพระราชกฤษฎีกาใหนํามาตรา 83/5 วรรคสอง มาใชบังคับ
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 65))
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 118))
(ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.87/2542)
( ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.120/2545)
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมลู คาเพิ่ม (ฉบับที่ 105)
เรื่อง กําหนดประเภท หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขกรณีการใหบริการที่ กระทําในราชอาณาจักรและไดมีการใช
บริการนั้นในตางประเทศ ตาม มาตรา 80/1(2) แหงประมวลรัษฎากร
--------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 80/1(2) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 อธิบดี กรมสรรพากรกําหนดประเภท หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขกรณีการใหบริการทีก่ ระทํา ในราชอาณาจักรและไดมีการใชบริการนั้นในตางประเทศ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 15) เรื่อง กําหนดประเภท
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขกรณีการใหบริการที่กระทํา ในราชอาณาจักรและไดมีการใชบริการนัน้ ใน
ตางประเทศ ตามมาตรา 80/1(2) แหง ประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศอธิบดี กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 86) เรื่อง กําหนดประเภท หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขกรณีการใหบริการทีก่ ระทําในราชอาณาจักรและไดมีการใชบริการนั้น ในตางประเทศ ตามมาตรา 80/1(2)
แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542
ขอ 2 กําหนดใหการประกอบกิจการดังตอไปนี้ เปนการใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักรและไดมกี าร
ใชบริการนั้นในตางประเทศ ตามมาตรา 80/1(2) แหง ประมวลรัษฎากร
(1) การใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักรแกผูรับบริการในตาง ประเทศ และไดสงผลของการ
ใหบริการนัน้ ไปใชในตางประเทศทั้งหมด
การใหบริการตามวรรคหนึ่ง หมายความวา การกระทําใด ๆ อันอาจหาประโยชนอันมีมูลคาซึ่งมิใชเปน
การขายสินคา แตไมรวมถึงการใหบริการจัด นําเที่ยวในตางประเทศ
(2) การใหบริการตอเรือเดินทะเล การใหบริการซอมแซมอากาศยานหรือเรือเดินทะเลที่กระทําใน
ราชอาณาจักร โดยผูรับบริการตองเปนผูประกอบกิจการใหบริการขนสงระหวางประเทศโดยอากาศยานหรือเรือ
เดินทะเล ทั้งนี้ ไมวาผูรับบริการดังกลาวจะเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายของตางประเทศ
ผูรับบริการตามวรรคหนึ่ง ตองประกอบกิจการใหบริการขนสง ระหวางประเทศ ดังตอไปนี้
(ก) ใหบริการรับขนคนโดยสารหรือรับขนสินคาระหวางประเทศ โดยไมผานประเทศไทย
(ข) ใหบริการรับขนคนโดยสารหรือรับขนสินคาระหวางประเทศ โดยผานประเทศไทยดวย
(ค) ใหบริการรับขนคนโดยสารหรือรับขนสินคาระหวางประเทศ และมีการรับขนคนโดยสาร
หรือรับขนสินคาภายในประเทศไทยดวย
(3) การใหบริการรับประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยโดยผูประกอบการจด
ทะเบียน สําหรับทรัพยสินในตางประเทศ หรือสําหรับสินคา ที่ไดสงออกนอกราชอาณาจักร
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“(4) การใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักรเพื่อใชผลิตสินคาในเขตปลอดอากรเพื่อสงออกและการ
ใหบริการที่กระทําในเขตปลอดอากรเพื่อใชผลิตสินคาเพื่อสงออกโดยผูประกอบการจดทะเบียน
การใหบริการตามวรรคหนึ่ง หมายความวา การใหบริการที่กระทําตอตัวสินคาและมีการสงออกสินคา
นั้นหรือการใหบริการที่กอใหเกิดสินคาทีม่ ีรูปรางเพื่อผูรับบริการในเขตปลอดอากรนําไปใชผลิตสินคาเพื่อสงออก
เชน การรับจางแกะสลักบานประตู การรับจางทําน้ํายาเคลือบประตู หรือการใหบริการรับจางทําสวนประกอบ
อุปกรณ เพื่อผูร ับบริการในเขตปลอดอากรนําไปใชผลิตสินคาเพื่อสงออก”
(แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 122) ใชบังคับ 1 มกราคม 2545
เปนตนไป)
ขอ 3 การประกอบกิจการตามขอ 2 ตองมีหลักฐานแสดงการชําระราคา คาบริการตามใบแจงหนี้ (Invoice)
ในนามของผูป ระกอบการจดทะเบียน เชน หลักฐาน การเปด L/C (Letter of Credit) หลักฐานการจัดทํา T/T (Telex
Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) เอกสารใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการรับชําระเงิน ตาม L/C (Letter of
Credit) หรือ Bank Statement เอกสารที่ระบุวานําเงิน เขาบัญชีธนาคารโดยใชสมุดคูฝาก เอกสารการโอนเงินเขา
บัญชีธนาคารโดยไมมีสมุดคูฝาก หลักฐานการรับชําระเงินตามบัตรเครดิต การใช E-money หรือ E-cash เวนแต
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนใหบริการโดยไมมีคาตอบแทนก็ไมจําตองมีหลักฐานแสดงการชําระราคาคาบริการ
“ขอ 4 การประกอบกิจการตามขอ 2(4) กรณีการใหบริการที่กระทําใน ราชอาณาจักรที่กอใหเกิดสินคาที่มี
รูปรางเพื่อผูรับบริการในเขตปลอดอากรนําไปใชผลิตสินคาเพื่อสงออก ผูประกอบการจดทะเบียนจะตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขตามกฎหมายวาดวยศุลกากร และกรณีการใหบริการ
ที่กระทําในเขตปลอดอากรที่ กอใหเกิดสินคาที่มีรูปรางเพื่อผูรับบริการในเขตปลอดอากรนําไปใชผลิตสินคาเพื่อ
สงออก ผูประกอบการจดทะเบียนจะตองดําเนินการใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากรหรือตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย”
(แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 122) ใชบังคับ 1 มกราคม 2545
เปนตนไป)
ประกาศนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2543

รอยเอกสุชาติ เชาววิศษิ ฐ
อธิบดีกรมสรรพากร
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คําสั่งกรมสรรพากร
คําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป. 89/2542
เรื่อง การขายสินคานอกราชอาณาจักร โดยผูประกอบการจดทะเบียน
--------------------------------------------เพื่อใหเจาพนักงานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติในการตรวจและแนะนําเกีย่ วกับการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
สําหรับการขายสินคานอกราชอาณาจักรโดยผูประกอบการจดทะเบียน กรมสรรพากรจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
ขอ 1 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาใหแกผูซื้อที่อยูนอกราชอาณาจักร โดยไดสั่งซื้อสินคาที่
ขายจากผูขายหรือผูผลิตสินคาที่อยูนอกราชอาณาจักร และใหผูขายหรือผูผลิตสินคาที่อยูนอกราชอาณาจักรสงมอบ
สินคาที่ขายนัน้ ใหแกผูซื้อที่อยูนอกราชอาณาจักร โดยตรง โดยไมไดนําสินคาดังกลาวเขามาในราชอาณาจักร และ
ไมไดสงสินคานั้นออกนอกราชอาณาจักรแตอยางใด การขายสินคาดังกลาวถือเปนการกระทํานอกราชอาณาจักร
ไมอยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 77/2 แหงประมวลรัษฎากร
ตัวอยาง บริษทั A. ตั้งอยูในประเทศเวียดนาม ไดสั่งซื้อสินคาจาก บริษัท ก. ซึ่งเปนผูประกอบการจด
ทะเบียนในประเทศไทย เนื่องจากบริษัท ก. ไมมีสินคาบริษัท ก. จึงสั่งซือ้ สินคาจากบริษัท B. ซึ่งเปนผูขายหรือ
ผูผลิตสินคาในประเทศญี่ปนุ โดยสั่งใหบริษัท B. สงมอบสินคาดังกลาวใหแกบริษัท A. โดยตรง บริษัท ก. ไมได
กระทําพิธีการศุลกากรนําเขาสินคาและสงออกสินคาไปใหบริษัท A. ดังนั้น บริษัท ก. จึงไมตองนํามูลคาของการ
ขายสินคานอกราชอาณาจักรใหแกบริษัท A. มารวมคํานวณเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
ขอ 2 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาใหแกผูซื้อที่อยูนอกราชอาณาจักร โดยไดสั่งซื้อสินคาที่
ขายจากผูขายซึ่งเปนผูประกอบการจดทะเบียนในราชอาณาจักร ดวยกัน และผูขายในราชอาณาจักรไดสั่งซื้อสินคา
ดังกลาวจากผูข ายหรือผูผลิตสินคาที่อยูนอกราชอาณาจักรอีกทอดหนึ่ง และใหผูขายหรือผูผลิตสินคาที่อยูนอก
ราชอาณาจักรสงมอบสินคาที่ขายนั้นใหแกผูซื้อที่อยูนอกราชอาณาจักรโดยตรง โดยไมไดนําสินคาดังกลาวเขามา
ในราชอาณาจักร และไมไดสงสินคานั้นออกนอกราชอาณาจักรแตอยางใด การขายสินคา ระหวาง ผูประกอบการ
จดทะเบียนกับผูซื้อที่อยูนอกราชอาณาจักร ถือเปนการกระทํานอกราชอาณาจักร ไมอยูในบังคับตองเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 77/2 แหงประมวลรัษฎากร
กรณีผูขายซึ่งเปนผูประกอบการจดทะเบียนในราชอาณาจักรขายสินคาใหแกผูประกอบการจดทะเบียนซึ่ง
ขายสินคาใหแกผูซื้อที่อยูนอกราชอาณาจักรอีกทอดหนึ่ง โดยไมมีการนําสินคาที่ขายเขามาในราชอาณาจักร และ
ไมไดสงมอบสินคาในราชอาณาจักร ตามวรรคหนึ่ง ถือเปนการกระทํานอกราชอาณาจักร ไมอยูใ นบังคับตองเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 77/2 แหงประมวลรัษฎากร
ตัวอยาง บริษทั A. ตั้งอยูในประเทศเวียดนาม ไดสั่งซื้อสินคาจากบริษัท ก. ซึ่งเปนผูประกอบการจด
ทะเบียนในประเทศไทย และบริษัท ก. ไดสงั่ ซื้อสินคาจากบริษัท ข. ซึ่งเปนผูประกอบการจดทะเบียนในประเทศ
ไทยเชนกัน เนือ่ งจากบริษัท ข. ไมมีสินคาดังกลาว จึงไดสั่งซื้อสินคาจากบริษัท B. ซึ่งเปนผูขายหรือผูผลิตสินคาใน
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ประเทศญี่ปุนอีกทอดหนึ่ง โดยสั่งใหบริษทั B. สงมอบสินคาดังกลาวใหแกบริษัท A. โดยตรง บริษัท ข. ไมได
กระทําพิธีการศุลกากรนําเขาสินคาเพื่อสงมอบใหแกบริษทั ก. และบริษทั ก.ไมไดกระทําพิธีการศุลกากรสงออก
สินคาไปใหบริษัท A. ดังนัน้ บริษัท ก.จึงไมตองนํา มูลคาของการขายสินคานอกราชอาณาจักรใหแกบริษัท A. มา
รวมคํานวณเสียภาษีมูลคาเพิม่ และบริษัท ข. ก็ไมตองนํามูลคาของการขายสินคานอกราชอาณาจักรใหแกบริษัท ก.
มารวมคํานวณเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
ขอ 3 ภาษีซื้อที่ผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 1 และ ขอ 2 ไดเสียไปเนื่องจากการประกอบกิจการขาย
สินคานอกราชอาณาจักร ผูป ระกอบการจดทะเบียนไมมสี ิทธินําไปหักออกจากภาษีขายในการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพิ่ม เนื่องจากตองหามตามมาตรา 82/5(6) แหงประมวลรัษฎากร
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ประกอบกิจการขายสินคาในราชอาณาจักรซึ่งอยูในบังคับ
ตองเสียภาษีมลู คาเพิ่มตามมาตรา 77/2 แหงประมวลรัษฎากรดวย ใหผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวเฉลี่ยภาษี
ซื้อที่จะนําไปหักออกจากภาษีขายในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กรมสรรพากรกําหนด ตามมาตรา 82/6 แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 4 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือคําวินิจฉัยใดทีข่ ัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ ใหเปนอันยกเลิก
สั่ง ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2542
รอยเอกสุชาติ เชาววิศษิ ฐ
อธิบดีกรมสรรพากร
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คําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป. 97/2543
เรื่อง การสงออกสินคา ซึ่งผูป ระกอบการจดทะเบียนไดรบั สิทธิเสีย ภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0
ตามมาตรา 80/1 แหงประมวลรัษฎากร
--------------------------------------------เพื่อใหเจาพนักงานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติในการตรวจและแนะนําผูประกอบการจดทะเบียน
กรณีการสงออกสินคา ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียนไดรับสิทธิเสียภาษีมลู คาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1
แหงประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิก
(1) คําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.33/2536 เรื่อง การสงออกสินคาซึ่งผูประกอบการจดทะเบียนไดรับสิทธิ
เสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ลงวันที่ 24มิถุนายน พ.ศ.2536 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.
70/241 เรื่อง การสงออกสินคา ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียนไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ลงวันที่
10 เมษายน พ.ศ.2541
(2) คําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.41/2537 เรื่อง การสงออกน้าํ ตาลทรายที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดรับ
สิทธิเสียภาษีมลู คาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ.2537
ขอ 2 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับคําสั่งซื้อจากผูซื้อในตางประเทศและผูประกอบการจดทะเบียน
เปนผูผลิตสินคา หรือซื้อสินคาจากโรงงานผูผลิตหรือผูขายในประเทศ โดยผูประกอบการจดทะเบียนเปนผูด ําเนิน
พิธีการศุลกากรยื่นใบขนสินคาขาออกในนามของผูประกอบการจดทะเบียน เพื่อสงสินคาออกนอกราชอาณาจักร
เพื่อสงไปตางประเทศ ตามมาตรา 77/1(14) แหงประมวลรัษฎากร ถือวาผูประกอบการจดทะเบียนเปนผูสงออก
ตามมาตรา 77/1(13) แหงประมวลรัษฎากร และไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1
แหงประมวลรัษฎากร
โรงงานผูผลิตหรือผูขายในประเทศตามวรรคหนึ่ง มีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 77/2 แหง
ประมวลรัษฎากร โดยคํานวณภาษีตามมาตรา 80แหงประมวลรัษฎากร
ผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง จะตองมีหลักฐานดังตอไปนีพ้ รอมที่จะใหเจาพนักงานประเมิน
ตรวจสอบได
(1) หลักฐานทีแ่ สดงวาผูซื้อในตางประเทศซื้อสินคาจากผูประกอบการจดทะเบียนจริง เชน Proforma
Invoice หรือ Purchase Order หรือ Order Note หรือเอกสารอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน
(2) หลักฐานทีแ่ สดงวาผูประกอบการจดทะเบียนไดผลิตสินคาดังกลาวหรือซื้อสินคาจากโรงงานผูผลิต
หรือผูขายในประเทศ และโรงงานผูผลิตหรือผูขายในประเทศไดจดั ทําใบกํากับภาษีเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจาก
ผูประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 82/4 และมาตรา 86 แหงประมวลรัษฎากร
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(3) หลักฐานการสงออกสินคาในนามของผูประกอบการจดทะเบียนเชน ใบกํากับสินคา (Invoice) ใบ
ตราสง (Bill of Lading) หรือ Airway Bill
(4) หลักฐานทีแ่ สดงวาจะมีการชําระราคาคาสินคาตามใบกํากับสินคา(Invoice) ในนามของ
ผูประกอบการจดทะเบียน เชน หลักฐานการเปด L/C (Letter of Credit) หรือหลักฐานการจัดทํา T/T (Telex
Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) เปนตน เวนแตกรณีดังตอไปนี้
(ก) กรณีผูซื้อในตางประเทศมอบหมายใหตัวแทน ผูทําการแทน หรือสํานักงานสาขาในประเทศ
ไทยเปนผูชําระราคาคาสินคาแทน ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถใชเอกสารที่ระบุวานําเงินเขาบัญชีธนาคาร
หรือ Bank Statement ในนามของผูประกอบการจดทะเบียน เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาจะมีการชําระราคาคาสินคา
ตามใบกํากับสินคา (Invoice) ก็ได
(ข) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนสงสินคาไปเปนตัวอยางใหแกผูซื้อในตางประเทศ โดยไมมี
คาตอบแทน ก็ไมจําตองมีหลักฐานแสดงวาจะมีการชําระราคาคาสินคาตามใบกํากับสินคา (Invoice)
(5) หลักฐานสําเนาใบขนสินคาขาออกในนามของผูประกอบการจดทะเบียนที่ผานพิธกี ารศุลกากร
ฉบับที่มีการสลักหลังการตรวจปลอยสินคาโดยเจาหนาที่ศุลกากร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงวามีการตรวจปลอย
สินคาโดยเจาหนาที่ศุลกากร
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ไดสงสินคาออกนอกราชอาณาจักรเพื่อสงไป
ตางประเทศซึ่งเปนประเทศที่มีชายแดนติดตอกับประเทศไทย ตามมาตรา77/1(14) แหงประมวลรัษฎากร ถือวา
ผูประกอบการจดทะเบียนเปนผูสงออก ตามมาตรา 77/1(13) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียน
ดังกลาวจะไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1 แหงประมวลรัษฎากร ตองมีหลักฐาน
ดังตอไปนี้พรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได
(1) หลักฐานทีแ่ สดงวาผูประกอบการจดทะเบียนไดผลิตสินคาดังกลาวหรือซื้อสินคาจากโรงงานผูผลิต
หรือผูขายในประเทศ และโรงงานผูผลิตหรือผูขายในประเทศไดจดั ทําใบกํากับภาษีเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจาก
ผูประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 82/4 และมาตรา 86 แหงประมวลรัษฎากร
(2) หลักฐานใบกํากับสินคา (Invoice) ในนามของผูประกอบการจดทะเบียน
(3) หลักฐานการบรรจุหีบหอ (Packing List) เวนแตสินคาทีไมจําตองบรรจุหีบหอ เชน ไม เสาเข็ม เปน
ตน ก็ไมจาํ ตองมี Packing List เพื่อแสดงตอเจาพนักงานประเมิน
(4) หลักฐานทีแ่ สดงวาจะมีการชําระราคาคาสินคาตามใบกํากับสินคา(Invoice) ในนามของ
ผูประกอบการจดทะเบียน เชน หลักฐานการเปด L/C (Letter of Credit) หรือหลักฐานการจัดทํา T/T (Telex
Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) เปนตน กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไมสามารถแสดงหลักฐานดังกลาว
แตไดบนั ทึกรายการสงออกสินคาในรายงานภาษีขาย รายงานสินคาและวัตถุดิบ บัญชีเงินสดรับหรือบัญชีขาย ถือวา
ผูประกอบการจดทะเบียนมีหลักฐานทีแ่ สดงวารับชําระราคาคาสินคาหรือมีหลักฐานที่แสดงวาจะมีการชําระราคา
คาสินคาตามใบกํากับสินคา (Invoice) ในนามของผูประกอบการจดทะเบียน
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(5) หลักฐานใบกํากับภาษีซอื้ และรายงานภาษีซื้อ
(6) หลักฐานสําเนาใบขนสินคาขาออกในนามของผูประกอบการจดทะเบียนที่ผานพิธกี ารศุลกากร
ฉบับที่มีการสลักหลังการตรวจปลอยสินคาโดยเจาหนาที่ศุลกากร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงวามีการตรวจปลอย
สินคาโดยเจาหนาที่ศุลกากร
ขอ 3 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับคําสั่งซื้อจากผูซื้อในตางประเทศและผูประกอบการจดทะเบียน
ซื้อสินคาดังกลาวจากโรงงานผูผลิตหรือผูขายในประเทศ โดยใหโรงงานผูผลิตหรือผูขายในประเทศเปนผูดําเนิน
พิธีการศุลกากรยื่นใบขนสินคาขาออกในนามของโรงงานผูผลิตหรือผูขายในประเทศ เพื่อสงสินคาออกนอก
ราชอาณาจักรเพื่อสงไปตางประเทศ ตามมาตรา 77/1(14) แหงประมวลรัษฎากร การที่โรงงานผูผลิตหรือผูขายใน
ประเทศขายสินคาใหแกผูประกอบการจดทะเบียน ถือเปนการขายสินคาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 77/2 แหง
ประมวลรัษฎากร โรงงานผูผลิตหรือผูขายในประเทศมีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มโดยคํานวณภาษีตามมาตรา 80
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งตองจัดทําใบกํากับภาษีเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิม่ จากผูประกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา
82/4 และมาตรา 86 แหงประมวลรัษฎากร กรณีดังกลาว ถือวาผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งไดรับคําสั่งซื้อจาก
ตางประเทศเปนผูสงออกตามมาตรา 77/1(13) แหงประมวลรัษฎากร และไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอย
ละ 0 ตามมาตรา 80/1 แหงประมวลรัษฎากร
ผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง จะตองมีหลักฐานดังตอไปนี้พรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมิน
ตรวจสอบได
(1) หลักฐานทีแ่ สดงวาผูซื้อในตางประเทศซื้อสินคาจากผูประกอบการจดทะเบียนจริง เชน Proforma
Invoice หรือ Purchase Order หรือ Order Note หรือเอกสารอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน
(2) หลักฐานทีแ่ สดงวาผูประกอบการจดทะเบียนซื้อสินคาจากโรงงานผูผลิตหรือผูขายในประเทศ และ
โรงงานผูผลิตหรือผูขายในประเทศไดจัดทําใบกํากับภาษีเรียกเก็บภาษีมลู คาเพิ่มจากผูป ระกอบการจดทะเบียน ตาม
มาตรา 82/4 และมาตรา 86 แหงประมวลรัษฎากร เวนแต เปนการขายสินคาที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา
81 แหงประมวลรัษฎากร โรงงานผูผลิตหรือผูขายในประเทศไมมีหนาที่ตองจัดทําใบกํากับภาษีใหแก
ผูประกอบการจดทะเบียน แตตองจัดทําใบสงของใหแกผปู ระกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา 105 จัตวา แหง
ประมวลรัษฎากร
(3) หลักฐานทีแ่ สดงวาจะมีการชําระราคาคาสินคาตามใบกํากับสินคา (Invoice) ในนามของ
ผูประกอบการจดทะเบียน เชน หลักฐานการเปด L/C (Letter of Credit) หรือหลักฐานการจัดทํา T/T (Telex
Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) เปนตน เวนแตกรณีดังตอไปนี้
(ก) กรณีผูซื้อในตางประเทศมอบหมายใหตัวแทน ผูทําการแทน หรือสํานักงานสาขาในประเทศ
ไทยเปนผูชําระราคาคาสินคาแทน ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถใชเอกสารที่ระบุวานําเงินเขาบัญชีธนาคาร
หรือ Bank Statement ในนามของผูประกอบการจดทะเบียน เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาจะมีการชําระราคาคาสินคา
ตามใบกํากับสินคา (Invoice) ก็ได
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(ข) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนสงสินคาไปเปนตัวอยางใหแกผูซื้อในตางประเทศ โดยไมมี
คาตอบแทน ก็ไมจําตองมีหลักฐานแสดงวาจะมีการชําระราคาคาสินคาตามใบกํากับสินคา (Invoice)
(4) หลักฐานทีแ่ สดงวาจะมีการชําระราคาคาสินคาตามใบกํากับสินคา (Invoice) ในนามของ
ผูประกอบการจดทะเบียนตาม (3) อาจไมตรงกับใบกํากับสินคา (Invoice) ก็ได หากปรากฏวาผูซื้อในตางประเทศ
ไดแยกหลักฐานการชําระราคาคาสินคาในนามของผูประกอบการจดทะเบียนและโรงงานผูผลิตหรือผูขายใน
ประเทศออกจากกัน
(5) หลักฐานสําเนาใบขนสินคาขาออกที่ผานพิธีการศุลกากรฉบับที่มีการสลักหลังการตรวจปลอย
สินคาโดยเจาหนาที่ศุลกากร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงวามีการตรวจปลอยสินคาโดยเจาหนาที่ศุลกากร ในนามของ
โรงงานผูผลิตหรือผูขายในประเทศ ซึ่งสงออกสินคาประเภท ชนิด และจํานวนเทากับสินคาตามหลักฐานตาม (1)
ขอ 4 เวนแตกรณีตามขอ 5 ขอ 6 และขอ 7 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับคําสั่งซื้อจากผูซื้อใน
ตางประเทศ และผูประกอบการจดทะเบียนผลิตสินคาเพื่อสงออกหรือซื้อสินคาดังกลาวจากโรงงานผูผลิตหรือ
ผูขายในประเทศเพื่อสงออก แตไดสงมอบสินคาใหแกลูกคาในประเทศตามคําสั่งซื้อของผูซื้อในตางประเทศ โดยที่
สินคาดังกลาวไมไดสงออกนอกราชอาณาจักรเพื่อสงไปตางประเทศ จึงไมเขาลักษณะเปนการสงออกตามมาตรา
77/1(14) แหงประมวลรัษฎากร แตถือเปนการขายสินคาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 77/2 แหงประมวลรัษฎากร
ผูประกอบการจดทะเบียนมีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มโดยคํานวณภาษีตามมาตรา 80 แหงประมวลรัษฎากร โดย
ตองจัดทําใบกํากับภาษีเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูซื้อในตางประเทศตามมาตรา 82/4 และมาตรา 86 แหงประมวล
รัษฎากร เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึน้ ตามมาตรา 78 แหงประมวลรัษฎากร
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง สงมอบสินคาใหแกลูกคาในประเทศตามคําสั่งซื้อของผูซื้อ
ในตางประเทศ ถือวาผูซื้อในตางประเทศขายสินคาใหแกลูกคาในประเทศ เมื่อลูกคาในประเทศจายเงินคาซื้อสินคา
ใหแกผูซื้อในตางประเทศ ลูกคาในประเทศมีหนาที่นําสงเงินภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูซื้อในตางประเทศมีหนาที่เสียภาษี
ตามมาตรา83/6(1) แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 5 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาใหแกผูซื้อในตางประเทศแตผูซื้อในตางประเทศได
กําหนดใหผูประกอบการจดทะเบียนสงมอบสินคาใหแกตัวแทนของผูซื้อซึ่งอยูในราชอาณาจักร ถือเปนการขาย
สินคาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 77/2 แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนมีหนาทีต่ องเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มโดยคํานวณภาษีตามมาตรา 80 แหงประมวลรัษฎากร โดยตองจัดทําใบกํากับภาษีเรียกเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มจากผูซื้อในตางประเทศตามมาตรา 82/4 และมาตรา 86 แหงประมวลรัษฎากร เมื่อความรับผิดในการ
เสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น ตามมาตรา 78 แหงประมวลรัษฎากร เวนแตผูประกอบการจดทะเบียนมีหลักฐาน
ดังตอไปนี้ พรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได ผูประกอบการจดทะเบียนจึงจะไดรับสิทธิเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1 แหงประมวลรัษฎากร
(1) หลักฐานทีแ่ สดงวาผูซื้อในตางประเทศซื้อสินคาจากผูประกอบการจดทะเบียนจริง เชน Proforma
Invoice หรือ Purchase Order หรือ Order Note หรือเอกสารอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน
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(2) หลักฐานทีแ่ สดงวาผูซื้อในตางประเทศไมพรอมที่จะรับมอบสินคาและแตงตั้งใหตัวแทนของผูซื้อ
เปนผูจัดหาสถานที่เก็บรักษาสินคาเปนการชั่วคราว
(3) หลักฐานทีแ่ สดงวาผูประกอบการจดทะเบียนเปนผูยื่นใบขนสินคาขาออกตอกรมศุลกากรเพื่อ
สงออกสินคาที่เก็บรักษาไวที่ตัวแทน โดยที่สินคาดังกลาวเปนประเภท ชนิด และจํานวนเทากับสินคาที่ไดบันทึก
ออกจากรายงานสินคาและวัตถุดิบของผูประกอบการจดทะเบียน
(4) ระยะเวลาที่ตัวแทนของผูซื้อในตางประเทศไดรับมอบสินคาที่ตองเก็บรักษาไวแทนผูซื้อใน
ตางประเทศ จะตองหางจากระยะเวลาที่ผปู ระกอบการจดทะเบียนดําเนินการยืน่ ใบขนสินคาขาออกตอกรมศุลกากร
ไมเกิน 180 วัน
(5) หลักฐานทีแ่ สดงวาผูประกอบการจดทะเบียนไดสงออกสินคาที่เก็บรักษาไวที่ตัวแทนไปใหแกผซู ื้อ
ในตางประเทศตามสถานที่ที่ผูซื้อกําหนดเทานั้น และตองไมปรากฎวาไดมีการขายสินคาดังกลาวใหแกผูซื้ออื่นใด
อีกไมวาภายในประเทศหรือตางประเทศ
(6) หลักฐานทีแ่ สดงวาจะมีการชําระราคาคาสินคาตามใบกํากับสินคา(Invoice) ในนามของ
ผูประกอบการจดทะเบียน เชน หลักฐานการเปด L/C (Letter of Credit) หรือหลักฐานการจัดทํา T/T (Telex
Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) เปนตน เวนแตกรณีดังตอไปนี้
(ก) กรณีผูซื้อในตางประเทศมอบหมายใหตัวแทน ผูทําการแทน หรือสํานักงานสาขาในประเทศ
ไทยเปนผูชําระราคาคาสินคาแทน ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถใชเอกสารที่ระบุวานําเงินเขาบัญชีธนาคาร
หรือ Bank Statement ในนามของผูประกอบการจดทะเบียน เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาจะมีการชําระราคาคาสินคา
ตามใบกํากับสินคา (Invoice) ก็ได
(ข) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนสงสินคาไปเปนตัวอยางใหแกผูซื้อในตางประเทศ โดยไมมี
คาตอบแทน ก็ไมจําตองมีหลักฐานแสดงวาจะมีการชําระราคาคาสินคาตามใบกํากับสินคา (Invoice)
ขอ 6 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนนําสินคาในราชอาณาจักรเขาไปในเขตอุตสาหกรรมสงออก ตาม
กฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซึ่งถือเปนการสงออกตามมาตรา 77/1(14)(ก) แหงประมวล
รัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนจะไดรบั สิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1 แหงประมวล
รัษฎากรจะตองมีหลักฐานดังตอไปนี้ พรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได
(1) หลักฐานทีแ่ สดงวาผูซื้อในเขตอุตสาหกรรมสงออกซื้อสินคาจากผูประกอบการจดทะเบียนจริง
เชน Proforma Invoice หรือ Purchase Order หรือ Order Note หรือเอกสารอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน
(2) หลักฐานทีแ่ สดงวาจะมีการชําระราคาคาสินคาตามใบกํากับสินคา(Invoice) ในนามของ
ผูประกอบการจดทะเบียน เชน หลักฐานการเปด L/C (Letter of Credit) หรือหลักฐานการจัดทํา T/T (Telex
Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) หรือเอกสารที่ระบุวานําเงินเขาบัญชีธนาคาร หรือ Bank Statement เปนตน
(3) หลักฐานสําเนาคํารองขอนําสินคาในราชอาณาจักรเขาไปในเขตอุตสาหกรรมสงออกตามแบบที่
กรมศุลกากรกําหนดในนามของผูประกอบการจดทะเบียน ซึ่งเจาหนาที่ศุลกากรรับรองแลว หรือสําเนาใบขนสินคา
ขาออกในนามของผูประกอบการจดทะเบียนที่ผานพิธีการศุลกากรฉบับที่มีการสลักหลังการตรวจปลอยสินคาโดย
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เจาหนาที่ศุลกากร หรือใบขนสินคาขาออกฉบับมุมสีน้ําเงิน สําหรับกรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดขอใชสิทธิรับ
เงินชดเชยคาภาษีอากรหรือขอคืนอากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
ผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ตองจัดทําใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แหงประมวล
รัษฎากร และสงมอบใหแกผูซื้อในเขตอุตสาหกรรมสงออกเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น ตาม
มาตรา 78 และมาตรา 86 แหงประมวลรัษฎากร โดยระบุอัตราภาษีรอยละ 0
ขอ 7 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งประกอบกิจการอยูในคลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร หรือประกอบกิจการอยูในเขตอุตสาหกรรมสงออกตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย ในการขายสินคาระหวางคลังสินคาทัณฑบนกับคลังสินคาทัณฑบน ระหวางคลังสินคาทัณฑบนกับ
ผูประกอบการที่ประกอบกิจการอยูในเขตอุตสาหกรรมสงออก หรือระหวางผูประกอบการที่ประกอบกิจการอยูใ น
เขตอุตสาหกรรมสงออกไมวา จะอยูใ นเขตอุตสาหกรรมสงออกเดียวกันหรือไม ผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาว
จะไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1 แหงประมวลรัษฎากร จะตองมีหลักฐาน
ดังตอไปนี้ พรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได
(1) หลักฐานทีแ่ สดงการซื้อขายสินคาระหวางผูประกอบการจดทะเบียนในคลังสินคาทัณฑบนกับ
คลังสินคาทัณฑบน ระหวางคลังสินคาทัณฑบนกับผูประกอบการที่ประกอบกิจการอยูในเขตอุตสาหกรรมสงออก
หรือระหวางผูประกอบการที่ประกอบกิจการอยูในเขตอุตสาหกรรมสงออกไมวาจะอยูในเขตอุตสาหกรรมสงออก
เดียวกันหรือไม เชน Proforma Invoice หรือ Purchase Order หรือ Order Note หรือเอกสารอื่นที่มีลักษณะทํานอง
เดียวกัน
(2) หลักฐานทีแ่ สดงวาจะมีการชําระราคาคาสินคาตามใบกํากับสินคา(Invoice) ในนามของ
ผูประกอบการจดทะเบียน เชน หลักฐานการเปด L/C (Letter of Credit) หรือหลักฐานการจัดทํา T/T (Telex
Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) หรือเอกสารที่ระบุวานําเงินเขาบัญชีธนาคาร หรือ Bank Statement เปนตน
(3) หลักฐานสําเนาหนังสือขออนุญาตตอการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเพือ่ นําของออกจาก
เขตอุตสาหกรรมสงออก หรือสําเนาใบขนคลังสินคาทัณฑบนตามแบบที่กรมศุลกากรกําหนดซึ่งเจาหนาที่ศุลกากร
รับรองแลว หรือสําเนาคํารองขอนําสินคาเขาไปในเขตอุตสาหกรรมสงออกตามแบบที่กรมศุลกากรกําหนด ซึ่ง
เจาหนาที่ศุลกากรรับรอง แลว หรือสําเนาใบขนสินคาขาออกที่ผานพิธีการศุลกากรฉบับที่มีการสลักหลังการตรวจ
ปลอยสินคาโดยเจาหนาที่ศลุ กากร ในนามของผูประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินคา
ผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ตองจัดทําใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แหงประมวล
รัษฎากร และสงมอบใหแกผูซื้อในคลังสินคาทัณฑบนหรือในเขตอุตสาหกรรมสงออก แลวแตกรณี เมื่อความรับ
ผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้นตามมาตรา 78 และมาตรา 86 แหงประมวลรัษฎากร โดยระบุอตั ราภาษีรอยละ 0
ขอ 8 กรณีการสงออกสินคาที่มีการโอนสวนจัดสรรหรือแลกเปลี่ยนสวนจัดสรรตามหลักเกณฑที่
กรมการคาตางประเทศกําหนด ผูประกอบการจดทะเบียนจะไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตาม
มาตรา 80/1 แหงประมวลรัษฎากร จะตองมีหลักฐานดังตอไปนี้ พรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได
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(1) หลักฐานทีแ่ สดงวาผูโอนและผูรับโอน หรือผูแลกเปลี่ยนและผูใหแลกเปลี่ยนเปนผูสงออกรับ
อนุญาตที่จดทะเบียนกับกรมการคาตางประเทศ และไดรบั สิทธิจัดสรรโควตา และไดรับอนุมัติใหโอนหรือ
แลกเปลี่ยนสวนจัดสรรจากกรมการคาตางประเทศ โดยประเภทสวนจัดสรรที่โอนหรือแลกเปลี่ยน จะตองเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กรมการคาตาง ประเทศกําหนด
(2) หลักฐานทีแ่ สดงการรับชําระเงินตามเลตเตอรออฟเครดิต (Letter of Credit) ในนามเจาของสินคา
และหนังสือรับรองการสงออกสินคาที่กรม การคาตางประเทศออกใหเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนประเภทและมี
จํานวนเทากับสินคาที่ได บันทึกออกจากรายงานสินคาและวัตถุดิบของเจาของสินคา
ขอ 9 กรณีการสงออกสินคาที่มีสวนจัดสรรโดยเจาของสินคาใชชื่อสวนจัดสรร ของบุคคลอื่น เจาของ
สินคาซึ่งเปนผูประกอบการจดทะเบียนจะไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1 แหง
ประมวลรัษฎากร จะตองมีหลักฐานดังตอไปนี้ พรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได
(1) หลักฐานทีแ่ สดงวาเจาของสินคาและเจาของสวนจัดสรรเปนผูสง ออกรับอนุญาตที่จดทะเบียนกับ
กรมการคาตางประเทศ โดยเจาของสวนจัดสรรมีสวนจัดสรรเหลืออยูจริง และเจาของสวนจัดสรรยินยอมให
เจาของสินคาใชสวนจัดสรรดังกลาว
(2) หลักฐานการโอนสิทธิการรับชําระเงินตามใบกํากับสินคาใหแกเจาของสินคา และหลักฐานแสดง
การรับชําระเงินตามเลตเตอรออฟเครดิต (Letter of Credit) ในนามเจาของสินคา
(3) หลักฐานการสงออก และหนังสือรับรองการสงออกที่กรมการคาตางประเทศออกใหเปน
ภาษาอังกฤษโดยระบุชื่อเจาของสวนจัดสรรซึ่งเปนประเภทและมีจํานวนเทากับสินคาที่ไดบันทึกออกจากรายงาน
สินคาและวัตถุดิบของเจาของสินคา
ขอ 10 กรณีการสงออกสินคาในนามบริษัทการคาระหวางประเทศ (Trading Company) ที่ไดรับสงเสริม
การลงทุน เจาของสินคาซึ่งเปนผูประกอบการจดทะเบียนจะไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตาม
มาตรา 80/1 แหงประมวลรัษฎากร จะตองมีหลักฐานดังตอไปนี้ พรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได
(1) หลักฐานของกรมการคาตางประเทศอนุมัติใหมอบสิทธิการสงออกใหบริษัทการคาระหวาง
ประเทศ โดยระบุประเภทสวนจัดสรร สินคา ประเทศผูนําเขา และหลักฐานการชําระคาตอบแทน (ถามี) ใน
หลักฐานดังกลาว
(2) หลักฐานการสงออก และหนังสือรับรองการสงออกที่กรมการคาตางประเทศออกใหเปน
ภาษาอังกฤษโดยระบุชื่อบริษัทการคาระหวางประเทศซึง่ สินคาสงออกเปนประเภทและมีจํานวนเทากับสินคาที่ได
บันทึกออกจากรายงานสินคาและวัตถุดิบของเจาของสินคา
(3) หลักฐานการชําระเงินตามเลตเตอรออฟเครดิต (Letter of Credit) ในนามเจาของสินคา หรือในนาม
บริษัทการคาระหวางประเทศ
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ขอ 11 การสงออกน้ําตาลทรายของโรงงานน้ําตาลทรายโดยผานตัวแทนในการสงออก ทั้งบริษัทออยและ
น้ําตาลไทย จํากัด หรือบริษทั สงออกอื่น โดยไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย และไดมกี าร
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตใหสงออกน้ําตาลทราย ตามกฎหมายวาดวยออยและ
น้ําตาลทราย โดยครบถวน ถือวาโรงงานน้ําตาลทรายเปนผูสงออก ตามมาตรา 77/1(13) แหงประมวล รัษฎากร
ไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับตัวแทนในการ
สงออกทั้งบริษัทออยและน้าํ ตาลไทยจํากัด หรือบริษัทผูสงออกอื่นถือเปนผูใหบริการ และดําเนินพิธีการสงออก
แทนโรงงานน้าํ ตาลทราย ตามมาตรา77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งตัวแทนในการสงออกดังกลาวมีหนาที่ตอง
เสียภาษี มูลคาเพิ่มจากคาบริการที่ไดรับจากโรงงานน้ําตาลทราย ตามมาตรา 77/2 แหงประมวลรัษฎากร โดย
คํานวณภาษีตามมาตรา 80 แหงประมวลรัษฎากร
โรงงานน้ําตาลทรายตามวรรคหนึ่ง จะไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1 แหง
ประมวลรัษฎากร จะตองมีหลักฐานดังตอไปนี้พรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได
(1) หลักฐานทีแ่ สดงวาโรงงานน้ําตาลทรายเปนเจาของโควตาตามชนิดและปริมาณน้ําตาลทรายที่
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายกําหนด
(2) หนังสือสัญญาการแตงตั้งตัวแทน ระหวางโรงงานน้ําตาลทราย กับบริษัทออยและน้ําตาลไทย จํากัด
และหรือบริษทั ผูสงออกอื่น เพื่อทําสัญญาซื้อขายและ ดําเนินการสงออกแทน
(3) คํารองขอรับหนังสืออนุญาตใหสงน้ําตาลทรายออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับชนิดและปริมาณน้ําตาลที่โรงงานน้ําตาลทรายผลิตไดจริง ชนิดและปริมาณน้ําตาลทรายทีข่ อสงออก
ตลอดจนชนิดและปริมาณน้าํ ตาลทรายคงเหลือ
(4) หนังสืออนุญาตใหสงน้าํ ตาลทรายตาม (3) ออกนอกราชอาณาจักร
(5) ใบอนุญาตใหสงน้ําตาลทรายไปนอกราชอาณาจักร ทีไ่ ดดําเนินการสงออกเรียบรอยแลว
(6) หลักฐานการรับมอบน้ําตาลทรายลงเรือ (กรณีสงออกทางเรือ) หรือบรรทุกรถยนต (กรณีสงออก
ทางบก) หรือบรรทุกเครื่องบิน (กรณีสงออกทางอากาศ) ที่ผูประกอบการขนสง หรือผูรับมอบอํานาจรับรองชนิด
และปริมาณของน้ําตาลทรายที่สงออกหรือหนังสือกํากับการขนยายน้าํ ตาลทรายซึ่งจัดทําโดยคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทราย
ขอ 12 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนซื้อน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ตามกฎหมายวาดวยพิกดั อัตราภาษี
สรรพสามิตจากผูผลิตหรือผูนําเขา และไดขายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันดังกลาวใหแกผูประกอบการใหบริการ
ขนสงระหวางประเทศโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเล ผูป ระกอบการจดทะเบียนจะไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
ในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1แหงประมวลรัษฎากร จะตองมีหลักฐานดังตอไปนี้ พรอมที่จะใหเจาพนักงาน
ประเมินตรวจสอบได
(1) หลักฐานทีแ่ สดงวาผูประกอบการใหบริการขนสงระหวางประเทศซือ้ น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน
ตามกฎหมายวาดวยพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต จากผูประกอบการจดทะเบียน
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(2) หลักฐานทีแ่ สดงวาผูประกอบการจดทะเบียนซื้อน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ตามกฎหมายวาดวย
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต จากผูผลิตหรือผูนําเขา
(3) หลักฐานของกรมศุลกากรที่แสดงวาผูผลิตหรือผูนําเขาไดจัดทําใบอนุญาตนําน้ํามันและผลิตภัณฑ
น้ํามันตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตขึ้นอากาศยานหรือลงเรือเดินทะเล หรือหลักฐานที่แสดงวา
กรมศุลกากรอนุญาตใหนําน้าํ มันและผลิตภัณฑน้ํามันดังกลาวขึ้นอากาศยานหรือลงเรือเดินทะเล
(4) หลักฐานทีแ่ สดงวาจะมีการชําระราคาคาสินคาตามใบกํากับสินคา(Invoice) ในนามของ
ผูประกอบการจดทะเบียน เชน หลักฐานการเปด L/C (Letter of Credit) หรือหลักฐานการจัดทํา T/T (Telex
Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) หรือเอกสารที่ระบุวานําเงินเขาบัญชีธนาคาร หรือ Bank Statement เปนตน
ขอ 13 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาใหแกผูซื้อในตางประเทศโดยวาจางผูประกอบการรับ
ขนสงพัสดุภณ
ั ฑทางอากาศใหจดั สงสินคา ผูประกอบการจดทะเบียนจะไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอย
ละ 0 ตามมาตรา 80/1 แหงประมวลรัษฎากรจะตองมีหลักฐานดังตอไปนี้ พรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมิน
ตรวจสอบได
(1) หลักฐานทีแ่ สดงวาผูซื้อในตางประเทศซื้อสินคาจากผูประกอบการจดทะเบียนจริง เชน Proforma
Invoice หรือ Purchase Order หรือ Order Note หรือเอกสารอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน
(2) หลักฐานทีแ่ สดงวาผูประกอบการจดทะเบียนไดวาจางผูประกอบการรับขนสงพัสดุภัณฑทาง
อากาศใหจัดสงสินคาไปตางประเทศ
(3) หลักฐานทีแ่ สดงวาผูประกอบการรับขนสงพัสดุภณ
ั ฑทางอากาศไดรับสินคาที่จะดําเนินการสงออก
จากผูประกอบการจดทะเบียน โดยเอกสารดังกลาวตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ชื่อ ที่อยู ของผูประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินคาใหแกผูซื้อในตางประเทศ
(ข) ชื่อ ที่อยู ของผูซื้อในตางประเทศ
(ค) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคา
(ง) วัน เดือน ป ที่ออกเอกสาร
(4) หลักฐานสําเนาใบขนสินคาขาออกในนามของผูประกอบการรับขนสงพัสดุภัณฑทางอากาศที่ผาน
พิธีการศุลกากรฉบับที่มีการสลักหลังการตรวจปลอยสินคาโดยเจาหนาที่ศุลกากร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงวามีการ
ตรวจปลอยสินคาโดยเจาหนาที่ศุลกากร
(5) หลักฐานทีแ่ สดงวาจะมีการชําระราคาคาสินคาตามใบกํากับสินคา (Invoice) ในนามของ
ผูประกอบการจดทะเบียน เชน หลักฐานการเปด L/C (Letter of Credit) หรือหลักฐานการจัดทํา T/T (Telex
Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) หรือเอกสารที่ระบุวานําเงินเขาบัญชีธนาคาร หรือ Bank Statement เปนตน
เวนแตกรณีผูประกอบการจดทะเบียนสงสินคาไปเปนตัวอยางใหแกผูซอื้ ในตางประเทศ โดยไมมีคา ตอบแทน ก็ไม
จําตองมีหลักฐานแสดงวาจะมีการชําระราคาคาสินคาตามใบกํากับสินคา (Invoice)
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ขอ 14 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาใหแกผูซื้อในตางประเทศโดยวาจางผูประกอบการรับ
จัดการขนสงสินคาระหวางประเทศโดยเรือเดินทะเล (Freight Forwarder) ใหจัดสงสินคา ผูประกอบการจด
ทะเบียนจะไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1 แหงประมวลรัษฎากร จะตองมีหลักฐาน
ดังตอไปนี้ พรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได
(1) หลักฐานทีแ่ สดงวาผูซื้อในตางประเทศซื้อสินคาจากผูประกอบการจดทะเบียนจริง เชน Proforma
Invoice หรือ Purchase Order หรือ Order Note หรือเอกสารอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน
(2) หลักฐานทีแ่ สดงวาผูประกอบการจดทะเบียนไดวาจางผูประกอบการรับจัดการขนสงสินคาระหวาง
ประเทศโดยเรือเดินทะเล (Freight Forwarder) หรือทําสัญญาเชาตูคอนเทนเนอร (Container) จากผูประกอบการรับ
จัดการขนสงสินคาระหวางประเทศโดยเรือเดินทะเล (Freight Forwarder) ใหดําเนินการจัดสงสินคาไปตางประเทศ
แทนผูประกอบการจดทะเบียน
(3) หลักฐานทีแ่ สดงวาผูประกอบการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศโดยเรือเดินทะเล (Freight
Forwarder) ไดรับสินคาที่จะดําเนินการสงออกจากผูประกอบการจดทะเบียน โดยเอกสารดังกลาวตองมีรายการ
อยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ชื่อ ที่อยู ของผูประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินคาใหแกผูซื้อในตางประเทศ
(ข) ชื่อ ที่อยู ของผูซื้อในตางประเทศ
(ค) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคา
(ง) วัน เดือน ป ที่ออกเอกสาร
(4) หลักฐานสําเนาใบขนสินคาขาออกในนามของผูประกอบการรับจัดการขนสงสินคาระหวาง
ประเทศโดยเรือเดินทะเล (Freight Forwarder) ที่ผานพิธีการศุลกากรฉบับที่มีการสลักหลังการตรวจปลอยสินคา
โดยเจาหนาทีศ่ ุลกากร หรือหลักฐานอื่นทีแ่ สดงวามีการตรวจปลอยสินคาโดยเจาหนาที่ศุลกากร
(5) หลักฐานทีแ่ สดงวาจะมีการชําระราคาคาสินคาตามใบกํากับสินคา(Invoice) ในนามของ
ผูประกอบการจดทะเบียน เชน หลักฐานการเปด L/C (Letter of Credit) หรือหลักฐานการจัดทํา T/T (Telex
Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) หรือเอกสารที่ระบุวานําเงินเขาบัญชีธนาคาร หรือ Bank Statement เปนตน
เวนแตกรณีผูประกอบการจดทะเบียนสงสินคาไปเปนตัวอยางใหแกผูซอื้ ในตางประเทศ โดยไมมีคา ตอบแทน ก็ไม
จําตองมีหลักฐานแสดงวาจะมีการชําระราคาคาสินคาตามใบกํากับสินคา (Invoice)
ขอ 15 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนสงสินคาไปตางประเทศโดยทางไปรษณียจะไดรับสิทธิเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1 แหงประมวลรัษฎากรจะตองมีหลักฐานสําเนาใบขนสินคาขาออก
ที่ผานพิธีการศุลกากรฉบับที่มีการสลักหลังการตรวจปลอยสินคาโดยเจาหนาที่ศุลกากร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงวา
มีการตรวจปลอยสินคาโดยเจาหนาที่ศุลกากร ในนามของผูประกอบการจดทะเบียน
ขอ 16 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาใหแกผูซื้อ แตผูซื้อนําติดตัวออกไปนอกราชอาณาจักรเอง
โดยมิไดกระทําพิธีการศุลกากร ผูประกอบการจดทะเบียนไมไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 เวนแต
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนที่มีสถานประกอบการ ซึง่ เปนหนวยขายที่มีลักษณะเปนรานคายอยตั้งอยูภายใน
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บริเวณหองผูโดยสารขาออก ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ไดขายสินคาใหแกผูซื้อที่เดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักร ซึ่งผูซื้อดังกลาวไดผานการตรวจลงตราจากเจาหนาทีต่ รวจคนเขาเมืองและไดผานการตรวจสินคา
จากพนักงานศุลกากรแลว ผูป ระกอบการจดทะเบียนจะไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา
80/1 แหงประมวลรัษฎากร จะตองมีหลักฐานดังตอไปนี้ พรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได
(1) หลักฐานทีแ่ สดงวาผูประกอบการจดทะเบียนไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรใหเปน
ผูประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินคาที่มีสถานประกอบการ ซึ่งเปนหนวยขายที่มีลักษณะเปนรานคายอย
ตั้งอยูภายในบริเวณหองผูโดยสารขาออก ณ ทาอากาศ ยานนานาชาติ
ในการขออนุมัติตามวรรคหนึ่ง ใหผูประกอบการจดทะเบียนยืน่ คํารองเปนหนังสือตออธิบดีกรมสรรพากร
ผานสรรพากรพื้นที่ หรือสรรพากรจังหวัดที่สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญตั้งอยู แลวแตกรณี โดยจะตอง
แนบเอกสารและรายการดังตอไปนี้พรอมกับคําขอ
(ก) หนังสืออนุมัติจากอธิบดีกรมศุลกากรใหประกอบกิจการขายสินคาภายในบริเวณหอง
ผูโดยสารขาออก ณ ทาอากาศยานนานาชาติ
(ข) สําเนาหรือภาพถายสัญญาเชาพื้นที่ทตี่ ั้งสถานประกอบการ ซึ่งไดทํากับการทาอากาศยานแหง
ประเทศไทย
(ค) สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู คาเพิ่ม ภ.พ.20
(ง) แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการซึ่งเปนหนวยขายที่มีลักษณะเปนรานคายอยตั้งอยู
ภายในบริเวณหองผูโดยสารขาออก ณ ทาอากาศยานนานาชาติ และแผนผังแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการใน
กรณีมีสถานประกอบการตั้งอยูภายในบริเวณทาอากาศยานนานาชาติดว ย
(2) ผูประกอบการจดทะเบียนตองใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่ไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให
ใชออกใบกํากับภาษีอยางยอในสถานประกอบการและสถานประกอบการซึ่งเปนหนวยขายที่มีลักษณะเปนรานคา
ยอยตั้งอยูภายในบริเวณหองผูโดยสารขาออก ณ ทาอากาศยานนานาชาติ
(3) ผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับอนุมตั ิจากอธิบดีกรมสรรพากรใหเปนผูประกอบการซึ่งประกอบ
กิจการขายสินคาที่มีสถานประกอบการซึ่งเปนหนวยขายที่มีลักษณะเปนรานคายอยตัง้ อยูภายในบริเวณหอง
ผูโดยสารขาออก ณ ทาอากาศยานนานาชาติ จะตองจัดทําแผนปายที่มขี อความ "NO VAT" หรือ "TAX FREE"
และจะตองแสดงแผนปายดังกลาวไว ณ ที่เปดเผย ซึ่งเห็นไดงายในสถานประกอบการซึ่งเปนหนวยขายที่มี ลักษณะ
เปนรานคายอยตั้งอยูภ ายในบริเวณหองผูโดยสารขาออก ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ทั้งนี้ สถานประกอบการซึ่ง
เปนหนวยขายที่มีลักษณะเปนรานคายอยดังกลาวตองตั้งอยูภายในบริเวณที่ผูซื้อที่เดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักรไดผานการตรวจลงตราจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง และไดผานการตรวจสินคาจากพนักงาน
ศุลกากรแลว
(4) หลักฐานแสดงวาผูประกอบการจดทะเบียนเปนผูย ื่นใบขนสินคาขาออก (พิเศษ) ตอกรมศุลกากร
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมศุลกากรกําหนด และตองเก็บและรักษาสําเนาใบขนสินคาขาออก (พิเศษ)
ดังกลาวพรอมทั้งรายงานการขาย (Sales Report) ไว ณ สถานประกอบการและสถานประกอบการซึ่งเปนหนวยขาย
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ที่มีลักษณะเปนรานคายอยตัง้ อยูภายในหองผูโดยสารขาออก ณ ทาอากาศยานนานาชาติ และพรอมที่จะใหเจา
พนักงานสรรพากรตรวจสอบไดทันที
รายงานการขายตามวรรคหนึง่ ตองมีรายการอยางนอยดังนี้
(ก) ชื่อ และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการ
(ข) รหัสของหนวยขายที่มีลกั ษณะเปนรานคายอย
(ค) เลขรหัสประจําเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่กรมสรรพากรกําหนด
(ง) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี
(จ) ชื่อผูซื้อสินคา
(ฉ) หมายเลขเที่ยวบินที่ผูซื้อสินคาที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
(ช) หมายเลขหนังสือเดินทางของผูซื้อสินคาที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
(ซ) ชื่อ ชนิด ประเภทของสินคา โดยอาจแสดงเปนรหัสก็ได
(ฌ) ปริมาณของสินคา
(ญ) ราคาของสินคา
(ฎ) วัน เดือน ป และเวลา ที่ออกใบกํากับภาษี
ขอ 17 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือคําวินิจฉัยใดที่ขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ใหเปนอันยกเลิก
สั่ง ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2543
รอยเอกสุชาติ เชาววิศษิ ฐ
อธิบดีกรมสรรพากร
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คําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป. 105/2544
เรื่อง ภาษีเงินไดนิติบุคคล การพิจารณาเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4)
และกรณีคํานวณรายไดรายจายตามมาตรา 65 วรรคสาม แหงประมวลรัษฎากร
--------------------------------------------เพื่อใหเจาพนักงานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติในการตรวจและแนะนําสําหรับการพิจารณาเหตุอัน
สมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) และกรณีคํานวณรายไดและรายจายของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลตามมาตรา
65 วรรคสามแหงประมวลรัษฎากร กรมสรรพากร จึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (6) ของบทนิยามคําวา สถาบันการเงินในวรรคหนึง่ ของขอ 5 แหงคําสั่ง
กรมสรรพากร ที่ ป.95/2543 เรื่อง ภาษีเงินไดนิติบุคคล การพิจารณาเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) และกรณี
คํานวณรายไดรายจายตาม มาตรา 65 วรรคสาม แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2543
“(6) บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบัน
การเงิน”
ขอ 2 คําสั่งนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544
ศุภรัตน ควัฒนกุล
อธิบดีกรมสรรพากร

