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ธุรกิจ SMEs 
 
  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises = SMEs) มีเปนจํานวนมากในประเทศไทย 
ประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือหางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบคุคล หางหุนสวนจํากัด บริษทัจํากัด 
หรือกิจการรวมคา ซ่ึงจะประกอบธุรกิจขายสินคา ผลิตสินคา หรือใหบริการ  
 

การกําหนดลักษณะธุรกิจ SMEs 
 

หนวยงานตาง ๆ ในประเทศไทยมักจะกําหนดลักษณะธุรกิจ SMEs ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543  

สําหรับกรมสรรพากร ประมวลรัษฎากรไมไดมีคํานิยามธุรกิจ SMEs ไววามีลักษณะอยางไร แตไดอาศัยอํานาจ
ตามประมวลรษัฎากรออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนสงเสริมธุรกิจ SMEs เชน ลดอัตราภาษีเงนิได ยกเวนภาษีเงนิได การหัก
รายจายมากกวา 1 เทา การหกัคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาในอัตราเรง เปนตน  

ลักษณะธุรกิจ SMEs ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 และตามประมวล
รัษฎากร สรุปไดดังนี ้ 

 

  1. ลักษณะธุรกิจ SMEs ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543  ไดกําหนด
ลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยมีหลักเกณฑ ดังนี ้ 
 

จํานวนการจางงาน  (คน) จํานวนสินทรพัยถาวร  (ลานบาท) 
ลักษณะวิสาหกิจ 

ขนาดยอม  ขนาดกลาง  ขนาดยอม  ขนาดกลาง  

กิจการผลิตสินคา  ไมเกิน 50  51-200  ไมเกิน 50  51-200  

กิจการคาสง  
กิจการคาปลีก  

ไมเกิน 25  
ไมเกิน 15  

26-50  
16-30  

ไมเกิน 50  
ไมเกิน 30  

51-100  
31-600  

กิจการใหบริการ  ไมเกิน 50  51-200  ไมเกิน 50  51-200  
  
* ในกรณีที่จาํนวนการจางงานของกิจการใดเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอมแตมูลคาสินทรัพยถาวรเขาลักษณะของ 
วิสาหกจิขนาดกลางหรือมีจาํนวนการจางงานเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง แตมูลคาสินทรัพยถาวรเขาลักษณะ 
ของวิสาหกิจขนาดยอม ใหถือจํานวนการจางงานหรือมูลคาสินทรัพยถาวรที่นอยกวาเปนเกณฑการพิจารณา  
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2.  ลักษณะธุรกิจ SMEs ท่ีกรมสรรพากรอาศัยอํานาจตามประมวลรัษฎากรออกกฎหมายเพื่อสนบัสนุน 
สงเสริมใหสิทธิประโยชนทางภาษี โดยมีหลักเกณฑลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ดงันี้  
 

ลําดับที่  ลักษณะ  

1.  เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชําระแลวในวนัสุดทายของ รอบระยะเวลาบัญชี  
ไมเกิน 5 ลานบาท  

2.  เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีสินทรัพยถาวรไมรวมที่ดิน ไมเกิน 200 ลานบาท และจางแรงงาน 
ไมเกิน 200 คน  

3.  เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่นําหลักทรัพยมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย MAI  

4.  เปน VC (Venture Capital) ที่ถือหุนในบริษทัหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีสินทรัพยถาวร ไมรวมทีด่ิน 
ไมเกิน 200 ลานบาท และจางแรงงานไมเกนิ 200 คน  

5.  เปนกิจการขายสินคาหรือใหบริการที่อยูในบังคับภาษีมลูคาเพิ่ม ที่มีรายรับไมเกนิ 1.8 ลานบาทตอป 
หรือตอรอบระยะเวลาบัญชี ไมตองจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  

 
 * การใหสิทธิประโยชนทางภาษีจะกําหนดหลักเกณฑธุรกิจ SMEs ลักษณะใดลักษณะหนึ่งในการใหสิทธิ
ประโยชนนัน้ ๆ เชน บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลทีม่ีทุนจดทะเบยีนชําระแลวในวันสุดทายของ รอบระยะเวลาบัญชี  
ไมเกิน 5 ลานบาท จะไดสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงนิไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ 150,000 บาทแรก หรือบริษทัฯ ที่มี
แรงงานไมเกนิ 200 คน จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีหักคาสึกหรอ และคาเสื่อมราคา ในอัตราเรง เปนตน 
 ดังนั้น บริษัทใดที่เขาหลักเกณฑธุรกิจ SMEs หลายลักษณะก็จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีมากขึ้นตามลักษณะ
นั้นๆ  
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รูปแบบธุรกจิ SMEs 
  
  การประกอบธรุกิจตาง ๆ อาจจะกระทําตั้งแตคนเดยีวขึ้นไป หากมหีุนสวนรวมกนัหลายคน ก็มักจดัตั้ง 
ในรูปของนิตบิุคคล รูปแบบธุรกิจมีลักษณะแตกตางกนั ปรากฏดังตารางสรุป 
  

ตารางสรุปรูปแบบธุรกิจ SMEs 
 

ลําดับท่ี รูปแบบ ลักษณะ 

1 บุคคลธรรมดา บุคคลทั่วไปที่มีชีวิตอยูตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
(มาตรา15) 

2 คณะบุคคลท่ีมิใชนติิบุคคล บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป ตกลงเขากันเพื่อการทํากิจการรวมกัน 
โดยไมมวีัตถุประสงคแบงปนกําไรที่ไดจากกิจการที่ทํา 
(หนวยภาษีตามมาตรา 56แหงประมวลรัษฎากร) 

3 หางหุนสวนสามัญท่ีมิใช 
นิติบุคคล 

บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป ตกลงเขากันเพื่อการทํากิจการรวมกัน 
โดยมีวัตถุประสงคแบงปนกาํไรที่ไดจากกจิการที่ทํา 
(หนวยภาษีตามมาตรา 56 แหงประมวลรษัฎากร) 

4 หางหุนสวนสามัญท่ีจดทะเบียนนติิ
บุคคล 

บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป มาลงทุนและเปนเจาของกิจการรวมกัน 
โดยหุนสวนทกุคนไมจํากัดความรับผิดและตองจดทะเบยีน 
เปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

5 หางหุนสวนจาํกัด บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป มาลงทุนและเปนเจาของกิจการรวมกัน  
หุนสวนมีทัง้ทีจ่ํากัดความรับผิดและไมจํากดัความรับผิดและตอง
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

6 บริษัทจํากัด บุคคลตั้งแต 7 คนขึ้นไป มาลงทุนและเปนเจาของกิจการ ผูถือหุน
รับผิดในหนีต้าง ๆ ไมเกินจํานวนเงินที่ผูถือหุนแตละคนลงทุน
และตองจดทะเบียนเปนนิติบคุคลตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 

7 บริษัทมหาชนจํากัด บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นดวยความประสงคที่จะเสนอขายหุนตอ 
ประชาชนใหผูถือหุนมีความรับผิดจํากัด ไมเกินจํานวนเงินคาหุน
ที่ตองชําระ และบริษัทดังกลาวไดระบุความประสงคเชนนั้นไว 
ในหนังสือบริคณหสนธิ (มาตรา 15 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด) 
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ลําดับท่ี รูปแบบ ลักษณะ 

8 กิจการรวมคา กิจการที่ดําเนนิการรวมกนัเปนทางการคาหรือหากําไรระหวาง 
บริษัทกับบริษทั บริษัทกับหางหุนสวนนิตบิุคคล หางหุนสวนนิติ
บุคคลกับหางหุนสวนนิติบคุคลหรือระหวางบริษัทและ/หรือหาง
หุนสวนนิติบคุคลกับบุคคลธรรมดาคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล 
หางหุนสวนสามัญหรือนิติบคุคลอื่น 
  - เปนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร (มาตรา 39) 

9 นิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 

10 กิจการที่ดําเนินการคา หรือหากําไรโดย
รัฐบาลตางประเทศหรือองคการของ
รัฐบาลตางประเทศ  

เปนกิจการของรัฐบาลตางประเทศหรือองคการของรัฐบาล 
ตางประเทศ มหีนาที่เสียภาษเีงินไดนิติบุคคลตาม 
ประมวลรัษฎากร  
  - เปนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร (มาตรา 39) 

11 มูลนิธิหรือสมาคม เปนนิติบุคคลตามประมวลรษัฎากรและมหีนาที่เสียภาษเีงินได 
นิติบุคคลแตจะไดรับยกเวนภาษีเงนิไดนิตบิุคคลถาเปนมูลนิธิหรือ
สมาคมที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลงัประกาศใหเปน
องคการสาธารณะกุศล 
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ประเภทภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
  

ประมวลรัษฎากรเปนกฎหมายที่ใหอํานาจกรมสรรพากรจัดเก็บภาษี 5 ประเภท ไดแก ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา 
ภาษีเงนิไดนิตบิุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป  

 

ภาษีอากรแตละประเภทมีลักษณะและวิธีการจัดเก็บท่ีแตกตางกนั ดงันี ้ 
 

1. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  คือ ภาษีที่จดัเก็บจากบุคคลธรรมดา หางหุนสวนสามญัหรือคณะบคุคลที่มิใชนิติ
บุคคล ผูถึงแกความตายระหวางปภาษ ีและกองมรดกที่ยงัไมไดแบง โดยปกตจิัดเก็บเปนรายป เงนิไดพึงประเมินที่เกิดขึ้น
ในปใด ๆ ผูมีเงินไดพึงประเมินมีหนาที่ตองนําไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีทีก่ําหนดภายในเดือน
มกราคมถึงมีนาคมของปถัดไป สําหรบัผูมีเงินไดพึงประเมินบางกรณกีฎหมายยังกําหนดใหยื่นแบบฯ เสียภาษีคร่ึงป 
สําหรับเงินไดพึงประเมิน ที่เกิดขึ้นจริงในชวงครึ่งปแรก เพื่อเปนการบรรเทาภาระภาษทีี่ตองชําระและเงินไดพึงประเมิน
บางกรณี กฎหมายกําหนดให ผูจายทําหนาที่หักภาษี ณ ทีจ่าย เพื่อใหมกีารทยอยชําระภาษีขณะที่มีเงนิไดพึงประเมนิเกิดขึน้
อีกดวย  
 
  2. ภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนภาษีที่จดัเก็บจากบริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมาย
แพง และพาณชิย และหมายความรวมถึงนติิบุคคลอื่น ๆ ที่ไมไดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย ดวย   
      บริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลที่มีหนาที่เสียภาษีเงนิไดนิติบุคคล มีดังนี ้ 
        (1)   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลท่ีตั้งขึน้ตามกฎหมายไทย ไดแก  
                 ก.   บริษัท จํากัด  
                 ข.   บริษัทมหาชน จํากัด  
                 ค.   หางหุนสวนจาํกัด  
                 ง.   หางหุนสวนสามัญจดทะเบยีน  
        (2)   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลท่ีตั้งขึน้ตามกฎหมายตางประเทศ มีหนาที่เสียภาษีเงนิไดนิติบุคคลใน
ประเทศไทย ก็ตอเมื่อเขาเงือ่นไขขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้  
                 ก.  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตางประเทศนั้น เขามากระทํากจิการในประเทศไทย (มาตรา 66 
วรรคแรก แหงประมวลรัษฎากร)  
                 ข.   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลตางประเทศนั้น กระทํากิจการในที่อ่ืนๆ รวมทั้งในประเทศไทย 
(มาตรา 66 วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร)  
                  ค.   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตางประเทศนั้น กระทํากจิการอื่นๆรวมทั้งในประเทศไทยและ
กิจการที่กระทาํนั้นเปนกิจการขนสงระหวางประเทศ (มาตรา 67 แหงประมวลรัษฎากร)  
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                 ง.   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลตางประเทศนั้น มิไดประกอบกิจการในประเทศไทย แตไดรับเงิน
ไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ที่จายจากหรือในประเทศไทย (มาตรา 70)  
                 จ.   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลตางประเทศที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศไทย ตามมาตรา 
76 วรรคสอง และมาตรา 76 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร ไดจําหนายเงนิกําไรหรือเงนิประเภทอื่นที่กันไวจากกําไร หรือถือได
วาเปนเงนิกําไรออกไปจากประเทศไทย (มาตรา 70 ทวิ แหงประมวลรษัฎากร)  
                 ฉ.   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลตางประเทศนั้น มิไดเขามาทํากิจการในประเทศไทยโดยตรง 
หากแตมีลูกจางหรือผูทําการแทนหรือผูทําการติดตอ ในการประกอบกจิการในประเทศไทย ซ่ึงเปนเหตใุหไดรับเงินได
หรือผลกําไรในประเทศไทย (มาตรา 76 ทวิ)  
        (3)   กิจการซึ่งดําเนินการเปนทางคา หรือหากําไร โดย  
                 ก.   รัฐบาลตางประเทศ  
                 ข.   องคการของรัฐบาลตางประเทศ  
                 ค.   นิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ  
        (4)   กิจการรวมคา (Joint Venture) ไดแก กิจการที่ดาํเนินการรวมกันเปนทางคาหรือหากําไร ระหวางบุคคล
ดังตอไปนี้คือ  
                 ก.   บริษัทกับบริษทั  
                 ข.   บริษัทกับหางหุนสวนนิติบคุคล  
                 ค.   หางหุนสวนนติิบุคคลกับหางหุนสวนนิติบุคคล  
                 ง.   บริษัทและหรอืหางหุนสวนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา  
                 จ.   บริษัทและหรอืหางหุนสวนนิติบุคคลกับคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  
                 ฉ.   บริษัทและหรอืหางหุนสวนนิติบุคคลกับหางหุนสวนสามัญ  
                 ช.   บริษัทและหรอืหางหุนสวนนิติบุคคลกับนติิบุคคลอื่น  
        (5)   มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายไดแตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดใหเปนองคการหรือสถานสาธารณกุศล  
        (6)   นิติบคุคลท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนมัุติรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเปนบรษิัทหรือหาง
หุนสวนนิติบคุคลตามประมวลรัษฎากร  
 

  3. ภาษีมูลคาเพิ่ม เปนภาษีทีเ่ก็บจากผูขายสินคาในประเทศ การใหบริการในประเทศ และการ นําเขาสินคา  
 ผูประกอบการที่ขายสินคาหรือใหบริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเปนปกติธุระ ไมวาจะประกอบกจิการในรูปของบุคคล
ธรรมดา คณะบุคคลหรือหางหุนสวนสามญัที่มิใชนิติบุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ หากมีรายรับจากการขายสินคาหรือ
ใหบริการเกินกวา 1.8 ลานบาทตอป มีหนาที่ตองยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มเพือ่เปนผูประกอบการจดทะเบยีน โดย
คํานวณภาษีทีต่องเสียจากภาษีขายหกัดวยภาษีซ้ือในแตละเดือนภาษ ี   
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           4. ภาษธุีรกิจเฉพาะ เปนภาษีที ่จัดเก็บจากการประกอบกจิการเฉพาะอยางแทนภาษกีารคาทีถู่กยกเลิก ภาษธุีรกิจ
เฉพาะเริ่มใชบงัคับใน พ.ศ. 2535 พรอมกับภาษีมูลคาเพิ่ม  
           5. อากรแสตมป  เปนภาษีที่จดัเก็บจากการกระทํา ตราสาร 28 ลักษณะ ตามทีก่ําหนดไวในบัญชีอัตราอากรแสตมป  

 
ประเภทเงินไดพึงประเมิน  

ตามมาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากร 
 

ประเภท 
เงินไดฯ 

ลักษณะ 

ประเภทที่ 1 
มาตรา 40(1) 

 

เงินไดเนื่องจากการจางแรงงานไมวาจะเปนเงินเดือน คาจาง เบี้ยเล้ียง โบนัส เบี้ยหวัด 
บําเหน็จ บํานาญ เงินคาเชาบาน เงินที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานที่นายจางให
อยูโดยไมเสียคาเชา เงินที่นายจางชําระหนี้ใดๆ ซ่ึงลูกจาง มีหนาที่ตองชําระ และเงนิ 
ทรัพยสิน หรือประโยชน ใด ๆ บรรดาที่ไดเนื่องจากการจางแรงงาน 

ประเภทที่ 2 
มาตรา 40(2) 

 
 

เงินไดเนื่องจากหนาทีห่รือตาํแหนงงานทีท่ํา หรือจากการรับทํางานให ไมวาจะเปน
คาธรรมเนียม คานายหนา คาสวนลด เงินอุดหนนุในงานที่ทํา เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส 
เงินคาเชาบาน เงินที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานที่ผูจายเงนิไดใหอยูโดยไมเสีย
คาเชา เงินที่ผูจายเงินไดจายชําระหนีใ้ดๆ ซ่ึงผูมีเงินไดมหีนาที่ตองชําระ และ เงิน ทรัพยสิน 
หรือประโยชนใดๆ บรรดาที่ไดเนื่องจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทาํ หรือจากการรับ
ทํางานใหนั้น ไมวาหนาที่ หรือตําแหนงงาน หรืองานที่รับทําใหนัน้จะเปนการประจําหรือ
ชั่วคราว 

ประเภทที่ 3 
ม.40(3) 

คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์หรือสิทธิอยางอื่น เงินป หรือเงินไดมีลักษณะเปนเงนิรายป
อันไดมาจากพนิัยกรรม นิตกิรรมอยางอื่นหรือคําพิพากษาของศาล 

ประเภทที่ 4 
มาตรา 40(4) 

 
 

 

(ก) ดอกเบีย้พนัธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยตัว๋เงิน ดอกเบี้ยเงนิกูยมืไมวา
จะมีหลักประกันหรือไม ดอกเบี้ยเงนิกูยืมที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตาม
กฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียมเฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหกัภาษไีว ณ ที่จายตาม
กฎหมายดังกลาว หรือผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายตั๋วเงนิหรือตราสาร
แสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออกและ
จําหนายครั้งแรกในราคาต่ํากวาราคาไถถอน รวมทั้งเงนิไดที่มีลักษณะทํานองเดยีวกัน
กับดอกเบีย้ ผลประโยชนหรือคาตอบแทนอื่นๆ ที่ไดจากการใหกูยืมหรือจากสิทธิ
เรียกรองในหนี้ทุกชนิด ไมวาจะมีหลักประกันหรือไมกต็าม 

(ข) เงินปนผล เงินสวนแบงของกําไรหรือ ประโยชนอ่ืนใดที่ไดจากบรษิัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคล กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย 
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ประเภท 
เงินไดฯ 

ลักษณะ 

จัดตั้งขึ้นสําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม 
เงินปนผล หรือเงินสวนแบงของกําไรที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตาม
กฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียมเฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหกัภาษไีว ณ ที่จายตาม
กฎหมายดังกลาว 

(ค) เงินโบนัสที่จายแกผูถือหุน หรือผูเปนหุนสวนในบรษิัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 
(ง) เงินลดทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเฉพาะสวนทีจ่ายไมเกินกวากําไรและ

เงินที่กันไวรวมกัน 
(จ) เงินเพิ่มทนุของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งตั้งจากกําไรที่ไดมาหรือเงินที่กันไว

รวมกัน 
(ฉ) ผลประโยชนที่ไดจากการที่บริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลควบเขากัน หรือรับชวง

กัน หรือเลิกกนั ซ่ึงตีราคาเปนเงินไดเกนิกวาเงินทนุ 
(ช) ผลประโยชนที่ไดจากการโอนการเปนหุนสวน โอนหุน หุนกู พันธบัตร หรือตั๋วเงิน 

หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปน
ผูออก ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกนิกวาที่ลงทุน 

ประเภทที่ 5 
มาตรา 40(5) 

 
 

เงินหรือประโยชนอยางอืน่ที่ไดเนื่องจาก 
(ก) การใหเชาทรัพยสิน 
(ข) การผิดสัญญาเชาซื้อทรัพยสิน 
(ค) การผิดสัญญาซื้อขายเงินผอนซึ่งผูขายไดรับคืนทรัพยสินที่ซ้ือขายนั้น โดยไมตองคืน
เงินหรือประโยชนที่ไดรับไวแลว 

ประเภทที่ 6 
มาตรา 40(6) 

เงินไดจากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป วิศวกรรม สถาปตยกรรม 
การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอ่ืนซึ่งไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดชนิดไว 

ประเภทที่ 7 
มาตรา 40(7) 

เงินไดจากการรับเหมาที่ผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจดัหาสัมภาระในสวนสําคัญนอกจาก
เครื่องมือ 
 

ประเภทที่ 8 
มาตรา 40(8) 

เงินไดจากการธุรกิจ การพาณิชย การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนสง หรือการอื่น
นอกจากที่ระบุไวใน ม.40 (1)  ถึง ม.40 (7) แลว 
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วิธีการคํานวณภาษี 
 

ประมวลรัษฎากรไดกําหนดวิธีการคํานวณภาษีของภาษีแตละประเภทไวแตกตางกัน  เชน จัดเก็บภาษีจากเงินไดสุทธิ  ซึ่งเปนเงินไดพึงประเมินที่หักออกดวย
คาใชจายและคาลดหยอนแลว จัดเก็บภาษีจากกําไรสุทธิ จัดเก็บภาษีจากรายรับหรอืรายไดกอนหักรายจาย หรือกําหนดใหเสียอากรแสตมปในอัตรารอยละของมูลคา
ตราสาร  หรือสัญญา เปนตน 
             วิธีการคํานวณภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิติบคุคล  ภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป สรุปไดดังนี ้

 

ตารางสรุปวิธีคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 

ลําดับ
ที่ 

แบบแสดงรายการ 
ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

วิธีคํานวณภาษี 
กําหนดเวลา 
ยื่นแบบฯ 

หมายเหตุ 

1 
  
  
  
  
  
  

ภ.ง.ด.94 
ภาษีเงนิไดบุคคล
ธรรมดาครึ่งป 
  
  
  
   
   

มาตรา 40(5)-(8) 
แหงประมวล
รัษฎากร 
  

วิธีคิดคํานวณมี 2 วิธี 
  วิธีที่ 1  คํานวณภาษีจากเงนิไดสุทธิ 
 -นําเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตเดือน ม.ค.-มิ.ย.  หัก
ออกดวยคาใชจายและคาลดหยอน ผลลัพธที่ไดเปนเงนิได
สุทธิ  ใหนําเงนิไดสุทธิไปคาํนวณภาษี ตามบัญชีอัตราภาษี  
เงินไดบุคคลธรรมดา จะไดภาษีที่ตองชําระครึ่งป และสามารถ 
นําภาษีที่ถูกหกั ณ ที่จาย  มาหักออกจากภาษีที่ตองชําระได 
  วิธีที่ 2 คํานวณภาษีจากเงนิไดพงึประเมิน  
  เงินไดพึงประเมินที่ไดรับตัง้แตเดือน ม.ค.-มิ.ย.  ตั้งแต 
60,000 บาทขึ้นไป ใหนําเงนิไดพึงประเมนิทั้งหมดไป  
คํานวณภาษีอัตรารอยละ 0.50 ภาษีที่คํานวณไดจะเปนภาษี  
ตองชําระครึ่งป และสามารถนําภาษีที่ถูกหัก ณ ทีจ่าย มาหัก

ก.ค.- ก.ย. ของป
นั้น 
  
  
  

 - เงินไดสุทธิ  150,000 บาทแรก ไดรับ
การยกเวนภาษี  ตั้งแตปภาษี 2551 
 - เงินได มาตรา 40(5)-(8) เลือกหัก
คาใชจายเหมาหรือหักตามความจําเปน
และสมควรได 
 - เงินได มาตรา 40(8) ที่มิได ระบุไวใน    
พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 11) ใหหัก
คาใชจายตามความจําเปนและสมควร 
เทานั้น 
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ลําดับ
ที่ 

แบบแสดงรายการ 
ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

วิธีคํานวณภาษี 
กําหนดเวลา 
ยื่นแบบฯ 

หมายเหตุ 

ออกจากภาษีทีต่องชําระได 
***เปรียบเทียบยอดภาษีตองชําระวิธีที่ 1 กับวิธีที่ 2  
     -ใหชําระยอดภาษีที่คาํนวณไดมากกวา 

2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ภ.ง.ด.90 
ภาษีเงนิไดบุคคล
ธรรมดาประจําป
ภาษ ี
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

มาตรา 40(2)-(8) 
หรือมาตรา 40(1) 
และมาตรา 40(2)-
(8) แหงประมวล
รัษฎากร 
  

วิธีคิดคํานวณมี 2 วิธี 
  วิธีที่ 1 คํานวณภาษีจากเงนิไดสุทธิ 
 -นําเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตเดือน ม.ค.-ธ.ค. หักออก
ดวยคาใชจายและคาลดหยอน ผลลัพธที่ไดเปนเงนิไดสุทธิ 
ใหนําเงนิไดสุทธิไปคํานวณภาษี ตามบัญชอีัตราภาษ ีเงินได
บุคคลธรรมดา จะไดภาษีที่ตองชําระประจาํป สามารถนํา
ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จาย และภาษีที่ชําระตามแบบ ภ.ง.ด.94  
มาหักออกจากภาษีที่ตองชําระประจําปภาษไีด 
  วิธีที่ 2 คํานวณภาษีจากเงนิไดพงึประเมิน 
 เงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตเดือน มกราคมถึงธันวาคม  
ตามมาตรา 40(2)-(8) ตั้งแต 60,000 บาทขึ้นไป ใหนําเงนิได  
พึงประเมินทั้งหมด ไปคํานวณภาษีอัตรารอยละ 0.50 ภาษทีี่  
คํานวณไดเปนภาษีทีต่องชําระทั้งปและสามารถนําภาษทีี่ถูก
หัก ณ ที่จายและภาษีที่ชําระตามแบบ ภ.ง.ด.94 มาหักออก
จากภาษีที่ตองชําระได 
***เปรียบเทียบยอดภาษีตองชําระวิธีที่ 1 กับวิธีที่ 2  
     -ใหชําระยอดภาษีที่คาํนวณไดมากกวา 

ม.ค.- มี.ค.  
ของปถัดไป 
  

 - เงินไดสุทธิ 150,000 บาทแรก ไดรับ
การยกเวนภาษี ตั้งแตปภาษ ี2551 
 -เงินได มาตรา 40(5)-(8) เลือกหัก
คาใชจายเหมาหรือหักตาม ความจําเปน
และสมควรได 
 -เงินได มาตรา 40(8) ที่มิได ระบุไวใน 
พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 11) ใหหัก
คาใชจายตามความจําเปนและสมควร 
เทานั้น 
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ลําดับ
ที่ 

แบบแสดงรายการ 
ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

วิธีคํานวณภาษี 
กําหนดเวลา 
ยื่นแบบฯ 

หมายเหตุ 

3 
  
  
  
  
   

ภ.ง.ด.91 
ภาษีเงนิไดบุคคล
ธรรมดาประจําป
ภาษ ี
  
  
    

มาตรา 40(1) 
แหงประมวล
รัษฎากร 
  
  
  
  
  

  คํานวณภาษจีากเงินไดสุทธิ 
  นําเงินไดพึงประเมินประเภทเงินเดือน คาจางฯลฯ ที่ไดรับ
ตั้งแตเดือน ม.ค.-ธ.ค. ของปที่ผานมา หักออกดวยคาใชจาย
และ คาลดหยอน ผลลัพธที่ไดเปนเงนิไดสุทธิ แลวจึงนําเงิน
ไดสุทธิไปคํานวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาจะไดภาษีที่ตองชําระทั้งปและสามารถนําภาษีทีถู่ก
หัก ณ ที่จายไว มาหักออกจากภาษีทีต่องชาํระได 

ม.ค.- มี.ค. ของป
ถัดไป 
  
  
  
  
  

เงินไดสุทธิ 150,000 บาทแรก ไดรับการ
ยกเวนภาษี ตั้งแตปภาษี 2551 
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ตารางสรุปวิธีคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

ลําดับ
ที่ 

แบบแสดงรายการ 
ผูมีหนาที่ 

เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
รายไดและรายจาย วิธีคํานวณภาษี 

กําหนดเวลา 
ยื่นแบบฯ 

หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภ.ง.ด.51 
ภาษีเงนิไดนิติ
บุคคลครึ่งรอบ
ระยะเวลาบัญชี
แรก 
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

 - หางหุนสวนจํากัด 
 - บริษัทหรือ 
 -  หางหุนสวนนิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย 
 - กิจการรวมคา 
 - บริษัทที่ตั้งขึน้ตาม  
กฎหมายตางประเทศที ่ 
ประกอบกิจการในไทย 
 - นิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้น 
ตามกฎหมายตางประเทศ 
 - กิจการของรัฐบาล 
ตางประเทศ 
 -องคกรของรัฐบาล  
ตางประเทศ 

 - เปนรายไดและรายจาย 
ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือน 
แรกนับแตวนัเริ่มตนของ
รอบระยะเวลาบัญชี 
- ใชเกณฑสิทธิในการ
รับรูรายไดและรายจาย 
  
  
  
  
  
  
  

ประมาณการกาํไรสุทธิ 
  บริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิุคคล
ตองประมาณการกําไรสุทธิจาก
รายไดและรายจายที่เกิดขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชี  
  เมื่อไดประมาณกําไรสุทธทิั้งรอบ
ระยะเวลาบัญชีแลว ใหนํากึง่หนึ่ง
ของประมาณการกําไรสุทธิไป
คํานวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงนิ
ไดนิติบุคคลจะไดภาษีเงนิไดนิติบุคคล
ที่ตองชําระครึ่งป หากมภีาษถีูกหัก ณ 
ที่จาย สามารถนํามาหักออกจากภาษี
ตองชําระได 
  วิธีคํานวณภาษีตองเปนไปตาม
มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี 
แหงประมวลรัษฎากร 

ภายใน 2 เดือน 
นับแตวันสิ้น 6 
เดือนแรกของ
รอบระยะ 
เวลาบัญชี 
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 -ประมาณการกําไรสุทธิขาดไป  
เกินกวารอยละ 25 จะตองเสีย
เงินเพิ่ม รอยละ 20 ของภาษีจาก
กําไรสุทธิ ที่ประมาณการขาด
ไป แตเงินเพิ่ม อาจลดลง เสีย
สูงสุดไมเกินรอยละ 1.5 ตอ
เดือน ของภาษทีี่ชําระขาดไปได 
(ท.ป.81/2542) 
 -ขาดทุนสุทธิหรือไมม ี
รายไดก็ตองยืน่แบบฯ  
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ลําดับ
ที่ 

แบบแสดงรายการ 
ผูมีหนาที่ 

เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
รายไดและรายจาย วิธีคํานวณภาษี 

กําหนดเวลา 
ยื่นแบบฯ 

หมายเหตุ 

  กําไรสุทธิ 
ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทนุบริษัท
หลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
หรือบริษัทที่อธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศกําหนดใหนํารายไดและ
รายจายที่เกิดขึน้จริงในครึ่งรอบ
ระยะเวลาบัญชีแรกมาคํานวณหา
กําไรสุทธิวิธีคํานวณภาษีตองเปนไป
ตามมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี 
แหงประมวลรัษฎากรเมื่อไดกําไร
สุทธิแลวใหนาํไปคํานวณภาษีตาม
บัญชีอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจะได
ภาษีเงนิไดนิตบิุคคลที่ตองชําระครึ่งป 
หากมภีาษีถูกหัก ณ ทีจ่ายสามารถ
นํามาหักออกจากภาษีตองชาํระได 

-บริษัท/หางหุนสวนนิติบุคคล 
ที่จัดตั้งขึ้นใหม และมีรอบ
ระยะเวลา บัญชีไมครบ 12 
เดือนไมจาํเปนตองยื่นแบบ 
ภ.ง.ด.51 
 -ยื่นแบบฯ ณ สถาน
ประกอบการที่สํานักงานใหญ
ตั้งอยู หรือยืน่แบบฯ ผาน
เว็บไซตของกรมสรรพากร
www.rd.go.th  
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ลําดับ
ที่ 

แบบแสดงรายการ 
ผูมีหนาที่ 

เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
รายไดและรายจาย วิธีคํานวณภาษี 

กําหนดเวลา 
ยื่นแบบฯ 

หมายเหตุ 

2 ภ.ง.ด.50 
ภาษีเงนิไดนิตบิุคคล 
สําหรับรอบระยะ 
เวลาบัญชี 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 - หางหุนสวนจํากัด 
-  บริษัทหรือ 
-  หางหุนสวน นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย 
- กิจการรวมคา 
- บริษัทที่ตั้งขึน้ตาม  
กฎหมายตางประเทศที ่ 
ประกอบกิจการในไทย 
- นิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้น 
ตามกฎหมายตางประเทศ 
- กิจการของรัฐบาล  
ตางประเทศ 
- องคกรของรัฐบาล  
ตางประเทศ 

 -เปนรายไดและรายจาย
ที่เกิดขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชี 
 -ใชเกณฑสิทธิในการ
รับรูรายไดและรายจาย 

  กําไรสุทธิ 
   บริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคล
ตองนํารายไดและรายจายที่เกิดขึ้นใน
รอบระยะเวลาบัญชี มาคํานวณหา
กําไรสุทธิ 
   วิธีคํานวณภาษีตองเปนไปตาม
มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แหง
ประมวลรัษฎากร เมื่อไดกําไรสุทธิ  
แลวใหนําไปคาํนวณภาษีตามบัญชี
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล จะไดภาษี
เงินไดนิติบุคคลที่ตองชําระสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี สามารถนําภาษี
ที่ชําระแลวตามแบบ ภ.ง.ด.51 และ
ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จาย มาหกัออกจาก
ภาษีที่ตองชําระได  

ภายใน 150 วัน
นับแตวันสิ้น
รอบระยะเวลา
บัญชี 

 -แนบงบการเงิน พรอม 
  กับแบบ ภ.ง.ด.50 
 -ขาดทุนสุทธิหรือไมม ี
  รายไดก็ตองยื่นแบบฯ 
 -ใหยื่นแบบ ณ สถาน 
  ประกอบการที่สํานักงาน ใหญ
ตั้งอยูหรือยืน่แบบ ผานทาง
เว็บไซตของกรมสรรพากร 
www.rd.go.th 
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ลําดับ
ที่ 

แบบแสดงรายการ 
ผูมีหนาที่ 

เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
รายไดและรายจาย วิธีคํานวณภาษี 

กําหนดเวลา 
ยื่นแบบฯ 

หมายเหตุ 

3 ภ.ง.ด.52 
ภาษีเงนิไดสําหรับ 
รอบระยะเวลา
บัญชี 
  
  
   
  

บริษัทที่ตั้งขึ้นตาม 
กฎหมายตางประเทศ 
ที่ประกอบการขนสง 
ผานประเทศตาง ๆ 
รวมทั้งประเทศไทย 
  
  
  

 - เปนรายไดกอนหัก
รายจาย ใด ๆ ที่เกิดขึ้น
ในรอบระยะเวลาบัญชี 
 -ใชเกณฑสิทธิ ในการ
รับรูรายได 
  

นํารายไดกอนหักรายจายใด ๆ ที่
เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีมา
คํานวณภาษี ในอัตรารอยละ 3 
ผลลัพธที่ไดจะเปนภาษีตองชําระ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชนีั้น หากมี
ภาษหีัก ณ ที่จาย สามารถนํามาหัก
ออกจากภาษีทีต่องชําระได 
   

ภายใน 150 วัน 
นับแตวันสิ้น
รอบระยะเวลา
บัญชี 
  

- รายไดทีน่ํามาคํานวณภาษีเปน  
คาขนสง คาระวาง ฯลฯ จากการ
ขนสงออกนอกประเทศไทย 
- รายไดอาจไดรับการยกเวน
ภาษหีรือลดอัตราภาษีตาม
อนุสัญญาภาษซีอน 
- ไมมีรายไดกต็องยื่นแบบ  
ภ.ง.ด.52 

4 ภ.ง.ด.55 
ภาษีเงนิไดนิตบิุคคล
สําหรับรอบระยะ 
เวลาบัญชี 
  
  
  
  
  
  
  

มูลนิธิหรือสมาคม 
ที่เปนนิติบุคคล 
ซึ่งมีรายได 
  
  
  
  
  
  
  
  

 -รายไดกอนหกัรายจาย
ใด ๆ ที่เกิดขึน้ในรอบ
ระยะเวลาบัญชี 
 -ใชเกณฑสิทธิในการ
รับรูรายได 
  
  
  
  
  
 

นํารายไดกอนหักรายจายใด ๆ ที่
เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีมา
คํานวณภาษีอัตรารอยละ 10 เวนแต
เงินไดตามมาตรา 40(8) แหงประมวล
รัษฎากร ใหคํานวณภาษีอัตรารอยละ 2 
ผลลัพธที่ไดจะเปนภาษีตองชําระใน
รอบระยะเวลาบัญชี หากมีภาษีหัก ณ 
ที่จาย สามารถนํามาหักออกจากภาษี
ที่ตองชําระได 
  

ภายใน 150 วัน 
นับแตวันสิ้น
รอบระยะเวลา
บัญชี 
  
  
  
  
  
  
 

-มูลนิธิหรือสมาคมที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ประกาศใหเปนองคกรสาธารณะ
กุศลสงรายงานการประชุมใหญ 
งบดุลและบัญชี รายไดรายจาย 
ใหกรมสรรพากรทราบภายใน 
150 วัน นับแตสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชี 
- รายไดบริจาค คาลงทะเบียน 
และคาบํารุง ที่ไดจากสมาชกิ 
ไดรับการยกเวนภาษ ี
 - ไมมีรายไดก็ตองยื่นแบบ 
ภ.ง.ด.55 
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ตารางสรุปวิธีการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม 
 

ลําดับ
ที่ 

แบบแสดงรายการ ผูมีหนาที่ยื่นแบบฯ 
รายรับ/รายจายที่ 
นํามาคํานวณภาษ ี

วิธีการคํานวณภาษ ี
กําหนดเวลา 
ยื่นแบบฯ 

หมายเหตุ 

1 ภ.พ.30 
(แบบแสดงรายการ
ภาษีมูลคาเพิ่ม) 
  
  
  
  
  

ผูประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม 
  
  
  
  
  
  
  

 -รายรับเปนยอดขายสินคา
หรือใหบริการที่อยูใน
ระบบภาษีมูลคาเพิ่ม 
 -รายจายเปนยอดซื้อสินคา
หรือใชบริการที่อยูใน
ระบบภาษีมูลคาเพิ่ม 
  

นํายอดขายทั้งเดือนภาษีมาคาํนวณหา
ภาษีขายในอัตรารอยละ7 และนํายอด
ซื้อทั้งเดือนภาษี มาคํานวณหาภาษีซื้อ
ในอัตรารอยละ 7 หลังจากนัน้ใหนํา
ภาษีขายหักออกดวยภาษีซื้อ 
 -หากมภีาษีขายมากกวาภาษซีื้อ ให
ชําระภาษีสวนตางนั้น 
 -หากมภีาษีซื้อมากกวาภาษขีาย จะขอ
คืนภาษีสวนตางเปนเงินสด หรือยก
ไปใชเปนเครดิตภาษีในเดือนถัดไปได 

ตั้งแตวนัที่ 1-15 
ของเดือนถัดไป 
ทุกเดือนไมวาจะ 
มีรายรับหรือไม 
  

- กรณีสงออกเสียภาษีอัตรา 
รอยละ0 
- กรณีทัว่ไปเสยีภาษีอัตรา 
รอยละ 7  
(รวมภาษีที่จดัเก็บใหองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น) 
  
  
  
   

2 ภ.พ.36 
(แบบแสดง
รายการ
ภาษีมูลคาเพิ่ม) 
  
  
  
  
  

- ผูสงเงินทุกราย 
- ผูรับโอนสิทธิ 
- ผูขายทอดตลาด 
- สวนราชการ ขาย
ทรัพยสินที่ถูกยึด 
  
  
  
  

 - รายจายยอดซื้อสินคาหรือ
ซื้อบริการ จากผูประกอบการ
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ตางประเทศที่เขามาขาย 
สินคาหรือใหบริการเปน
การชั่วคราวในประเทศไทย 
- รายจายคาซื้อบริการจาก
ผูประกอบการ ใน
ตางประเทศ และนําผลการ

- นํารายจายที่เปนยอดซื้อสินคาหรือ
ซื้อบริการมาคํานวณภาษีในอัตรา  
รอยละ 7 
- นํารายจายคาโอนสิทธิในสินคาหรือ 
บริการมาคํานวณภาษีอัตรารอยละ7  
- นํารายรับจากการขายทรัพยสิน จาก
การทอดตลาดหรือจากการ ขาย
ทรัพยสินถูกยดึมาคํานวณ ภาษีอัตรา
รอยละ 7 

 - กรณีผูสงเงนิ
ทั่วไป ตั้งแต
วันที่ 1-7  ของ
เดือนถัดไปจาก
เดือนที่จายเงิน 
 - กรณีผูรับโอน
สิทธิ ในสินคา
หรือบริการ ให
ยื่นแบบภายใน 

 - ยื่นแบบ ภ.พ.36 เปนราย
ผูประกอบการรับเงิน 
 - ใบเสร็จรับเงนิที่กรมสรรพากร 
ออกใหจากการยื่นแบบ ภ.พ.36 
ถือเปนใบกํากบัภาษีสามารถ
นําไป คํานวณภาษีซื้อในเดือน  
ภาษีที่กรมสรรพากรออก 
ใบเสร็จรับเงินให มิใชเดือนที่
จายเงินใหผูขายสินคาหรือ
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ลําดับ
ที่ 

แบบแสดงรายการ ผูมีหนาที่ยื่นแบบฯ 
รายรับ/รายจายที่ 
นํามาคํานวณภาษ ี

วิธีการคํานวณภาษ ี
กําหนดเวลา 
ยื่นแบบฯ 

หมายเหตุ 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

ให บริการนั้นเขามาใชใน
ประเทศไทย 
- รายจายกรณีรับโอนสินคา
หรือรับโอน  สิทธิบริการ ที่
ไดเสียภาษีอัตรารอยละ 0 
- รายรับการขายทอดตลาด
ทรัพยสินของผูประกอบการ
จดทะเบียนกรณีผูขายทอด 
ตลาดมิใชสวนราชการ 
 - รายรับการขายทอดตลาด
ทรัพยสิน ของผูประกอบ- 
การ จดทะเบยีนกรณ ี สวน
ราชการขายทรัพยสิน 

  
  
  
  
  
  
  

30 วัน นับแตวัน 
รับโอนสิทธิ 
 - ผูขายทอดตลาด
หรือ สวนราชการ
ขาย ทรัพยสิน
ใหยืน่แบบ 
ตั้งแตวนัที่ 1-7 
ของ เดือนถัดไป
จากเดือนที่ขาย 
  

ใหบริการ 
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ตารางสรุปวิธีการคํานวณภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 

แบบแสดงรายการ ผูมีหนาที่ยื่นแบบฯ 
รายรับที่นํามาคํานวณ

ภาษ ี
วิธีการคํานวณภาษ ี

กําหนดเวลา 
ยื่นแบบฯ 

หมายเหตุ 

 ภ.ธ.40 
(แบบแสดงรายการ 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ) 
  
  
  

ผูประกอบกิจการที่ตอง
เสียภาษีธุรกจิเฉพาะ 
  
  
  
  

รายรับกอนหกัรายจายใด ๆ  
  

นํารายรับที่มิไดหักรายจายใด ๆ ที่
ไดรับในเดือนภาษี มาคํานวณ
ภาษีในอัตรารอยละ ตามที่
ประมวลรัษฎากรกําหนดผลลัพธ
ที่คํานวณไดจะเปนภาษีตองชําระ 
และจะตองเสยีภาษีใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มอีกรอยละ 
10 ของอัตราภาษีที่จัดเก็บตาม
ประมวลรัษฎากร  

 - ตั้งแตวันที่ 1-15 ของเดือน
ถัดไป 
 - กรณีขาย อสังหาริมทรัพย
เปนทางการคาหากําไรให 
เสียภาษีธุรกจิเฉพาะ ขณะที่
จดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม 
ที่กรมที่ดินโดยไม ตองยื่น
แบบ ภ.ธ.40 ที่กรมสรรพากร
อีก   

 - ผูประกอบการจดทะเบยีน  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตองยืน่  
แบบ ภ.ธ.40 เปนประจําทกุ
เดือนภาษี ไมวาจะมีรายรับ
หรือไม 
 - อัตราภาษีตาม มาตรา 91/6  
แหงประมวลรัษฎากร 
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ตารางสรุปวิธีการคํานวณอากรแสตมปที่ตองชําระ 
 

ผูมีหนาที่เสียอากรแสตมป 
มูลคาของวงเงนิที่

คํานวณหาอากรแสตมป
ที่ตองชาํระ 

วิธีการคํานวณอากรแสตมป กําหนดเวลายืน่แบบฯ หมายเหตุ 

เปนผูที่กฎหมายกําหนดไว
ตามบัญชีอากรแสตมป 28 
ลักษณะแหงตราสาร 
  
  
  
   

เปนมูลคาหรือวงเงิน
ตามสัญญาหรือตราสาร
ซึ่งเปนยอดเงนิที่ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม 
  
  
   

รอยละของวงเงินตามสัญญา
หรือตราสาร หรือตามที่
กฎหมายกําหนด  
  

ยื่นแบบเฉพาะกรณีตองชําระ
อากรแสตมปเปนตัวเงนิ  
  
 (ดูการชําระอากรแสตมป เปน
ตัวเงิน) 
   

- กรณีทีก่ฎหมายบังคับใหชําระอากรแสตมปเปนตัว
เงินจะตองยื่นแบบชําระเปนตัวเงินเทานั้น 
- ชําระอากรแสตมปดวยเงินสดหรือแคชเชยีรเช็ค 
- กรณีทีก่ฎหมายไมไดบังคับใหชําระอากรแสตมป
เปน ตัวเงินจะซื้ออากรแสตมปไปปดทับตราสาร 
หรือยื่นแบบชาํระเปนตวัเงินก็ได 
- ซื้ออากรแสตมปไปปดทับตราสารตองซื้อดวยเงิน
สดหรือแคชเชยีรเช็ค 
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สิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับธุรกจิ SMEs 
 

 กรมสรรพากรไดสงเสริมและสนับสนุนการใหสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับธุรกิจ SMEs  ดวยวิธีการตาง ๆ เชน ยกเวนภาษี ลดอัตราภาษี หักรายจาย
มากกวา 1 เทา เปนตน 
  

ยกเวนภาษี 
 

รัฐไดมีนโยบายยกเวนภาษ ีเพื่อบรรเทาภาระหรือสนับสนุนสงเสริมธุรกิจตาง ๆ โดยมีการยกเวนภาษีตามประมวลรัษฎากรที่สําคัญ ดังนี้ 
 

ตารางสรุปการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 

ลําดับ 
ที่ 

รายการที่ยกเวน หลักเกณฑวิธีการ 
กฎหมายอางอิง 

ตามประมวลรษัฎากร 
หมายเหตุ 

1 
 
 

เงินไดสุทธิ 150,000 บาทแรก 
  
   

ยกเวนภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงนิไดสุทธิ 150,000 บาท
แรก สําหรับเงนิไดทุกประเภทที่คํานวณภาษีตาม มาตรา 48(1) 
แหงประมวลรัษฎากร โดยเงนิไดสุทธิคํานวณจากเงนิไดพึง
ประเมินหกัออกดวยคาใชจายและคาลดหยอน 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 470) 

 

ตั้งแตปภาษี 2551 เปนตนไป 
  
   

2 
 
 

เงินไดพึงประเมินไมเกนิ 1.2 
ลานบาท 
  
  

วิสาหกจิชุมชนที่จดทะเบียน ตาม พ.ร.บ. สงเสริมวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. 2548 จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับเงิน
ไดพึงประเมินไมเกิน 1.2 ลานบาท ตั้งแตปภาษี 2551-2553  

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 266 

 
 

- กรณีมีเงนิไดพึงประเมินเกนิกวา 1.2  
ลานบาทตอป จะตองนําเงินได
ทั้งหมดมาเสียภาษีตามปกต ิ
- วิสาหกิจชมุชนตองเปนคณะบุคคล  
หรือหางหุนสวนสามัญที่มใิชนิติบุคคล 

3 
 

เงินไดจากกิจการโรงเรียนราษฎร  เงินไดจากกจิการโรงเรียนราษฎรตามกฎหมายวาดวยโรงเรียน
ราษฎรไดรับการยกเวนภาษีเงินได 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่126 

เงินไดจากการขายของ การรับจาง 
ทําของหรือการใหบริการอื่นใดที่รับจาก
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ลําดับ 
ที่ 

รายการที่ยกเวน หลักเกณฑวิธีการ 
กฎหมายอางอิง 

ตามประมวลรษัฎากร 
หมายเหตุ 

   ขอ 2(1) ผูที่มิใชนักเรียนไมไดรับการยกเวนภาษ ี

4 
 
 

เงินสวนแบงกาํไรจากหาง
หุนสวนสามญัหรือคณะบคุคลที่
มิใชนิติบุคคล 

เงินสวนแบงกาํไรที่หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติ
บุคคลไดจายใหแกหุนสวน จะไดรับการยกเวนภาษีเงินได 

มาตรา 42(14) 
 
 

หางหุนสวนสามัญหรือ คณะบุคคลที่
มิใชนิติบุคคลเปนหนวยภาษอีีก
หนวยหนึ่งแยกตางหากจากหุนสวน 

5 
 
 
 

ยกเวนภาษีสําหรับเงินปนผล
ผลประโยชนจากการโอนหุน
กรณีถือหุนในบริษัทฯประกอบ
กิจการธุรกิจเงนิรวมลงทุน 

เงินปนผลจากการถือหุนในบริษัทฯ ประกอบกิจการเงินรวม
ลงทุนหรือผลประโยชนจากการโอนหุนในบริษัทฯ ดังกลาว
ไดรับการยกเวนภาษ ี
  

กฎกระทรวง  
ฉบับที่126 
ขอ 2(58) 
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ตารางสรุปการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

ลําดับ 
ที่ 

รายการที่ยกเวน หลักเกณฑวิธีการ 
กฎหมายอางอิง ตาม
ประมวลรัษฎากร 

หมายเหตุ 

1 
 
 

กําไรสุทธิ 150,000 บาทแรก  กําไรสุทธิ 150,000 บาทแรก ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลที่มีทุนจดทะเบยีนชําระแลวในวันสดุทายของรอบ
ระยะเวลาบัญชีไมเกิน 5 ลานบาท 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 471) 

ตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม ในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป 

2 
 
 

เงินปนผลหรือผลประโยชนจากการ
ถือหุนในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม  

เงินปนผลหรือผลประโยชนที่บริษัทหรือหางหุนสวนนติิ
บุคคล ซึ่งเปนนิติบุคคลรวมลงทุนไดรับจากการถือหุนใน
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมไดรับการยกเวนภาษ ี

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 10) 

มาตรา 5 อัฏฐารส 

การถือหุนตองเปนไปตามหลักเกณฑที่
กฎหมายกําหนด 
  

3 
 
 

เงินปนผลหรือผลประโยชนจากการ
ถือหุนในบริษทัหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลซึ่งเปนนิติบุคคลรวมลงทุน 

เงินปนผลหรือผลประโยชนที่บริษัทหรือหางหุนสวนนติิ
บุคคลไดรับจากการถือหุนในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลที่เปนนิติบุคคลรวมลงทุน 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 10) 

มาตรา 5 เอกูนวีสติ 

  
  
   

4 
 

กําไรสุทธิของกิจการโรงเรียน
เอกชน   

กําไรสุทธิจากการประกอบกจิการโรงเรียนเอกชน ตาม
กฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน ไดรับยกเวนภาษเีงินได 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 284) 

รายไดจากการขายของ การรับจาง ทําของ 
หรือการใหบริการอื่นใดทีไ่ดรับจากผูที่
มิใชนักเรยีนไมไดรับการยกเวนภาษ ี

5 
 
 
 

เงินไดจากการขนสงสินคาทางทะเล
ระหวางประเทศ   

บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
โดยใชเรือที่จดทะเบยีนเปนเรือไทย และมีคนประจําเรือที่มี
สัญชาติไทย ตามกฎหมายวาดวยเรือไทย เงนิไดจากการขนสง
สินคาทางทะเลระหวางประเทศ ไดรับการยกเวนภาษ ี

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 314) 

 

ตองเปนไปตามหลักเกณฑเงือ่นไขที่
กฎหมายกําหนด 
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ตารางสรุปการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม 
 

ลําดับ
ที่ 

รายการยกเวนภาษ ี
กฎหมายอางอิงตาม 
ประมวลรัษฎากร 

หมายเหตุ 

1 
 

 

รายรับจากการประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการที่อยูในบังคับตอง
เสียภาษีมูลคาเพิ่ม แตมีรายรับไมเกิน 1.8 ลานบาทตอปภาษี หรือตอรอบ
ระยะเวลาบัญชี 

มาตรา 81/1 และ 
พระราชกฤษฎีกา 

(ฉบับที่ 432) 

 -ผูประกอบการมีรายรับต่ํากวา 1.8 ลานบาทตอปหรือรอบ
ระยะเวลาบัญชี สามารถขอจดทะเบียนเปน ผูประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่มได 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายรับจากการประกอบกิจการขายสินคาที่ไมใชการสงออก 
- ขายพืชผลทางการเกษตรฯลฯ ที่อยูในสภาพสดและรักษาสภาพไวไมให
เสีย (ไมรวมขายไมซุง ฟน หรือผลิตภัณฑที่ไดจากการเลื่อยไม หรือ
ผลิตภัณฑ  อาหารที่บรรจุกระปอง ภาชนะหรือหีบหอทีท่ําเปน
อุตสาหกรรมตามลักษณะ เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด) 
 -  การขายสัตว ไมวาจะมีชีวติหรือไมมีชีวติสวนตาง ๆ ของสัตว หรือ
รักษาไว ไมใหเสีย (ไมรวมถึงผลิตภัณฑอาหารบรรจุกระปอง ภาชนะ
หรือหีบหอทีท่ําเปนอุตสาหกรรม ตามลักษณะและเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนด) 
 -  การขายปุย 
 -  การขายปลาปน อาหารสัตว 
 -  การขายยา หรือเคมีภณัฑที่ใชสําหรับพชืหรือสัตว 
 -  การขายหนงัสือพิมพ นิตยสาร หรือตําราเรียน 
 -  การขายสินคาของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งสงรายรับทั้งสิ้นใหแกรัฐ  
โดยไมหกัรายจาย 
 -  การขายสินคาเพื่อประโยชนแกการศาสนา หรือการสาธารณกุศล

มาตรา 81(1) และ 
พระราชกฤษฎีกา 

(ฉบับที่ 239) 
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ลําดับ
ที่ 

รายการยกเวนภาษ ี
กฎหมายอางอิงตาม 
ประมวลรัษฎากร 

หมายเหตุ 

ภายในประเทศ โดยไมนําผลกําไรไปจายในทางอื่น 
 - การขายสินคาตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 239) 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รายรับจากการประกอบกิจการใหบริการ 
- การใหบริการการศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายวาดวย
โรงเรียนเอกชน 
- การใหบริการงานทางศิลปและวัฒนธรรมในสาขานาฏศิลป ดุริยางค
ศิลป และคีตศิลป โดยมิไดเรียกเก็บคาบริการจากผูชมหรือผูฟง 
- การใหบริการประกอบโรคศิลป การสอบบัญชี และการวาความ 
- การใหบริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 
- การใหบริการหองสมุด พพิิธภัณฑ สวนสัตว 
- การใหบริการตามสัญญาจางแรงงาน 
- การใหบริการจัดแขงขันกฬีาสมัครเลน 
- การใหบริการของนักแสดงสาธารณะ 
- การใหบริการขนสงในราชอาณาจักร 
- การใหบริการขนสงระหวางประเทศ ซึ่งมิใชขนสงโดยอากาศยานหรือ
เรือเดินทะเล 
- การใหบริการเชาอสังหาริมทรัพย 
- การใหบริการของราชการสวนทองถิ่น ที่มิใชบริการที่เปนการพาณชิย 
- การใหบริการของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งสงรายรับทั้งสิ้นใหแกรัฐ 

มาตรา 81(1) และ 
พระราชกฏษฎีกา 

(ฉบับที่ 239) 
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ลําดับ
ที่ 

รายการยกเวนภาษ ี
กฎหมายอางอิงตาม 
ประมวลรัษฎากร 

หมายเหตุ 

โดยไมหกัรายจาย 
- การใหบริการเพื่อประโยชนแกการศาสนา หรือการกุศลภายในประเทศ 
โดยไมนําผลกาํไรไปจายในทางอื่น 
- การใหบริการตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 239) 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนําเขาสินคา ดังนี ้
  * ประเภทสนิคา 
- พืชผลทางการเกษตรฯลฯ ที่อยูในสภาพสดและรักษาสภาพไวไมใหเสีย 
   (ไมรวมไมซุง ฟน หรือผลิตภัณฑที่ไดจากการเลื่อยไม หรือผลิตภัณฑ
อาหารที่บรรจุกระปอง ภาชนะหรือหีบหอที่ทําเปนอุตสาหกรรมตาม
ลักษณะเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด) 
- สัตว ไมวาจะมีชีวิตหรือไมมีชีวิตสวนตาง ๆ ของสัตว หรือรักษาไว
ไมใหเสยี 
   (ไมรวมถึงผลิตภัณฑอาหารบรรจุกระปอง ภาชนะหรือหีบหอที่ทําเปน
อุตสาหกรรมตามลักษณะและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด) 
- ปุย 
- ปลาปน อาหารสัตว 
- ยา หรือเคมีภณัฑที่ใชสําหรับพืชหรือสัตว 
- หนังสือพิมพ นิตยสาร หรือตําราเรียน 
  *การนําเขาสินคาจากตางประเทศที่นําเขาไปในเขตปลอดอากร เฉพาะ
สินคาที่ไดรับยกเวนอากรขาเขา ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
  * สินคาที่จําแนกประเภทไวในภาควาดวยของที่ไดรับยกเวนอากรตาม

มาตรา 81(2) 
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ลําดับ
ที่ 

รายการยกเวนภาษ ี
กฎหมายอางอิงตาม 
ประมวลรัษฎากร 

หมายเหตุ 

 กฎหมายวาดวยพิกดัอัตราศุลกากร 
   * สินคาซึ่งนําเขาและอยูในอารักขาของศุลกากร แลวไดสงกลับออกไป
ตางประเทศ โดยไดคืนอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศลุกากร 

  

5 การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตามกฎหมายอื่น เชน กฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการลงทุน 

มาตรา 81/2   

หมายเหตุ  - การขายสินคานอกราชอาณาจกัรหรือการใหบริการนอกราชอาณาจักร ไมอยูในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม 
                  - มาตรา 77/2 แหงประมวลรัษฎากร กําหนดใหกิจการขายสนิคาหรือการใหบริการในราชอาณาจักรและการนําเขาสนิคาโดยผูนําเขาอยูในบังคับตองเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม 
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ตารางสรุปการยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 

ลําดับ
ที่ 

กิจการ/รายการ 
กฎหมายอางอิงตาม 
ประมวลรัษฎากร 

หมายเหตุ 

1 
 

กิจการธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

มาตรา 91/3(1) 

2 
 

กิจการของสหกรณออมทรัพย 
 - เฉพาะดอกเบี้ยหรือผลประโยชนจากการใหกูยืมแกสมาชิกหรือสหกรณออมทรัพยอื่น 

มาตรา 91/3(3) 
 

3 กิจการของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มาตรา 91/3(4) 

4 
 

กิจการของการเคหะแหงชาติ 
 - เฉพาะการขายหรือใหเชาซื้ออสังหาริมทรัพย 

มาตรา 91/3(5) 
 

5 กิจการรับจํานาํของกระทรวง ทบวง กรม และราชการสวนทองถิ่น มาตรา 91/3(6) 

6 กิจการอื่น ๆ ทีก่ําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที ่240)  พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 240) 

7 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลธรรมดาขายอสังหาริมทรัพยที่ยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะ 
- ขายอสังหารมิทรัพยที่มิไดมีการจัดสรรที่ดิน ขายหองชดุซึ่งมิไดเปนผูจดทะเบียนอาคารชุด 
ขายอาคารซึ่งมิไดสรางขึ้นเพื่อขาย ขายอสังหาริมทรัพยนอกเหนือจากที่กลาวมาโดยมิไดม ี
การแบงขายหรือมีการแบงแยกไวขาย โดยทําถนน หรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่น ๆ ทั้งนี้ ได 
ขายอสังหาริมทรัพยดังกลาวขางตนภายหลัง 5 ป นับแตวนัที่ไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยนั้น 
- การขายหรือถูกเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
- การขายอสังหาริมทรัพยทีไ่ดมาโดยทางมรดก 
- การขายอสังหาริมทรัพยทีใ่ชเปนสถานทีอ่ยูอาศัย โดยผูขายมีชื่ออยูในทะเบียนบานเปนเวลาไม

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 342) 
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ลําดับ
ที่ 

กิจการ/รายการ 
กฎหมายอางอิงตาม 
ประมวลรัษฎากร 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอยกวา 1 ป นับแตวันไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยนั้น 
- การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดยไมมีคาตอบแทนใหแกบุตรโดย
ชอบดวยกฎหมาย (ไมรวมบตุรบุญธรรม) 
- การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดยไมมีคาตอบแทนใหแก 
  ทายาทโดยธรรมหรือผูรับพินัยกรรม ซึ่งเปนทายาทโดยธรรม 
- การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองในอสังหาริมทรัพยใหแกสวนราชการ หรือ 
องคการของรัฐโดยไมมีคาตอบแทน 
- การแลกเปลีย่นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยกบัสวนราชการหรือ  องคการ
ของรัฐ กรณีสวนราชการหรอืองคการของรัฐมิไดจายคาตอบแทน 
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ตารางสรุปตราสารที่ยกเวนอากรแสตมป/ไมตองเสียอากรแสตมป 
 

ลําดับ
ที่ 

กิจการ/รายการ 
กฎหมายอางอิงตาม 
ประมวลรัษฎากร 

หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 

การทําตราสารที่ตองเสียอากรแสตมป แตไมตองเสียอากรแสตมปหากฝายที่ตอง
เสียอากรเปน 
 - รัฐบาล 
 - เจาพนักงานผูทํางานของรัฐบาลโดยหนาที่บุคคลผูกระทําการในนามของรัฐบาล 
 - องคการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
 - สภากาชาดไทย 
 - วัดและองคการศาสนาใด ๆ ในราชอาณาจักรที่เปนนิตบิุคคล 

มาตรา 121 
 

องคการของรัฐที่ใชทุนหรือทุนหมุนเวยีนเพื่อ
ประกอบการพาณิชย หรือการพาณิชยซึ่งองคการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นเปนผูจัดทํา ไมไดรับการยกเวน
อากรแสตมป  

2 
 

ยกเวนตราสารสําหรับใบรับ ตามลักษณะตราสาร 28 สําหรับจํานวนเงนิที่ผูรับตอง
เสียภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 

บัญชีอากรแสตมป 
 

  
  

3 ตราสารบางรายการตามลักษณะแหงตราสารที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 18, 21, 
23 และ 28 

บัญชีอากรแสตมป   

4 
 

การทําตราสารนอกเหนือจากลักษณะแหงตราสาร 28 ประเภท ที่ระบไุวในบัญชี
อากรแสตมป ไมตองเสียอากรแสตมป  

บัญชีอากรแสตมป 
 

การเสียอากรแสตมปตองเปนตราสารที่ระบุไวในบัญชี
อากรแสตมปเทานั้น 
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การลดอัตราภาษี 
 

ประมวลรัษฎากรไดกําหนดอัตราภาษีเพื่อใชจัดเก็บภาษแีตละประเภทไว แตรัฐบาลไดมีนโยบายลดอัตราภาษี เพื่อบรรเทาภาระภาษแีกผูมีเงินไดและ
ผูประกอบการแตละประเภทภาษ ีดังนี ้
 

การลดอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 

ลําดับที่ รายการลดอัตราภาษ ี หลักเกณฑวิธีการ 
กฎหมายอางอิง 

ตามประมวลรษัฎากร 
หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 

เงินไดพึงประเมิน มาตรา 
40(7)(8) การผลิตสินคา 
การขายสินคาหรือการ 
ใหบริการในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกจิ 
  
  
   

ผูมีเงินไดมีสถานประกอบการตั้งอยูในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกจิ จะเลือกเสียภาษีเงนิไดในอัตรา
รอยละ 0.1 สําหรับเงินไดพึงประเมิน มาตรา 
40(7)(8) แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะการผลิต
สินคาหรือ ขายสินคา หรือการใหบริการในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกจิ โดยไมตองนําเงินไดไป
รวมคํานวณเพือ่เสียภาษจีากเงินไดสุทธิ หรือ
คํานวณเพื่อเสยีภาษีโดยนําเงนิไดพึงประเมนิ
ตั้งแต 60,000 บาทไปคํานวณภาษีอัตรารอยละ 
0.5 ก็ได 

พระราชกฤษฎีกา   
(ฉบับที่ 466) 

 
 
 
 
 
 

 - ใชบังคับปภาษี 2550-2552 
 - เขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกิจ ไดแก จังหวัดนราธิวาส  
ปตตาน ียะลา สตูล และจงัหวัดสงขลาเฉพาะ  
อําเภอจะนะ นาทว ีสะบายอย และอําเภอเทพา  
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ลําดับที่ รายการลดอัตราภาษ ี หลักเกณฑวิธีการ 
กฎหมายอางอิง 

ตามประมวลรษัฎากร 
หมายเหตุ 

2 
 
 
 
 
 
 
 

เงินไดพึงประเมินจากการ
ขายอสังหาริมทรัพยที่
ตั้งอยูในเขตพฒันาพิเศษ
เฉพาะกจิ 
  
  
   

เงินไดพึงประเมินจากการขายอสังหาริมทรัพย 
ที่ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิ ใหลดอัตรา
ภาษแีละจัดเกบ็อัตรารอยละ 0.1 ของเงินไดพึง
ประเมิน หากคํานวณภาษีตาม มาตรา 50(5)   
แหงประมวลรัษฎากรแลวมภีาษีสูงกวารอยละ 
0.1 ของเงินไดพึงประเมิน 
  

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 466) 

 

- ตองคํานวณภาษหีัก ณ ที่จาย ตาม มาตรา 50(5)
แหงประมวลรัษฎากรกอน หากภาษตีอง ชําระสูง
กวา ภาษีที่คํานวณ ในอัตรารอยละ 0.1 ของเงินได
พึงประเมิน ใหชําระภาษีในอัตรารอยละ 0.1 ของ
เงินไดพึงประเมิน 
 - ใชบังคับปพ.ศ. 2550-2552 
 - เขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกิจ ไดแก จังหวัดนราธิวาส  
ปตตาน ียะลา สตูล และจงัหวัดสงขลาเฉพาะ อําเภอ
จะนะ นาทว ีสะบายอย และอําเภอเทพา 

3 
 
 
 

เงินไดพึงประเมินที่คนตาง
ดาวไดรับเนื่องจากการจาง
แรงงานของสํานักงาน
ปฏิบัติงานภูมภิาค   

เงินไดพึงประเมินของคนตางดาว ใหจดัเกบ็อัตรา
รอยละ15 ของเงินไดพึงประเมิน หากคํานวณภาษี
หัก ณ ทีจ่ายตาม มาตรา 50(1) แหงประมวล
รัษฎากรแลวภาษีตองชําระสูงกวารอยละ 15 ของ
เงินไดพึงประเมิน  

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 405) 

 
 

คนตางดาวไดรับยกเวน ไมตองนําเงินไดที่ถูกหัก
ภาษีอัตรารอยละ 15 ไปรวมคํานวณภาษีตองไม
ขอรับเงินภาษทีี่ถูกหักไวคืนหรือไมขอเครดิตเงิน
ภาษีที่ถูกหักไว ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 
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ลําดับที่ รายการลดอัตราภาษ ี หลักเกณฑวิธีการ 
กฎหมายอางอิง 

ตามประมวลรษัฎากร 
หมายเหตุ 

4 
 
 
 
 
 
 

เงินไดพึงประเมินของ
นักแสดงภาพยนตรหรือ
โทรทัศนที่มีภมูิลําเนาอยู
ในตางประเทศ  
  
  
  
  

เงินไดพึงประเมินที่นักแสดงภาพยนตรหรือโทรทัศน
ไดรับจากการแสดงภาพยนตรหรือโทรทัศนซึ่ง
ดําเนินการถายทําในประเทศไทย โดยบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศ และ
ไดรับอนุญาตใหถายทําในประเทศไทย จาก
คณะอนุกรรมการพิจารณาคําขออนุญาตถายทํา
ภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย ใหหักภาษีใน
อัตรารอยละ 10 ของเงินไดพึงประเมิน  

กฎกระทรวง ฉบับที่ 144 
ท.ป.4/2528 ขอ 9(2) 

 

นักแสดงภาพยนตรหรือโทรทัศน เลือกไมนําเงินได
จากการแสดงมารวมคํานวณเพื่อเสียภาษเีงินได
เฉพาะกรณีที่ไมขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไวคนืหรือไม
ขอเครดิตภาษทีี่ถูกหักไวไมวาทั้งหมดหรอืบางสวน 

5 
 
 
 
 

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารใน 
ราชอาณาจักรประเภทเงนิ
ฝากประจํา  
  
  

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร เปน
ดอกเบี้ยจากบญัชีเงินฝากประจําที่มีสมุดเงนิฝาก
โดยเฉพาะเพื่อการเสียภาษีอัตราพิเศษ รอยละ10 
ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 290) มีระยะเวลา
การฝากเงิน 5 ปขึ้นไป และการถอนเงินฝากตอง
เปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด  

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 290) 

 
 
 

ถอนเงินฝากเพื่อ 
- การศึกษาของตนเอง และครอบครัว 
- ใชที่อยูอาศยัของตนเอง และครอบครัว 
- ผูฝากมีอายุครบ 55 ป บริบูรณขึ้นไป 

6 
 
 
 
 
 

สวนแบงกําไรจากกองทุน
รวม ตาม พ.ร.บ.หลักทรพัย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 
  
  

ผูมีเงินไดที่อยูในไทยและไดรับเงินสวนแบง
กําไรจากกองทุนรวม และยอมใหผูจายเงนิหัก
ภาษีในอัตรารอยละ 10 ไดรับยกเวนไมตองนํา
เงินสวนแบงกาํไรมารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงิน
ได ตามบัญชีอัตราภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา  

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 262) 

 

- ผูมีเงินไดไมตองนํามารวมคํานวณภาษีหากไม
ขอรับเงินภาษทีี่ถูกหักไวนัน้คืนหรือไมขอเครดิต
เงินภาษีที่ถูกหกัไวนั้นไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  
- กรณีไมถูกหกัภาษี ณ ที่จาย ตองนําเงินสวนแบง
กําไรไปคํานวณภาษ ีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา 
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การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

ลําดับ
ที่ 

รายการลดอัตราภาษ ี หลักเกณฑวิธีการ 
กฎหมายอางอิง 

ตามประมวลรษัฎากร 
หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
 
 
 

กําไรสุทธิไมเกิน 3 ลานบาท 
  
  
  
  
  
  
  

เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ที่มีทุน
จดทะเบียนชําระแลวในวนัสุดทายของรอบ
ระยะเวลาบัญชีไมเกิน                 5 ลานบาท  
  กําไรสุทธิ(บาท)              อัตราภาษี(รอยละ) 
     1   -  150,000                    ยกเวน 
150,001 - 1,000,000                         15 
1,000,001 - 3,000,000                      25 
3,000,001 บาทขึ้นไป                       30 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 471) 

  
  
  
  
  
  

บังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ 
หลังวันที่ 1 ม. ค. 2551 เปนตนไป 
  
  
  
  

2 
  
  
  
  
  

รอยละ 20 สําหรับกําไรสุทธิ  
ของบริษัทรายใหมที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
MAI โดยยื่นคาํขอจดทะเบยีน
ตั้งแตวนัที่ 1 ม.ค. 2550 - 
31 ธ.ค. 2552 และไดรับการจด
ทะเบียน ภายใน 31 ธ.ค. 2552 

กําไรสุทธิที่เกดิขึ้นจะเสียภาษีอัตรารอยละ 20    
เปนเวลา 3 รอบระยะเวลาบญัชีตอเนื่องกนั  
นับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรอื 
หลังวันที่บริษทัมีหลักทรัพยมาจดทะเบียน 
  

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 467 ) 

  
  

- การไดรับสิทธิลดอัตราภาษตีองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด 
-  แกไขเพิ่มเตมิโดยพระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 474) 
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ลําดับ
ที่ 

รายการลดอัตราภาษ ี หลักเกณฑวิธีการ 
กฎหมายอางอิง 

ตามประมวลรษัฎากร 
หมายเหตุ 

3 
  
  
  
  
  
  
  

รอยละ 25 สําหรับกําไรสุทธิ 
ของบริษัทที่นําหลักทรัพย 
มาจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  
โดยยืน่คําขอจดทะเบยีน 
ตั้งแตวนัที่ 1 ม.ค. 2550 - 31 
ธ.ค. 2551 และไดรับการจด
ทะเบียนภายใน 31 ธ.ค. 2552 

กําไรสุทธิที่เกดิขึ้นจะเสียภาษีอัตรารอยละ 25  
เปนเวลา 3 รอบระยะเวลาบญัชีตอเนื่องกนั  
นับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรอื
หลังวันที่บริษทัมีหลักทรัพยมาจดทะเบียน 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 467) 

  
  
  
  
  
  

การไดรับสิทธิลดอัตราภาษีตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด 
  
  
  
  

4 
  
  
  

รอยละ 20 สําหรับกําไรสุทธิที่
ไมเกิน 20 ลานบาท ของ
บริษัทที่จดทะเบียน ในตลาด
หลักทรัพย MAI  
  

กําไรสุทธิที่เกดิขึ้นจะเสียภาษีอัตรารอยละ 20  
เปนเวลา 3 รอบระยะเวลาบญัชีตอเนื่องกนั  
นับแตรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวนัที่ 1 
ม.ค. 2551 
  

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 475) 

 

สําหรับกําไรสุทธิสวนที่ไมเกิน 20 ลานบาท 
  
  

5 
  
  
  

รอยละ 25 สําหรับกําไรสุทธิ 
สวนที่ไมเกิน 300 ลานบาท 
ของบริษัทที่จดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  

กําไรสุทธิที่เกดิขึ้นจะเสียภาษีอัตรารอยละ 25   
เปนเวลา 3 รอบระยะเวลาบญัชีตอเนื่องกนั 
นับแตรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวนัที่ 1 
ม.ค. 2551  

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 475 )  

 

สําหรับกําไรสุทธิสวนที่ไมเกิน 300 ลานบาท 
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ลําดับ
ที่ 

รายการลดอัตราภาษ ี หลักเกณฑวิธีการ 
กฎหมายอางอิง 

ตามประมวลรษัฎากร 
หมายเหตุ 

6 
  
  
  
  

รายไดจากการขายสินคา ผลิต 
สินคาหรือใหบริการ ของบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่
ตั้งอยูในเขตพฒันาพิเศษ
เฉพาะกจิ 
  

รายไดจากการขายสินคา ผลิตสินคา หรือ
ใหบริการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จะเสีย
ภาษีเงนิไดนิตบิุคคลในอัตรารอยละ 3 ของ
กําไรสุทธิ เปนเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชี 
ตั้งแตที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค. 2550 ถึง
รอบระยะเวลาบัญชีป 2552 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 466) 

  
  
  

 -เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ หมายถึงทองทีจ่ังหวดั
นราธิวาส ปตตานี ยะลา สตูล และจังหวัดสงขลา
เฉพาะอําเภอจะนะ นาทว ีสะบายอย และอําเภอ
เทพา 

7 
  
  
  
  

รอยละ 10 สําหรับกําไรสุทธิ 
ของบริษัทที่คาน้ํามันเชื้อเพลิง
ตามกฎหมายวาดวยน้ํามัน
เชื้อเพลิง 
  

บริษัทนําเขาและสงออกน้ํามันเชื้อเพลิงไป
นอกราชอาณาจักรในเขตปลอดอากร หรือ
ระหวางเขตปลอดอากร และมีรายไดไมนอย
กวา 2,000 ลานบาทตอป กําไรสุทธิจะเสียภาษี
ในอัตรารอยละ 10 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 426) 

  
   

 -เปนบริษัทตามกฎหมายไทย  และมีทุนจด
ทะเบียนชําระ แลวในวันสดุทายของรอบ
ระยะเวลาบัญชีตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป 
 -ปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไขตามที่กฎหมาย
กําหนด 

8 
  
  

รอยละ 2 ของรายไดกอนหกั
รายจายใด ๆ 
  

มูลนิธิหรือสมาคมที่มีเงินได มาตรา 40(8) 
แหงประมวลรัษฎากรจัดเก็บภาษีในอัตรารอยละ 
2 ของรายไดกอนหักรายจายใด ๆ 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 250) 

  

เงินได มาตรา 40(2)-(7) เสียภาษ ีในอัตรารอยละ 
10 
  

9 
  
  

กําไรสุทธิของธนาคารพาณิชย 
  
  

รายไดจากการรับฝากหรือการกูยืมเงินตราจาก
ตางประเทศเพือ่ใหกูยืมในตางประเทศที่
ธนาคารพาณิชยไดรับ จัดเก็บภาษีอัตรารอยละ 
10 ของกําไรสุทธิ 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 454) 

  

ธนาคารพาณิชยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด 
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การลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม 
 

รายการลดอัตราภาษ ี หลักเกณฑวิธีการ 
กฎหมายอางอิง 

ตามประมวลรษัฎากร 
หมายเหตุ 

 - รายรับจากการขายสินคา  หรือ
ใหบริการในประเทศไทย ที่ตอง
เสียภาษีมูลคาเพิ่ม 
 - การนําเขา 
  
  
   

การขายสินคาหรือใหบริการในประเทศไทย 
หรือผูนําเขาที่อยูในบังคับภาษี มูลคาเพิ่ม ตอง
เสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 7 (อัตราจัดเก็บ
ตามประมวลรษัฎากร กําหนดไวรอยละ10 แต
ลดลงจัดเก็บอตัรารอยละ 6.3 ตามพระราช
กฤษฎีกา (ฉบับที่ 479) และจัดเก็บใหองคกร
ปกครองทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้นอีก 1/9 ของอัตรา
ภาษีมูลคาเพิ่มที่กรมสรรพากรจัดเก็บซึ่งเทากับ
รอยละ 0.7 รวมภาษีที่จดัเก็บทั้งสิ้นอัตรารอยละ 7) 

 - มาตรา 80 
 - พระราชกฤษฎีกา  
 (ฉบับที่ 479) 

  
  
  
   
  

พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 479) บังคับใช 1 ต.ค. 
2551 ถึง 30 ก.ย. 2553 
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การลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 

ลําดับ
ที่ 

รายการลดอัตราภาษ ี หลักเกณฑวิธีการ 
กฎหมายอางอิง 

ตามประมวลรษัฎากร 
หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายรับบางรายการที่ธนาคาร
พาณิชย บริษทัเงินทุน บริษทั
หลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
และกิจการเยีย่งธนาคารพาณชิย
ไดรับ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

จัดเก็บภาษใีนอัตรารอยละ 0.01 สําหรับรายรับ 
- ดอกเบีย้กูยืมเงินระหวางสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่น   
ที่อธิบดีประกาศกําหนด ซึ่งมีการกูยืมเงนิมีกําหนดเวลาไม
เกิน 1 ป 
- กําไรกอนหกัรายจายใด จากการขายคืนหลักทรัพยตาม
สัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพยโดยมีสัญญาซื้อหรือขายคืนที่
ทําระหวางสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นที่อธิบดีประกาศ
กําหนดโดยมกีําหนดไมเกิน 1 ป 
- ดอกเบีย้สําหรับเงินประกนัเงินสดสัญญาซื้อหรือขาย
หลักทรัพยขางตน 
- ดอกเบีย้หรือสวนลดจากตราสารหนี้ หรือกําไรกอนหัก
รายจายใด ๆ ที่ไดจากการซื้อหรือขายตราสารหนี้ 
- ดอกเบีย้จากสัญญายืมหรือใหยืมหลักทรพัย 
- กําไรกอนหกัรายจายใด ๆ จากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขาย
เงินตรา 
- ดอกเบีย้คาธรรมเนียมหรือกําไรกอนหักรายจายใด ๆ จาก
การซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาตามหลักเกณฑที่กฎหมาย
กําหนด 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 469) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ใชบังคับตั้งแต 1 ม.ค. 2551 เปน
ตนมา 
 - อัตราภาษีทีล่ดยังไมรวมภาษีที่
จัดเก็บใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อีกรอยละ 10 ของอัตรา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
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ลําดับ
ที่ 

รายการลดอัตราภาษ ี หลักเกณฑวิธีการ 
กฎหมายอางอิง 

ตามประมวลรษัฎากร 
หมายเหตุ 

2 
 
 
 
 

 
 

การขายอสังหาริมทรัพยเปนทาง
การคาหากําไร เฉพาะ
อสังหาริมทรัพยที่ตั้งอยูในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกจิ 
  
  
  
   

จัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะในอตัรารอยละ 0.1 สําหรับการขาย
อสังหาริมทรัพยที่ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
 - กระทําระหวางวนัที่ 1 ม.ค. 2550 - 31 ธ.ค. 2552 
  

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 466) 

 
 
 
 
 

-  เขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกิจ  ไดแก 
จังหวัดนราธิวาส  ปตตานี ยะลา สตูล  
และจังหวัดสงขลาเฉพาะ อําเภอจะนะ 
นาทวี สะบายอย และอําเภอเทพา 
- อัตราภาษีที่ลดยังไมรวมภาษีที่
จัดเก็บใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอีกรอยละ 10 ของอัตราภาษี
ธุรกิจเฉพาะ 

3 
 
 
 
 

การขายอสังหาริมทรัพย เปนทาง
การคาหากําไร 
  
  
  
  

จัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะในอตัรารอยละ 0.1 ของรายรับ 
  
  

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 472) 

 
 
 
 

- บังคับใช 29 มี.ค. 2551 ถึง 28 
มี.ค. 2552 
- อัตราภาษีที่ลดยังไมรวมภาษีที่
จัดเก็บใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอีกรอยละ 10 ของอัตราภาษี
ธุรกิจเฉพาะ 
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รายจายที่หักไดมากกวา 1 เทา 
 

ปกติการประกอบธุรกิจตาง ๆ รายจายที่จายเพื่อกจิการสามารถนํามาหักเปนรายจายไดเทาที่จายไป มีบางกรณีที่กฎหมายใหหกันอยกวาที่จายไปหรือไมยอมให
หักรายจาย ดังนั้น การหักรายจายตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด 

อยางไรก็ตาม รัฐเห็นความสําคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินคาหรือใหบริการ หรือเพือ่การประหยัดพลังงานหรือมีนโยบายสงเสริมสนับสนุน
ธุรกิจหรือนโยบายดานสังคม จึงมีมาตรการภาษีที่สําคัญยอมใหหกัรายจายไดมากกวาที่จายจริง สรุปไดดังนี ้
 

ตารางสรุปรายจายที่หักไดมากกวา 1 เทา 
 

ลําดับ
ที่ 

รายการ หักได หลักเกณฑ/วิธีการ 
กฎหมายอางอิง 
ตามประมวล
รัษฎากร 

หมายเหตุ 

1 
 
 
 

ทรัพยสินประเภทเครื่องจักรอุปกรณหรือ
วัสดุที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน (รวมคา
ติดตั้ง) 

1.25 เทา เฉพาะ
สวนที่ไมเกิน 
50 ลานบาท 

 - ทรัพยสินทีไ่ดมาและใชงานภายใน วันที่ 
31 ธ.ค. 2549 
 - ใชกับบุคคลธรรมดา บริษัท หรือหาง
หุนสวนนิติบคุคล 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 436) 

 
 

บุคคลธรรมดาเฉพาะเงินได         
มาตรา 40(5)-(8) แหงประมวล
รัษฎากร  

2 
 
 
 
 
 

รายจายเพื่อการลงทุนหรือตอเติม 
เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทําใหดีขึ้นซึง่
ทรัพยสิน (มิใชซอมแซมใหคงสภาพเดิม) 
  
  

1.25 เทา 
 

 - เปนบริษัททีจ่ดทะเบียนใน ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 - จัดทําโครงการมูลคา 5 ลานบาทขึ้นไป 
 - รายจายภายใน 5 รอบระยะเวลาบัญช ีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค. 2549 เปนตน
ไป 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 460) 
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ลําดับ
ที่ 

รายการ หักได หลักเกณฑ/วิธีการ 
กฎหมายอางอิง 
ตามประมวล
รัษฎากร 

หมายเหตุ 

3 
 
 
 
 
 
 
 

รายจายเพื่อสนับสนุนกฬีาตามโครงการตาม
ยุทธศาสตร 4 ป สรางกีฬาชาติ (พ.ศ. 2548 - 
2551) ของบุคคลธรรมดา บริษัท หรือหาง
หุนสวนนิติบคุคล 
  
  
  

1.5 เทา 
 

 - เปนคาใชจายจัดหาอุปกรณกฬีาสําหรับ    
ฝกซอมหรือแขงขัน 
 - สงเสริมสนับสนุนการพัฒนานักกีฬา 
และบุคลากรดานกีฬา 
  
  
  
  

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 458) 

 
 
 
 
 
 

 - กรณีบริษัทฯไมเกนิรอยละ 
20 ของกําไรสุทธิกอนหัก
รายจาย เพื่อการกุศลสาธารณะ
หรือสาธารณะประโยชนหรือ
เพื่อการศึกษา หรือการกีฬา 
 - กรณีบุคคลธรรมดาไมเกนิ
รอยละ 20 ของเงินไดพึง
ประเมินหลังจากหักคาใชจาย 
และคาลดหยอน 

4 
 

 

รายจายฝกอบรมลูกจางของบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบคุคล 
  
   
  

2 เทา  - รายจายสงลูกจางเขารับการศึกษา   หรือ
ฝกอบรมในสถานศึกษา หรือสถานฝกอบรม
ฝมือแรงงานที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นหรือที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศ 
กําหนด 
 - รายจายฝกอบรมใหแกลูกจางตาม หลักเกณฑ 
ที่อธิบดีกรมสรรพากร ประกาศกําหนด 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 437) 

การใชสิทธิ ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑ เงือ่นไขที่กฎหมาย
กําหนด 
  
   

5 
 

รายจายในการฝกเตรียมเขาทาํงานสําหรับ
กิจการผูดําเนนิการฝก 

2 เทา 
 

 - รายจายในการฝกเตรียมเขาทํางานเพื่อ
ประโยชนของกิจการผูดําเนนิการฝก 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 437) 

ผูดําเนินการฝกเปนบุคคล
ธรรมดา บริษัท หรือหาง
หุนสวนนิติบคุคล 
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ลําดับ
ที่ 

รายการ หักได หลักเกณฑ/วิธีการ 
กฎหมายอางอิง 
ตามประมวล
รัษฎากร 

หมายเหตุ 

6 
 
 

 
 

รายจายในการจัดสรางและการบํารุงรักษา
สนามเด็กเลน สวนสาธารณะหรือสนามกฬีา
เอกชนที่เปดใหประชาชนใชโดยไมคิด
คาบริการหรือ สนามเด็กเลนสวนสาธารณะ 
หรือสนามกีฬาของทางราชการ 

2 เทา  -บริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิุคคล   
สามารถหักรายจายได 2 เทา แตตอง ไม
เกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ กอนหัก
รายจายเพื่อการกุศลสาธารณะ และรายจาย
เพื่อการศึกษาหรือการกีฬา 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 428) 

  
  
  
  

7 
 
 
 
 
 
 
 

รายจายเพื่อสนับสนุนการศกึษา 
 - จัดสรางอาคาร อาคารพรอมที่ดิน หรือที่ดิน 
 - วัสดุอุปกรณศึกษา แบบเขียน ตํารา 
หนังสือวิชาการสื่อเทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา
ตลอดจนวัสดอุุปกรณอื่น ๆ 
  
   

2 เทา 
 

บุคคลธรรมดาใหหกั 2 เทา หลังจากไดหัก
คาใชจายและคาลดหยอนแลวแตหกัไดไม
เกินรอยละ 10 ของเงินไดพึงประเมินหลัง
หักคาใชจายและคาลดหยอน บริษัทหรือ
หางหุนสวนนติิบุคคล หักได 2 เทาแตไม
เกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิกอนหัก
รายจายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือสาธารณะ
ประโยชน หรือการศึกษา หรือการกีฬา 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 420) 

 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑเปนไปตามที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด 
  
  
  
  
  
   

8 
 
 
 

คาจางทําวิจยัและพัฒนาของบริษัท หรือหาง
หุนสวนนิติบคุคล 
  
  

2 เทา 
 
 

คาจางทําการวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่
จายใหแกหนวยงานของรัฐหรือเอกชน 
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ประกาศกําหนด หักได 2 เทา 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 297) 

 
 

ประกาศกระทรวงการคลัง 
เกี่ยวกับภาษีเงนิได (ฉบับที่ 4)  
ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2539 
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ลําดับ
ที่ 

รายการ หักได หลักเกณฑ/วิธีการ 
กฎหมายอางอิง 
ตามประมวล
รัษฎากร 

หมายเหตุ 

9 
 

รายจายสําหรบัอุปกรณอํานวยความ 
สะดวกสําหรบัคนพิการ 
   

2 เทา 
 

เปนรายจายสําหรับอุปกรณอํานวยความ
สะดวกสําหรบัคนพิการ ไมวาจะเปน
อาคารสถานที่ ยานพาหนะหรือบริการ
สาธารณะอื่น ๆ 

- 
 

กฎหมายวาดวยการสงเสริม 
และพัฒนาคณุภาพชีวติคน
พิการ 
  

10 
 

คาจางจายใหคนพิการ 
  

2 เทา 
 

คาจางที่จายใหแกคนพิการที่รับเขาทํางาน 
  

 
 

กฎหมายวาดวยการสงเสริม 
และพัฒนาคณุภาพชีวติคน
พิการ 

11 
 
 

รายจายบางประเภทของกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุน 
  

2 เทา 
 

คาขนสง คาไฟฟา และคาประปา ที่ใชใน
การประกอบกจิการที่ไดรับการสงเสริม
การลงทุนหักได 2 เทา 

 
 
 

กฎหมายวาดวยการสงเสริม
การลงทุน 
  

 
 

 
 
 
 
 
 



 43

หักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาในอัตราเรง  
 
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลที่ซื้อทรัพยสินมาใชงาน หากทรัพยสินนั้นใชงานเกิน 1 รอบระยะเวลาบัญชี กฎหมายกําหนดใหหักคาสึกหรอและคาเสื่อม

ราคา โดยกําหนดประเภททรพัยสินและอัตราทีใหหกัคาสึกหรอฯ ไวในพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที ่145) ดังนี ้
              

ตารางสรุปประเภททรัพยสินและอัตราการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคา 
 

ลําดับ 
ที่ 

ประเภททรัพยสิน 
หักคาสึกหรอฯ 
อัตรารอยละ 

หมายเหตุ 

1 
 

อาคารถาวร 
อาคารชั่วคราว 

5 
100 

2 ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สูญสิ้นไปได 5 

 -พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 145) 
  

ตนทุนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิการเชา กรณไีมมีหนังสือสัญญาเชาหรือ
มีหนังสือสัญญาเชาที่มีขอกําหนดใหตออายุการเชาได โดยเงื่อนไข
ในการตออายุเปดโอกาสใหตออายุการเชากันไดตอ ๆ ไป 

10 
  
  

3 
  
  
  
  
  

ตนทุนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิการเชา กรณีมหีนังสือสัญญาเชาที่ไมมี
ขอกําหนดใหตออายุการเชาได หรือมีขอกําหนดใหตออายุการเชา
ไดเพยีงระยะเวลาอันจํากดัแนนอน 

100 หารดวยจํานวน 
ปอายุการเชาและ
อายุที่ตอไดรวมกัน 

4 
  
  

ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิในกรรมวิธี สูตร กูดวิลล เครื่องหมาย
การคา สิทธิประกอบกิจการตามใบอนุญาต สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือ
สิทธิอยางอื่น กรณีไมจํากัดอายุการใช 

10 
  
  

 - คํานวณหกัคาสึกหรอฯ ตามระยะเวลาทีไ่ดทรัพยสินมา 
=  วันที่ไดมาถึงสิ้นป x มูลคาทรัพยสิน x อัตราหัก ฯ 
              365                                                   100 
 - จํานวนปทีห่กั ตองไมนอยกวา 100 หารดวยอัตราหักคาสึกหรอฯ 
 - ตองหักคาสกึหรอติดตอกนัทุกรอบระยะเวลาบัญช ี
 - ทรัพยสินทีไ่ดมาโดยเชาซื้อ/ผอนชําระ ถือตามราคาพึงชําระทั้งหมด 
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ลําดับ 
ที่ 

ประเภททรัพยสิน 
หักคาสึกหรอฯ 
อัตรารอยละ 

หมายเหตุ 

  
  
  

ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิในกรรมวิธี สูตร กูดวิลล เครื่องหมาย
การคาสิทธิประกอบกจิการตามใบอนุญาต สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือ
สิทธิอยางอื่น กรณีจํากัดอายกุารใช 

100 หารดวย
จํานวนปอายกุารใช 

5 ทรัพยสินอยางอื่น (นอกจากที่ดินและสินคา) 20 

 

อยางไรก็ตาม รัฐไดมีนโยบายใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลสามารถหักคาสึกหรอและคาเสือ่มราคาไดเร็วกวาที่กฎหมายกําหนดไวหรือที่เรียกวา หักคา
สึกหรอและคาเสื่อมราคาในอตัราเรง โดยกําหนดใหแกทรัพยสินบางประเภทหรือกําหนดเงื่อนไขของบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิุคคลที่จะใชสิทธิประเภททรัพยสิน
และอัตราการหักคาสึกหรอในอัตราเรง  ปรากฏดังตารางสรุป 
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ประเภททรัพยสินและการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาในอัตราเรง 

 

ลําดับ
ที่ 

รายการทรัพยสิน 
ที่หักคาสึกหรอฯลฯ 

หักได วิธีการคิดคํานวณ 
กฎหมายอางอิงตาม 
ประมวลรัษฎากร 

หมายเหตุ 

1 
 
 
 

ทรัพยสินอยางอื่นตาม
มาตรา 4(5) ของพระราช
กฤษฎีกา(ฉบบัที่ 145) 

- หัก 2 เทาของ
อัตราที่กําหนดให 
หักฯ 
  
   

ทรัพยสินอยางอื่นในปแรกหกัคาสึกหรอเปน 2 
เทาหรือรอยละ 40 อัตราเดิมกําหนดใหหักไม
เกินรอยละ 20 สําหรับปถัดไปใหหกั 2 เทาของ
มูลคาสวนที่เหลือในแตละรอบระยะเวลาบญัชี 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 145) 

มาตรา 4 วรรค 3 
 

มิใหใชกับรถยนตนั่งหรือรถยนต
โดยสารไมเกนิ 10 ที่นั่ง 

2 
 

เครื่องจักรและอุปกรณของ
เครื่องจักรที่ใชสําหรับการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ี
 

- หักรอยละ 40 ใน
วันที่ไดมา 
  

หักคาสึกหรอฯทรัพยสินประเภทเครื่องจักร
และอุปกรณของเครื่องจักรฯ ในอัตรารอยละ 
40 ของมูลคาทรัพยสินในวนัที่ไดมา สวนที่
เหลือใหทยอยหักตามเงื่อนไขและอัตรา ที่
กฎหมายกําหนด 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 145) 
มาตรา 4 ทว ิ

 

เครื่องจักรและอุปกรณเครื่องจักรตอง
เปนไปตามที่กฎหมายกาํหนด  

3 
  
  
  
  

ทรัพยสินประเภทเครื่อง 
บันทึกการเก็บเงิน 
  
  
  

- หักรอยละ 100 
- หักรอยละ 40 ใน
วันที่ไดมา 
  
  

เครื่องบันทึกการเก็บเงินใหเลือกหักได 2 วธิี 
คือ 
- รอยละ 100 ของมูลคาตนทุนในวันที่ได
ทรัพยสินนั้นมา 
- รอยละ 40 ของมูลคาตนทุนในวันที่ได
ทรัพยสินนั้นมาสวนที่เหลือใหทยอยหกัตาม
เงื่อนไขและอตัรา ที่กฎหมายกําหนด 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 145) 
มาตรา 4 ตรี 

 
 

เครื่องบันทึกการเก็บเงินตองเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด 
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ลําดับ
ที่ 

รายการทรัพยสิน 
ที่หักคาสึกหรอฯลฯ 

หักได วิธีการคิดคํานวณ 
กฎหมายอางอิงตาม 
ประมวลรัษฎากร 

หมายเหตุ 

4 
  
  
  
  
  
  

ทรัพยสินประเภท
คอมพิวเตอร 
  
  
  

- หักภายใน 3 
รอบระยะ เวลา
บัญชี นับแตได
ทรัพยสินมา 
- หักรอยละ 40 ใน
วัน  ที่ไดมา สวน
ที่เหลือทยอยหัก
ภายใน 3รอบ
ระยะเวลาบัญชี  

- บริษัททั่วไปหักไดภายใน 3 รอบระยะเวลา
บัญชี 
  
  
- บริษัทที่มีสินทรัพยถาวรไมรวมที่ดินไมเกนิ 
200 ลานบาท และมีการจางงานไมเกนิ 200 คน
หักได รอยละ 40 ของ มูลคาตนทุนในวนัที่
ไดมา สวนทีเ่หลือทยอยหักภายใน  3 รอบ
ระยะเวลาบัญชี 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 145) 
มาตรา 4 จัตวา 

 

 แกไขเพิม่เติมโดยพระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 473) 
 
  
  
  
  

5 
  
  
  
  

ทรัพยสินประเภท 
อาคารโรงงาน 
  
  
  

- หักรอยละ 25 ใน
วันที่ไดมา สวนที่
เหลือทยอยหัก
ภายใน 20 รอบ
ระยะเวลาบัญชี  

อาคารโรงงานของ 
 -บริษัทที่มีสินทรัพยถาวรไมรวมที่ดินไมเกนิ 
200 ลานบาท และมีการจางงานไมเกนิ 200 คน
หักได รอยละ 25 ของมูลคาตนทุนในวันที่
ไดมา สวนทีเ่หลือทยอยหักภายใน  20 รอบ
ระยะเวลาบัญชี 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 145) 
มาตรา 4 เบญจ 

 
 

  
  
  
  
  

6 
  
  
  
  

ทรัพยสนิประเภทเครื่องจักร
และอุปกรณเครื่องจักร 
  
  

-หักรอยละ 40 ใน
วันที่ไดมา สวนที่
เหลือ ทยอยหกั
ภายใน 5 รอบ 
ระยะเวลาบัญชี   

ทรัพยสินประเภทเครื่องจักรและอุปกรณของ
เครื่องจักรที่บริษัทที่มีสินทรัพยถาวรไมรวม
ที่ดินไมเกิน 200 ลานบาทและมีการจาง
แรงงานไมเกนิ 200 คน หักไดรอยละ 40ของ
มูลคาตนทุนในวันทีไ่ดมา สวนที่เหลือทยอย
หักภายใน 5 รอบระยะเวลาบัญชี 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 145) 
มาตรา 4 ฉ 
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ลําดับ
ที่ 

รายการทรัพยสิน 
ที่หักคาสึกหรอฯลฯ 

หักได วิธีการคิดคํานวณ 
กฎหมายอางอิงตาม 
ประมวลรัษฎากร 

หมายเหตุ 

7 
  
  
  
  

ทรัพยสินประเภทอาคาร
ถาวรที่สํานักงานปฏบิัติการ
ภูมิภาคซื้อหรือไดรับโอน
กรรมสิทธิ์ 

-หักรอยละ 25 ใน
วันที่ไดมา สวนที่
เหลือทยอยหัก
ภายใน 20 รอบ
ระยะเวลาบัญชี   

อาคารถาวรที่สํานักงานปฏบิัติการภูมภิาคซื้อ
หรือไดรับโอนกรรมสิทธิ์ หักไดรอยละ 25 
ของมูลคาตนทุนสวนที่เหลือทยอยหกัภายใน
20 รอบระยะเวลาบัญชี 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 145)  
มาตรา 4 สัตต 

 

  
  
   

8 
  
  
  
  

ทรัพยสินประเภท
เครื่องจักรและอุปกรณที่ใช
ผลิตสินคาหรอืใหบริการ  

-หักรอยละ 40 ใน
วันที่ไดมา สวนที่
เหลือทยอยหัก
ภายใน 5 รอบ
ระยะเวลาบัญชี   

บริษัทฯ หักคาสึกหรอทรัพยสินประเภท
เครื่องจักร และอุปกรณทีใ่ชผลิตสินคาหรือ
ใหบริการ ไดอัตรารอยละ 40 ของมูลคาตนทุน
ในวนัที่ไดมา สวนที่เหลือทยอยหกัภายใน 5 
รอบระยะเวลาบัญชี  

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 145) 
มาตร 4 อัฏฐ 

 

 - ทรัพยสินตองไดมา และใชงาน
ภายใน วันที่ 31 ธ.ค. 2553  
- เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 
473) 
 

9 
 
 
 

ทรัพยสินประเภท 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 
  
  
  

- หักไดภายใน 3 
รอบระยะเวลาบัญชี 
  
  

โปรแกรมคอมพิวเตอร บริษัทฯสามารถหักได
ภายใน3 รอบระยะเวลาบัญชี จากเดิมไมนอย
กวา 10 รอบระยะเวลาบัญช ี
  

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 145) 
มาตรา 4 จัตวา 

 

- โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนลิขสิทธิ์ 
กรณีที่ไมจาํกดัอายุการใช จาํนวนปที่
หักคาสึกหรอฯ ตองไมนอยกวา 10 
รอบระยะเวลาบัญชี 
- แกไขเพิ่มเตมิโดยพระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 473) 
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ลําดับ
ที่ 

รายการทรัพยสิน 
ที่หักคาสึกหรอฯลฯ 

หักได วิธีการคิดคํานวณ 
กฎหมายอางอิงตาม 
ประมวลรัษฎากร 

หมายเหตุ 

  - หักรอยละ 40  
ในวนัที่ไดมา 
  
  

บริษัท ที่มีสินทรัพยถาวรไมรวมที่ดินไมเกนิ 
200 ลานบาท และจางแรงงานไมเกนิ 200 คน 
หักไดรอยละ 40 ของมูลคาตนทุนในวันที่
ไดมา 
 - สวนที่เหลือใหทยอยหกัภายใน 3 รอบ
ระยะเวลาบัญชี 

   
  
  

10 
  
  
  

ทรัพยสินประเภทอยางอื่น
ตาม มาตรา 4(5) ของพระ
ราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 145) 

- หักรอยละ 100 
ในวนัที่ไดมา 
  
  

บริษัท ที่มีสินทรัพยถาวรไมรวมที่ดินไมเกนิ 
200 ลานบาท และจางแรงงานไมเกนิ 200 คน 
หักไดรอยละ 100 ของมูลคาตนทุนแตไมเกิน 
500,000 บาท ใน 1 รอบระยะเวลาบัญช ี

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 145) 
มาตรา 4 นว 

 

 - ทรัพยสินตองไดมา และใชงาน
ภายใน  วันที่ 31 ธ.ค. 2553 
 - เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับ
ที่ 473) 
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รูปแบบบัญชีและรายงาน 
 

หางหุนสวนจดทะเบยีน บริษัทจํากดั บริษทัมหาชนจํากดั ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคล
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร เปน
ผูมีหนาที่จัดทาํบัญชตีามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 แตประมวลรัษฎากรไดบัญญัติให
ผูประกอบการบางประเภทไมวาจะประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา บริษัท หางหุนสวนนิติบคุคล 
หรือนิติบุคคลอื่นใด มีหนาทีจ่ัดทําบัญชีพิเศษเพิ่มเติม นอกเหนือจากบญัชีที่ตองจัดทาํตามกฎหมายวาดวย
การบัญชี  
  

บัญชีพิเศษและรายงานตามประมวลรษัฎากร 
  

1. บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ท่ีจายและการนําสง เพื่อใหผูมีหนาทีห่ักภาษีเงินได ณ ที่จายได
บันทึกรายการภาษหีัก ณ ที่จายไวเพื่อปองกันการหลงลมืที่จะนําสงภาษีดังกลาว และเปนการอํานวยความ
สะดวกแกเจาหนาที่ที่จะทําการตรวจสอบ (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินไดและภาษี
การคา (ฉบับที่ 4) เร่ือง กําหนดใหผูมีหนาที่หักภาษีเงนิไดหรือภาษีการคา ณ ที่จาย มีบัญชีพิเศษ ลงวันที่ 
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531) 
  2. บัญชีพิเศษสําหรับกิจการโรงสีขนาดเล็ก เพื่อใหผูที่ไมมีหนาที่จดัทาํรายงานการคาขาว
ประจําวนัตามกฎหมายวาดวยการคาขาวของกระทรวงพาณิชยไดมีบัญชีคุมสินคาสําหรับกิจการโรงสี
ขนาดเล็ก ไดแก ผูประกอบกจิการโรงสีขาวที่มีกําลังการผลิตต่ํากวา 5 เมตริกตันตอ 24 ชั่วโมง ไมวาจะใช
เครื่องสีขาวเครื่องเดียวหรือหลายเครื่องกต็าม จึงมีบัญชีพิเศษที่ตองจดัทําดังนี ้

- บัญชีรับขาวเปลือกจากผูวาจางสีขาว 
- บัญชีรับจายขาวเปลือก 

  - บัญชีรับจายผลิตภัณฑและวัตถุพลอยไดจากการสีขาว  (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีเงนิได (ฉบับที่ 1) เร่ือง กําหนดใหผูมีเงนิไดจากการทํากจิการโรงสีขาว มีบัญชีพิเศษแสดง
รายการและปริมาณขาวเปลอืก ตนขาว ปลายขาวและรํา ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2522) 

3. บัญชีพิเศษสําหรับกิจการสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผูปวยไวคางคืน เพื่อใหผูประกอบกิจการ
สถานพยาบาลที่มีเตียงรับผูปวยไวคางคืน เชน โรงพยาบาลเอกชน โพลีคลินิก หรือสถานพยาบาลอื่น 
จัดทําบัญชีพิเศษนี้เพื่อแสดงรายการจายเงนิใหแกผูประกอบโรคศิลปะ เพื่อใชตรวจสอบรายไดจากการ
ประกอบวิชาชีพอิสระ ของผูประกอบโรคศิลปะ8(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับ
ที่ 10) เร่ือง กําหนดใหผูดําเนนิการสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผูปวยไวคางคืน มีบัญชีพิเศษ ตามมาตรา 17 
แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2522) 

http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/porkor/prb2543.pdf
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/porkor/1wht.xls
http://www.rd.go.th/publish/2890.0.html
http://www.rd.go.th/publish/2890.0.html
http://www.rd.go.th/publish/2890.0.html
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/porkor/2rice1.xls
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/porkor/2rice2.xls
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/porkor/2rice3.xls
http://www.rd.go.th/publish/3227.0.html
http://www.rd.go.th/publish/3227.0.html
http://www.rd.go.th/publish/3227.0.html
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/porkor/3hpt.xls
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  4. 9Hบัญชีพิเศษสําหรับกิจการคาของเกาประเภทรถยนต เพื่อแสดงรายการรถยนตเกาที่มีอยู ไดมา 
หรือ จําหนายไปแตละครั้ง ไมวารถยนตนัน้ ไดซ้ือมาขาย หรือขายแทนผูอ่ืน และใชเปนเครื่องมือในการ
พิสูจนรายไดจากการประกอบกิจการและควบคุมการมิใหมีการคารถยนตเกาโดยไมสุจริต 
10H(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษเีงินได (ฉบับที่ 12) เร่ือง กําหนดใหผูทําการคาของเกาประเภท
รถยนตมีบัญชีพิเศษ ลงวนัที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2523) 
  5. 11Hบัญชีพิเศษสําหรับผูผลิตหรือผูรับจางผลิตผลิตภัณฑซีดี เพื่อแสดงรายการผลิตหรือรับจางผลิต
ผลิตภัณฑซีด ีและเพื่อประโยชนในการจดัเก็บและตรวจสอบภาษีอากร และปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์การ
ผลิตซีดี 
12H(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษเีงินไดและภาษีมูลคาเพิ่ม เร่ือง กําหนดใหผูผลิตหรือผูรับจาง
ผลิตผลิตภัณฑซีดีมีบัญชีพิเศษ ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2546) 
  6. บัญชีงบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุน เปนบญัชีการเงิน ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลที่มีหนาที่ตองเสยีภาษีเงินไดนิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิซ่ึงตองจดัทําตามกฎหมายวาดวยการบญัชี
เปนปกตอิยูแลว เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการประกอบกิจการ แตผูประกอบการตองทําการปรับปรุง
กําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชีหรือทางการเงนิ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
คํานวณกาํไรสทุธิหรือขาดทนุสุทธิทางภาษอีากร ตามมาตรา 65 ทว ิและมาตรา 65 ตรี แหงประมวล
รัษฎากร ทั้งนีใ้หบริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลแนบบัญชีงบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุนไป
พรอมกับการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ดวย 

7. บัญชีรายไดกอนหักรายจายใดๆ สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ตางประเทศและเขามาประกอบกิจการขนสงระหวางประเทศในประเทศไทย และมหีนาที่เสียภาษเีงินได
นิติบุคคลจากฐานรายไดจากการประกอบกิจการขนสงระหวางประเทศ โดยคํานวณภาษีเงนิไดนิตบิุคคล
ในอัตรารอยละ 3 ของคาโดยสาร คาธรรมเนียม หรือประโยชนอ่ืน ที่เรียกเก็บในประเทศไทยเนื่องจากการ
ขนสงคนโดยสาร หรือรอยละ 3 ของคาระวาง คาธรรมเนียม หรือประโยชนอ่ืนใด ที่เรียกเก็บไมวาใน
ประเทศไทยหรือตางประเทศ เนื่องจากการขนสงสินคาออกจากประเทศไทย 

8. รายงานภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 87 แหงประมวลรษัฎากรไดกําหนดใหผูประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่มจัดทํารายงานเปนพิเศษเพื่อควบคมุการจัดเก็บและสอบยันกับแบบแสดงรายการที่
ยื่นเสียภาษเีปนหลักฐานทางทะเบียนรายละเอียดประกอบแบบแสดงรายการภาษ ีโดยตองจดัทําเปนราย
สถานประกอบการ ซ่ึงมีรายงานดังนี ้
      • 13Hรายงานภาษีขาย เปนรายงานแสดงมูลคาสินคาหรือบริการและภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการ
จดทะเบียนไดออกใบกํากับภาษีจากการขายสินคาหรือใหบริการนั้นๆ ทั้งนี้รายงานภาษีขายตองมีรายการ
และขอความตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด 
14H(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษมีูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 89) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2542)  
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      • 15Hรายงานภาษีขายของผูประกอบการที่ประกอบกิจการจําหนายทองรปูพรรณ ที่ขอเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มจากสวนตางมหีนาที่ตองจดัทํารายงานภาษีขายเปนกรณพีิเศษดวย โดยตองมีรายการและ
ขอความอยางนอยตามที่อธิบดีกําหนด  
16H(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษมีูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 104) เร่ือง กําหนดใหผูประกอบการจด
ทะเบียนจัดทํารายงานแตกตางไปจาก รายงานตามมาตรา 87 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 2 มิถุนายน 
2543) 
        • 17Hรายงานภาษีซ้ือ เปนรายงานแสดงมลูคาสินคาหรือบริการและภาษีมูลคาเพิ่มที่
ผูประกอบการจดทะเบียนไดซ้ือสินคาหรือบริการจากผูประกอบการจดทะเบียนอื่น ทั้งนี้รายงานภาษีซ้ือ
ตองมีรายการและขอความตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด 18H(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 89) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2542 )  

      • 19Hรายงานสินคาและวัตถดุิบ สําหรับผูประกอบการจดทะเบยีนที่ประกอบกิจการขายสินคา 
และประกอบกิจการผลิตสินคาเพื่อขาย ผูประกอบการผลิตสินคาเพื่อขายนั้นตองจัดทําทั้งรายงานวัตถุดิบ 
รายงานสินคาสําเร็จรูป และรายงานสินคาระหวางผลิต (เฉพาะ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี) ซ่ึงตองมี
รายการและขอความอยางนอยตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด 20H(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 89) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2542 )  

21Hรายงานการจายอะไหลโดยไมคิดมูลคา ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่มที่ขายสินคาโดยมี
การรับประกันสินคาที่ขายหรือบริการซอมสินคาที่ขาย กรณีมีการชํารุดบกพรองหรือเพื่อเหตุอ่ืนอันมี
ลักษณะทํานองเดียวกัน ตองจัดทํารายงานจายอะไหลโดยไมคิดมูลคาเพื่อใชประกนัสินคาที่ขายหรือ
บริการซอมสินคาที่ขายแยกตางหากจากรายงานสินคาและวัตถุดิบ 
  บัญชีแสดงรายการสินคาที่ครอบครอง 

- ผูประกอบกจิการโรงเลื่อย โรงคาไมแปรรูป 
- ผูประกอบกจิการคาของเกา 
- 22H ผูประกอบการที่ไดรับอนมุัติใหจดัตั้งคลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากร 
- 23Hผูประกอบกจิการปโตรเลียม 

24Hแบบรายละเอียดสินคาคงเหลือ สําหรับบุคคลธรรมดาผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่มซึ่ง
มีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดรับยกเวนไมตองจัดทํารายงานสินคาและวัตถุดิบ แตตองทาํการ
ตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของป และกรอกรายการสินคา
คงเหลือในแบบรายละเอียดสินคาคงเหลือ และใหถือวาแบบรายละเอยีดสินคาคงเหลือเปนรายงานสินคา
และวัตถุดิบ สําหรบัผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการ โรงเลื่อย โรงคาไมแปรรูป กิจการคาของ
เกา ผูประกอบการที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งคลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากร และกจิการ
ปโตรเลียม ใหใชบัญชีแสดงรายการสินคาที่ครอบครองตามกฎหมายนั้น ๆ เปนรายงานสินคาและวัตถุดิบ  
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษมีูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 104) เร่ือง กําหนดใหผูประกอบการจด
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ทะเบียนจัดทํารายงานแตกตางไปจากรายงานตามมาตรา 87 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 2 มิถุนายน 
พ.ศ. 2543) 

การจัดทํารายงานรวมสําหรบัผูประกอบการจดทะเบียนท่ีไดรับอนุมัตใิหจัดทํารายงานรวมกันกับ
สํานักงานใหญ กรณีที่เปนผูประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการซึ่งนอกจากมสีถานประกอบการที่
เปนสํานักงานใหญแลว ยังมสีถานประกอบการอื่นอีกหลายแหงที่มีลักษณะเปนรถเข็น แผงลอย หนวย
ขายที่มีลักษณะเปนรานคายอย หรือที่มีลักษณะทํานองเดยีวกัน และประกอบกจิการอยูเปนประจําใน
สถานที่เชา สามารถจัดทํา25Hรายงานภาษีขาย, 26Hรายงานภาษีซ้ือ, 27Hรายงานสินคาและวัตถุดิบ โดยจัดทาํ
รวมกันกับสํานักงานใหญเพียงรายงานฉบับเดียว ซ่ึงรวบรวมการขายสินคาหรือการใหบริการซื้อสินคา
หรือการรับบริการและการรบัหรือจายสินคาหรือวัตถุดบิของสถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญ และ
สถานประกอบการแหงอื่น โดยตองมีรายการและขอความอยางนอยตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด 
และตองเก็บรักษาไว ณ สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญ 28H(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 104) เร่ือง กําหนดใหผูประกอบการจดทะเบยีนจัดทํารายงานแตกตางไปจาก
รายงานตามมาตรา 87 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2543) 

9. รายงานภาษีธุรกิจเฉพาะ ผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะมีหนาทีจ่ัดทาํรายงานแสดงรายรับกอน
หักรายจายที่ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและรายรับที่ไมตองนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ โดย
ตองจัดทําเปนรายสถานประกอบการ ปจจุบันไมไดกําหนดรูปแบบรายงานแสดงรายรับกอนหกัรายจายให
ผูประกอบการปฏิบัติแตอยางใด 
  10. 29Hรายงานเงนิสดรับ -จาย ผูประกอบการที่มีหนาที่เสียภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา และมิไดจด
ทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม เฉพาะผูมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) แหงประมวล
รัษฎากร จัดทาํบัญชีหรือรายงานแสดงรายไดและรายจายเปนประจําวัน เพื่อประโยชนในการจัดเกบ็ภาษี
อากรและเพื่อใหผูประกอบการทราบถึงรายได รายจาย ผลกําไร ขาดทุน และใชเปนหลักฐานในการขอ
สินเชื่อจากสถาบันการเงิน 30H(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษเีงินได (ฉบับที่ 161) เร่ือง 
กําหนดใหผูมหีนาที่เสียภาษเีงินไดบุคคลธรรมดา และมไิดเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
จัดทําบัญชีหรือรายงานแสดงรายไดและรายจาย ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549) 
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ตารางสรุปบัญชีพิเศษและรายงานตามประมวลรษัฎากร 
กรณีผูประกอบการบุคคลธรรมดา หางหุนสวนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มใิชนิติบุคคล 

  
ผูประกอบการบุคคลธรรมดา หางหุนสวนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล อาจจะประกอบ

กิจการที่ตองเสียภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาเพียงอยางเดยีว หรือตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกจิเฉพาะ 
นอกเหนือจากภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาก็ได ซ่ึงขึ้นอยูกับประเภทกิจการของผูประกอบการ สําหรับบัญชี
พิเศษและรายงานที่ตองจัดทาํตามประมวลรัษฎากรกรณทีี่ไมไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม และกรณีที่จด
ทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่มนั้น สรุปไดดังนี ้

 
ผูประกอบการที่ไมไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

 

ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
 

1.  รายงานเงินสดรับ - จาย 
2.  บัญชีแสดงสินคาที่ครอบครอง กรณีเปนผู

ประกอบ กิจการคาของเกา  
3.  บัญชีพิเศษแสดงการหกัภาษี ณ ที่จายและ

นําสง 
4.  บัญชีพิเศษเฉพาะกิจการ 
     -โรงสีขนาดเล็ก 
     - กิจการสถานพยาบาลที่มีเตียงผูปวยไวคางคืน 
     - กิจการคาของเกาประเภทรถยนต 
     - ผูผลิตหรือผูรับจางผลิตผลิตภัณฑซีด ี
5.  รายงานภาษีธุรกิจเฉพาะ (กรณจีดทะเบยีน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ) 

1.  รายงานภาษีมูลคาเพิ่ม 
     - รายงานภาษีขาย 
     - รายงานภาษีซ้ือ 
     - รายละเอยีดสินคาคงเหลอื ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
        และวนัที3่1 ธันวาคม 
     - บัญชีแสดงสินคาที่ครอบครอง กรณีเปนผู

ประกอบกิจการโรงเลื่อย โรงคาไมแปรรูป 
กิจการคาของเกา 

2.  บัญชีพิเศษแสดงการหกัภาษี ณ ที่จายและนําสง  
3.  บัญชีพิเศษเฉพาะกิจการ 
     - กิจการคาของเกาประเภทรถยนต 
     - ผูผลิตหรือผูรับจางผลิตผลิตภัณฑซีด ี
4.  รายงานภาษีธุรกิจเฉพาะ (กรณจีดทะเบยีนภาษี
ธุรกิจเฉพาะ) 
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ตารางสรุปบัญชีพิเศษและรายงานตามประมวลรษัฎากร 
กรณีผูประกอบการ หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากดั บริษัทมหาชนจํากัด 

หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล กิจการรวมคา มูลนิธ ิสมาคม หรอืนิติบุคคลอื่น 
  

ผูประกอบการในรูปของหางหุนสวนจํากดั บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจาํกัด หางหุนสวนสามัญ
นิติบุคคล กิจการรวมคา มูลนิธิสมาคม หรือนิติบุคคลอื่นใด นั้น   

บัญชีพิเศษและรายงานที่ตองจัดทําตามประมวลรัษฎากรกรณีที่ไมไดจดทะเบยีนภาษมีูลคาเพิ่ม 
และกรณีที่จดทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่มนั้น สรุปไดดังนี ้
 

 

ผูประกอบการที่ไมไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
 

ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
1.  บัญชีงบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุน  
2.  บัญชีแสดงสินคาที่ครอบครอง กรณีเปนผู

ประกอบกิจการคาของเกา 
3.  บัญชีพิเศษเฉพาะกิจการ 
     -โรงสีขนาดเล็ก 
     - กิจการสถานพยาบาลที่มเีตียงผูปวยไวคางคืน 
     - กิจการคาของเกาประเภทรถยนต 
     - ผูผลิตหรือผูรับจางผลิตผลิตภัณฑซีด ี
4.  บัญชีพิเศษแสดงการหกัภาษี ณ ที่จายและนําสง 
5.  รายงานภาษีธุรกิจเฉพาะ (กรณจีดทะเบยีนภาษ ี
     ธุรกิจเฉพาะ) 
 
 
 
 
 
 
 

1.  รายงานภาษีมูลคาเพิ่ม 
       - รายงานภาษีขาย 
       - รายงานภาษีซ้ือ 
       - รายงานสินคาและวัตถุดิบ  
        - รายงานการจายอะไหลโดยไมคิดมลูคา  
          (สําหรับสินคาที่มีประกัน) 
      - บัญชีแสดงสินคาที่ครอบครอง กรณีเปน 
         ผูประกอบกิจการโรงเลื่อย โรงคาไมแปรรูป 
         กิจการคาของเกาผูประกอบการที่ไดรับให

อนุมัติใหจัดตัง้คลังสินคาทัณฑบนประเภท
รานคาปลอดอากร และกจิการปโตรเลียม  

2.  บัญชีงบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุน 
3.  บัญชีพิเศษเฉพาะกิจการ 
     - กิจการคาของเกาประเภทรถยนต 
     - ผูผลิตหรือผูรับจางผลิตผลิตภัณฑซีด ี
4.  บัญชีรายไดกอนหกัรายจายใด ๆ  (เฉพาะนติิบุคคล 
     ตางประเทศที่เขามาประกอบกิจการขนสง

ระหวางประเทศในประเทศไทย) 
5.  บัญชีพิเศษแสดงการหกัภาษี ณ ที่จายและนําสง 
6.  รายงานภาษีธุรกิจเฉพาะ (กรณจีดทะเบยีนภาษี

ธุรกิจเฉพาะ) 
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ใบรบั/ใบกํากับภาษ ี
 

การขายสินคาหรือการใหบริการ หลักฐานที่เกี่ยวของ ไดแก ใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงเปนใบรับที่แสดง
การรับชําระเงนิหากเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่มก็จะตองมีใบกํากับภาษีมาเกีย่วของ
นอกเหนือจากใบเสร็จรับเงิน ลักษณะของใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีจะตองมีสาระสําคัญที่กฎหมาย
กําหนดไวจึงจะถือวาถูกตอง สําหรับผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มจะใชใบกํากับภาษีกับ
ใบเสร็จรับเงินในฉบบัเดยีวกนัก็ได 
              ทั้งนี้ นิยามคําวา “ใบรับ” ตามมาตรา 103 แหงประมวลรัษฎากร หมายความวา  

(ก) บันทึก หรือหนังสือใด ๆ ที่เปนหลักฐานแสดงวาไดรับ ไดรับฝาก หรือไดรับชําระ
เงินหรือตั๋วเงนิ หรือ 

(ข) บันทึก หรือหนังสือใด ๆ ที่เปนหลักฐานแสดงวาหนีห้รือสิทธิเรียกรองไดชําระหรือ
ปลดใหแลว 

บันทึก หรือหนังสือที่กลาวนั้นจะมีลายมอืช่ือของบุคคลใด ๆ หรือไม ไมสําคัญ  สาระสําคัญและกฎหมาย
ของใบกํากับภาษีและใบรับ สรุปไดดังนี ้
 

ตารางสรุปใบกํากับภาษี / ใบรับ 
    

รายการ สาระสําคัญ 
กฎหมายอางอิง 

ตามประมวลรษัฎากร 

ใบรับ 
 

1.  เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูออกใบรับ 
2.  ชื่อหรือยี่หอของผูออกใบรับ 
3.  เลขลําดับของเลมและของใบรับ 
4.  วัน เดือน ป ที่ออกใบรับ 
5.  จํานวนเงินที่รับ 
6.  ชนิด ชื่อ จาํนวนและราคาสินคาในกรณีการขายหรือใหเชาซื้อ 
    สินคาเฉพาะชนิดที่มีราคาตั้งแตหนึ่งรอยบาทขึ้นไป 

31Hมาตรา 105 ทว ิ



 56

รายการ สาระสําคัญ 
กฎหมายอางอิง 

ตามประมวลรษัฎากร 

ใบกํากับภาษ ี
แบบเต็มรูป 

 

1.  คําวา "ใบกาํกับภาษ"ี ในที่ที่เห็นไดเดนชัด 
  2.  ช่ือ ที่อยู และเลขประจาํตัวผูเสียภาษอีากรของผูประกอบการ 

จดทะเบียนที่ออกใบกํากับภาษีและในกรณทีี่ตัวแทนเปนผูออก
ใบกํากับภาษใีนนามของผูประกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา 
86  วรรคสี่หรือมาตรา 86/2 หรือผูทอดตลาดเปนผูออก
ใบกํากับภาษใีนนามของผูประกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา 
86/3 ใหระบุชือ่ ที่อยู  และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของ
ตัวแทนนั้นดวย 

3.  ชื่อ ที่อยู ของผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการ 
4.  หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเลม    
     (ถามี) 
5.  ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคาหรือของบริการ 
6.  จํานวนภาษีมูลคาเพิ่มทีค่ํานวณจากมลูคาของสินคาหรือของ

บริการโดยใหแยกออกจากมลูคาของสินคาและหรือของบริการ
ใหชัดแจง 

7.  วัน เดือน ป ที่ออกใบกํากับภาษ ี
8.  ขอความอื่นที่อธิบดีกําหนด 

32Hมาตรา 86/4 

ใบกํากับภาษีอยางยอ 
 

1.  คําวา "ใบกาํกับภาษีอยางยอ" ในที่ทีเ่หน็ไดเดนชัด 
2.  ชื่อ หรือช่ือยอ และเลขประจําตวัผูเสียภาษีอากรของ

ผูประกอบการจด ทะเบียนทีอ่อกใบกํากับภาษ ี
3.  หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเลม 

(ถามี) 
4.  ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคาหรือของบริการ 
5.  ราคาสินคาหรือราคาคาบริการ โดยตองมีขอความระบชุัดเจน

วาไดรวมภาษมีูลคาเพิ่มไวแลว 
6. วัน เดือน ป ที่ออกใบกํากบัภาษ ี
7.  ขอความอื่นที่อธิบดีกําหนด 

33Hมาตรา 86/6 

ใบเพิ่มหนี้ 
 

1.  คําวา "ใบเพิ่มหนี้" ในทีท่ี่เห็นไดเดนชดั 
2.  ชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการ

จดทะเบียนที่ออกใบเพิ่มหนี้ และในกรณีตวัแทนเปนผูออกใบ

34Hมาตรา 86/9 
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รายการ สาระสําคัญ 
กฎหมายอางอิง 

ตามประมวลรษัฎากร 
เพิ่มหนีใ้นนามของผูประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86 
วรรคสี่ หรือมาตรา 86/2ใหระบุชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสีย
ภาษีอากร ของตัวแทนนั้นดวย 

3.  ชื่อ ที่อยู ของผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการ 
4.  วัน เดือน ป ที่ออกใบเพิม่หนี ้
5.  หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษเีดิม รวมทั้งหมายเลขลําดับ

ของเลม  (ถามี) มูลคาของสินคาหรือบริการที่แสดงไวใน
ใบกํากับภาษดีงักลาว   มูลคาที่ถูกตองของสินคาหรือบริการ 
ผลตางของจํานวนมูลคาทั้งสอง  และจํานวนภาษีที่เรียกเก็บเพิ่ม
สําหรับสวนตางนั้น 

6.  คําอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบเพิ่มหนี ้
7.  ขอความอื่นที่อธิบดีกําหนด 

ใบลดหนี ้
 

1.  คําวา "ใบลดหนี้" ในที่ที่เห็นไดเดนชดั 
2.  ชื่อ ที่อยู และเลขที่ประจาํตัวผูเสียภาษอีากรของผูประกอบการ

จดทะเบียนที่ออกใบลดหนี้ และในกรณีที่ตวัแทนเปนผูออกใบ
ลดหนี้ ในนามของผูประกอบการจดทะเบยีนตามมาตรา 86 
วรรคสี่ หรือมาตรา 86/2 ใหระบุชื่อ ที่อยู และเลขประจาํตัวผู
เสียภาษีอากรของตัวแทนนัน้ดวย 

3.  ชื่อ ที่อยู ของผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการ 
4.  วัน เดือน ป ที่ออกใบลดหนี ้
5.  หมายเลขลาํดับของใบกาํกับภาษเีดมิ รวมท้ังหมายเลขลําดับของ

เลม (ถามี) มูลคาของสินคาหรือบริการทีแ่สดงไวในใบกาํกับภาษี
ดังกลาว มูลคาที่ถูกตองของสนิคาหรือบริการ ผลตางของจาํนวน
มูลคาทั้งสอง และจํานวนภาษีที่ใชคนืสําหรับสวนตางนัน้ 

6.  คําอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบลดหนี ้
7.  ขอความอื่นที่อธิบดีกําหนด 

35Hมาตรา 86/10 

หมายเหต ุ ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบเสร็จรับเงินคาภาษีมูลคาเพิ่มทีส่วนราชการเปนผูออกถือเปนใบกํากับภาษี 
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แบบฯ และกําหนดเวลายื่นแบบฯ 
 

                    ประมวลรัษฎากรไดกําหนดแบบแสดงรายการภาษ ี เพื่อใชยื่นเสียภาษเีงนิไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงนิไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ
อากรแสตมป รวมถึงกําหนดเวลายื่นแบบ เพื่อเสียภาษีแตละประเภท แตกตางกันออกไป ปรากฏดังตารางสรุป ดังนี้ 

 

ตารางสรุปแบบฯ/กําหนดเวลายื่นแบบฯ ของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 

ลําดับ
ที่ 

แบบฯ กําหนดเวลายืน่แบบฯ หมายเหตุ 

1 
  

ภ.ง.ด.90 
 

ม.ค. - มี.ค. ของปถัดไป 
  

ใชเสียภาษีเงินไดประจําปสําหรับผูมีเงินไดพึงประเมินตาม มาตรา 40(2)-(8) แหงประมวลรัษฎากรหรือมี
เงินไดฯ ตาม มาตรา 40(1) และ มาตรา 40(2)-(8) ในรอบปภาษีที่ผานมา 

2 ภ.ง.ด.91 ม.ค. - มี.ค. ของปถัดไป ใชเสียภาษีเงินไดประจําปสําหรับผูมีเงินไดพึงประเมินตาม มาตรา 40(1) แหงประมวลรัษฎากรในรอบป
ภาษีที่ผานมา 

3 
  

ภ.ง.ด.92 
 

ม.ค. - มี.ค. ของปถัดไป 
  

ใชสําหรับผูจายเงินไดที่ประสงคจะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบคุคลธรรมดาสําหรับเงินไดจากการ
จางแรงงานตาม มาตรา 40(1) แหงประมวลรัษฎากร ใหแกพนักงานดวยสื่อบันทึกขอมูลในระบบคอมพิวเตอร 

4 
  

ภ.ง.ด.93 
 

ภายในเดือน ธ.ค. ของปที่ไดรับเงินไดพึง
ประเมิน 

ใชสําหรับผูมีเงินไดพึงประเมินที่มีความจาํเปนตองยืน่แบบเสียภาษีกอนกําหนดเวลายื่นแบบเสียภาษีเงินได
ประจําปภาษ ี

5 
  

ภ.ง.ด.94 
 

ก.ค. - ก.ย. ของปที่ไดรับเงินไดพึงประเมิน  ใชเสียภาษีเงินไดครึ่งปสําหรับผูมีเงินไดพึงประเมินตาม มาตรา 40(5)-(8) แหงประมวลรัษฎากรที่ไดรับเงิน
ไดพึงประเมินตั้งแตเดือน ม.ค. - มิ.ย. ของปนั้น 

6 ภ.ง.ด.95 ม.ค. - มี.ค. ของปถัดไป  ใชเสียภาษีเงินไดประจําปภาษีสําหรับคนตางดาวที่ไดรับคาจางแรงงานจากสํานักงานปฏิบัติการภูมภิาคใน
รอบปที่ผานมา 
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ตารางสรุปแบบ/กําหนดเวลายื่นแบบฯ ของภาษีเงนิไดนิตบิุคคล 
 

ลําดับ
ที่ 

แบบฯ กําหนดเวลายืน่แบบฯ หมายเหตุ 

1 
 

ภ.ง.ด.50 
 

ภายใน 150 วัน นับแตวันสิน้รอบระยะเวลา
บัญชี 

ใชกับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เสียภาษีเงนิไดนิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธทิี่เกิดขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชี 

2 
 
 

ภ.ง.ด.51 
 
 

ภายใน 2 เดือนนับแตวันสุดทายของรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน นับแตวันแรกของรอบ
ระยะเวลาบัญชี 

ใชกับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เสียภาษีเงนิไดนิติบุคคลครึ่งปจากการประมาณการกําไรสุทธิหรือ
จากกําไรสุทธ ิกรณีเปนบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ธนาคารพาณิชยบริษัทเงินทุน บริษัท
หลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร 

3 
 

ภ.ง.ด.52 
 

ภายใน 150 วัน นับแตวันสิน้รอบระยะเวลา
บัญชี 

ใชกับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ ที่ประกอบการขนสงผานประเทศ
ตาง ๆ รวมทั้งไทย โดยเสียภาษีเงินไดนิติบคุคลจากฐานรายไดกอนหกัรายจายใด ๆ เฉพาะการขนสงขาออก
จากประเทศไทย 

4 
 

ภ.ง.ด.55 
 

ภายใน 150 วัน นับแตวันสิน้รอบระยะเวลา
บัญชี 

ใชกับมูลนิธิหรือสมาคมที่เปนนิติบุคคลซึ่งมีรายได โดยเสียภาษีเงนิไดนิติบุคคลจากฐานรายไดกอนหัก
รายจายใด ๆ  

  ***  กรณีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ม 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 
         - ภ.ง.ด.51 ยื่นแบบฯ ตั้งแตเดือน ก.ค. - ส.ค. ของปนั้น 
          - ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.52, ภ.ง.ด.55 กําหนดยื่นแบบภายใน 150 วัน ใหนับวนัที่ 1 ม.ค. ของปถดัไป เปนวันแรก 
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ตารางสรุปแบบ/กําหนดเวลายื่นแบบฯ ของภาษีมูลคาเพิ่ม 
 

ลําดับ
ที่ 

แบบฯ กําหนดเวลายืน่แบบฯ หมายเหตุ 

1 
 

ภ.พ.30 
 

ตั้งแตวนัที่ 1-15 ของเดือนถัดไปทุกเดือน 
ไมวาเดือนภาษีนั้นจะมีรายรับหรือไม 

ใชกับผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม โดยเสยีภาษีที่คํานวณจากภาษีขายหกัดวยภาษีซื้อในแตละ
เดือนภาษ ี

2 
 
 

 

ภ.พ.36 
 
 
 

 

- ตั้งแตวันที่ 1-7 ของเดือนถัดไป นับแตวนั
สิ้นเดือนที่มีการจายเงินได  
 
 
- ภายใน 30 วนั นับแตวันทีร่ับโอนสิทธิ 

- ใชกับผูจายเงินทุกรายที่จายเงินใหแกผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรที่เขามาขายสินคาหรือใหบริการใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว หรือใชกับผูจายเงินทุกรายที่จายเงินใหแกผูประกอบการที่ไดใหบริการใน
ตางประเทศและ นําผลการใหบริการมาใชในราชอาณาจักรหรือใชกับผูขายทอดตลาดซึ่งขายทอดตลาดทรัพยสิน
ของผูประกอบการ จดทะเบียนหรือใชกับสวนราชการที่ขายทรัพยสินที่ถูกยึดของผูประกอบการจดทะเบียน 
- ใชกับผูรับโอนสินคาหรือผูรับโอนสิทธิในบริการที่เสยีภาษีมูลคาเพิม่ในอัตรารอยละ 0 

3 
 

ภ.พ.30.2 
 

ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนภาษทีี่
มีการปรับปรุงภาษีซื้อ 

เปนกรณยีื่นแบบฯ ปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามสวนของรายได  

4 
 

ภ.พ.30.3 
 

ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนภาษทีี่
มีการปรับปรุงภาษีซื้อ 

เปนกรณยีื่นแบบปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามสวนของการใชพื้นที่อาคาร  
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ตารางสรุปแบบฯ/ กําหนดเวลายื่นแบบฯ ของภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 

แบบฯ กําหนดเวลายืน่แบบฯ หมายเหตุ 

ภ.ธ.
40 
  
  

ตั้งแตวนัที่ 1-15 ของเดือนถัดไปทุก
เดือนไมวาเดือนภาษนีั้นจะมรีายรับ
หรือไมก็ตาม  

- ใชกับผูประกอบกิจการที่ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยเสียภาษีจากฐานรายรับกอนหักรายจายใด ๆ 
- ขายอสังหารมิทรัพยเปนทางการคาหากําไรใหเสียภาษ ีขณะจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมที่กรมที่ดิน โดยไมตองยื่นแบบ 
ภ.ธ.40 ที่กรมสรรพากรอีก 
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วิธีการชําระภาษี 
 

วิธีการชําระภาษี 

ประเภทภาษ ี
เงินสด 

บัตร
เครดิต 
(KTC) 

เช็ค 
e-payment 

กรณียื่นแบบทาง 
36Hwww.rd.go.th 

หมายเหตุ 

ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา 
- ภ.ง.ด.90 
- ภ.ง.ด.91 
 -ภ.ง.ด.92 
- ภ.ง.ด.93 
- ภ.ง.ด.94 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. ชําระดวยบตัรเครดิตของธนาคารกรุงไทย (KTC) เฉพาะผูเสียภาษทีี่ยื่น
แบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขต
กรุงเทพมหานคร  

2. ชําระทาง e-payment  หรือระบบอิเล็กทรอนิกสของธนาคารพาณิชย ที่
เขารวมโครงการ หรือบริษัทไปรษณยีไทย จํากัด 

ภาษีเงนิไดนิตบิุคคล 
- ภ.ง.ด.50 
- ภ.ง.ด.51 
- ภ.ง.ด.52 
- ภ.ง.ด.55 

    1. ชําระดวยบตัรเครดิตของธนาคารกรุงไทย (KTC) เฉพาะผูเสียภาษทีี่ยื่น
แบบ ณ สํานกังานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ชําระทาง e-payment  หรือระบบอิเล็กทรอนิกสของธนาคารพาณิชย ที่
เขารวมโครงการ หรือบริษัทไปรษณยีไทย จํากัด 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 
- ภ.พ.30 
- ภ.พ.36 

    ชําระทาง e-payment  หรือระบบอิเล็กทรอนิกสของธนาคารพาณิชย ทีเ่ขา
รวมโครงการ หรือบริษัทไปรษณียไทย จํากัด 
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วิธีการชําระภาษี 

ประเภทภาษ ี
เงินสด 

บัตร
เครดิต 
(KTC) 

เช็ค 
e-payment 

กรณียื่นแบบทาง 
36Hwww.rd.go.th 

หมายเหตุ 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
- ภ.ธ.40 

    ชําระทาง e-payment  หรือระบบอิเล็กทรอนิกสของธนาคารพาณิชย ทีเ่ขา
รวมโครงการ หรือบริษัทไปรษณียไทย จํากัด 

อากรแสตมป 
- กรณีชําระเปนตัวเงนิ 

    เช็คที่ชําระเปนแคชเชียรเชค็หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจาย 

ภาษีเงนิไดหัก ณ ที่จาย 
- ภ.ง.ด.1 
- ภ.ง.ด.2 
- ภ.ง.ด.3 
- ภ.ง.ด.53 
- ภ.ง.ด.54 

    ชําระทาง e-payment  หรือระบบอิเล็กทรอนิกสของธนาคารพาณิชย ทีเ่ขา
รวมโครงการ หรือบริษัทไปรษณียไทย จํากัด 
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เช็คที่นํามาชําระภาษี 
การสั่งจายเช็ค 

ประเภทเช็ค 
ในกรุงเทพมหานคร ในตางจังหวัด 

วัน เดือน ป ที่ระบุในเช็ค หลักเกณฑการใชเช็ค 

เช็คประเภท ก.  
(เช็คธนาคารแหงประเทศไทย) 
เช็คประเภท ข.  
(เช็คที่มีธนาคารค้ําประกัน) 

เช็คประเภท ค.  
(เช็คที่ธนาคารลงลายมือชื่อสั่งจาย 
หรือแคชเชียรเช็ค) 

1 .  เ ช็ ค ที่ ชํ า ร ะ เ ป น เ ช็ ค
ประเภท  ก .  ข . และ  ค . 
ร ะ บุ วั น เ ดื อ น ป  ที่
เจาหนาที่รับชําระเช็คนั้น 
หรือ กอนวันที่ชําระไม
เกิน 15 วัน 

เช็คประเภท ง.  
( เช็ คที่ ผู มีหน าที่ ชํ าระ เงินภาษีอากร เปน  
ผูลงลายมือชื่อสั่งจายและใชชําระโดยตรง) 

สั่งจาย 
“กรมสรรพากร” 

ยื่นที่สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขา
ใหติดตอสํานกังาน
สรรพากรพื้นที่สาขา
ทองที่กอนสั่งจาย 2. เช็คประเภท ง. ระบุวัน

เดือนป  ที่ เจ าหนาที่ รับ
ชําระเช็คนั้น หรือ กอน
วันที่ชําระไมเกิน 7 วัน 

1. หามใชเช็คโอนสลักหลัง  
2. หามใชเช็คระบุวันเดือนป
ลวงหนา 

3. หามใชเช็คที่มีจํานวนเงิน
สูงกวาจํานวนภาษีอากรที่
ตองชําระ 

4. การชําระภาษีจะถือวา
สมบูรณตอเมื่อ
กรมสรรพากรไดรับเงิน
ตามเช็คครบถวนแลว 
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สถานที่ยื่นแบบฯ เสียภาษ ี
 

 ประมวลรัษฎากรไดกําหนดแบบแสดงรายการภาษี เพื่อใชยื่นเสียภาษเีงนิไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงนิไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป 
ภาษีเงนิไดหัก ณ ที่จาย รวมถึงกําหนดเวลายื่นแบบ เพื่อเสียภาษแีตละประเภทแตกตางกันออกไป ปรากฎดังตารางสรุป ดังนี้ 
 

ตารางสรุปสถานที่ยื่นแบบฯ เสียภาษ ี
 

สถานที่ยื่นแบบฯ 

ประเภทภาษ ี
สํานักงาน

สรรพากรพื้นที่
สาขา 

37Hwww.rd.go.th 
ธนาคาร

พาณิชยไทย
ในทองที ่

ไปรษณยี 
หมายเหต ุ

ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา 
- ภ.ง.ด.90 
- ภ.ง.ด.91 
 -ภ.ง.ด.92 
- ภ.ง.ด.93 
- ภ.ง.ด.94 
- ภ.ง.ด.95 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

1. ยื่นไดที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแหงทัว่ประเทศ 
2. ยื่นแบบฯ ทาง 38 Hwww.rd.go.th   
     - ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 เดือนมกราคม-มีนาคมของปถัดไป 
     - ภ.ง.ด.94  เดือนกรกฎาคม-กันยายน ของป 
3.  ยื่นแบบฯ  ณ ธนาคารพาณิชยไทยสําหรับแบบ ภ.ง.ด.90 และ 

ภ.ง.ด.91 เดือนมกราคม-มีนาคมของปถัดไป และมีภาษีทีช่ําระ
พรอมกับการยืน่แบบฯ และตองเปนแบบฯ ที่แสดงชื่อ ที่อยู เลข
ประจําตัวผูเสยีภาษี ตามที่กรมสรรพากรสงให (แบบฯ ทีย่ื่นผาน
ธนาคารกรุงไทย ไมตองมีภาษีที่ตองชําระก็ได)  

4. ยื่นแบบฯ ทางไปรษณยีผูมีเงินไดตองมภีูมิลําเนาอยูใน
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สถานที่ยื่นแบบฯ 

ประเภทภาษ ี
สํานักงาน

สรรพากรพื้นที่
สาขา 

37Hwww.rd.go.th 
ธนาคาร

พาณิชยไทย
ในทองที ่

ไปรษณยี 
หมายเหต ุ

กรุงเทพมหานคร สงทางไปรษณียลงทะเบยีนพรอมแนบเช็คหรือ
ธนาณัติ เฉพาะ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด. 91 

ภาษีเงนิไดนิตบิุคคล 
- ภ.ง.ด.50 
- ภ.ง.ด.51 
- ภ.ง.ด.52 
- ภ.ง.ด.55 

    1. ยื่นไดที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ซึ่งสํานักงานใหญของ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลตั้งอยู 

2. ยื่นแบบฯ ณ ธนาคารพาณิชยไทยและสาขา ในทองที่ที่สํานักงาน
ใหญของบริษทัหรือหางหุนสวนนิตบิุคคลตั้งอยู  โดยใชแบบฯ ที่
พิมพชื่อและทีอ่ยูที่กรมสรรพากรสงใหภายในกําหนดเวลา และมี
เงินภาษีที่ตองชําระพรอมกบัการยื่นแบบฯ 

3. ยื่นแบบฯ ณ ธนาคารพาณิชยไทย เฉพาะชวงกําหนดเวลายื่นแบบ
ฯ เสียภาษีเทานั้น 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 
- ภ.พ.30 
- ภ.พ.36 

    1. ยื่นไดที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในทองที่ที่สถาน
ประกอบการตัง้อยู 

2. กรณีมีหลายสาขาและไดรับอนุมัติใหยืน่แบบรวมคํานวณภาษี 
ใหยืน่แบบ ฯ ณ สํานักงานใหญหรือสาขาที่ไดรับอนุมัติ  

3. ยื่นแบบฯ ทาง 39 Hwww.rd.go.th  ในกําหนดระยะเวลา   
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สถานที่ยื่นแบบฯ 

ประเภทภาษ ี
สํานักงาน

สรรพากรพื้นที่
สาขา 

37Hwww.rd.go.th 
ธนาคาร

พาณิชยไทย
ในทองที ่

ไปรษณยี 
หมายเหต ุ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
- ภ.ธ.40 

    1. ยื่นไดที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในทองที่ที่สถาน
ประกอบการตัง้อยู 

2. กรณีมีหลายสาขาและไดรับอนุมัติใหยื่นแบบฯ รวมคํานวณภาษี 
ใหยื่น แบบฯ ณ สํานักงานใหญหรือสาขาที่ไดรับอนุมัติ  

3. ยื่นแบบฯ ทาง 40Hwww.rd.go.th  ในกําหนดระยะเวลา   
อากรแสตมป 
- กรณีชําระเปนตัวเงนิ 

    ยื่นไดที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในทองที่ที่สถาน 
ประกอบการตัง้อยู 

ภาษีเงนิไดหัก ณ ที่จาย 
- ภ.ง.ด.1 
- ภ.ง.ด.2 
- ภ.ง.ด.3 
- ภ.ง.ด.53 
- ภ.ง.ด.54 

    1. ยื่นไดที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในทองที่ที่ผูมีหนาที่หัก ณ 
ที่จายมีสํานักงานตั้งอยูซึ่งไดมีการจายเงนิ 

2. ยื่นแบบฯ ทาง 41Hwww.rd.go.th  ในกําหนดระยะเวลา   
3. ยื่นแบบฯ ณ ธนาคารพาณิชยไทยและสาขาในทองที่ที่ที่ผูมีหนาที่
หัก ณ ทีจ่ายมสีํานักงานตั้งอยูซึ่งไดมีการจายเงิน โดยใชแบบฯ ที่
พิมพชื่อและทีอ่ยูที่กรมสรรพากรสงให ภายในกําหนดเวลา และ
มีเงินภาษีที่ตองชําระพรอมกบัการยื่นแบบ ฯ  
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หนวยรับชําระภาษีที่เขารวมโครงการกรณียื่นแบบทาง  42Hwww.rd.go.th 
 

ลําดับที่ สถานที่ ลําดับที่ สถานที่ 
1 ธนาคารไทยพาณิชย  11 ธนาคารมิซูโฮ คอเปอรเรต 
2 ธนาคารกสิกรไทย  12 ธนาคารดอยซแบงก 
3 ธนาคารกรุงไทย 13 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้งคอรปอเรชั่น 
4 ธนาคารซิตี้แบงค 14 ธนาคารแหงโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ 
5 บริการชําระเงนิทางอิเล็กทรอนิกสโดยกลุมธนาคาร  15 ธนาคารนครหลวงไทย 
6 ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอรซีส (ไทย) 16 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
7 ธนาคารทหารไทย 17 ธนาคารไทยธนาคาร 
8 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  18 ธนาคารเอชเอสบีซี 
9 ที่ทําการไปรษณีย 19 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด 
10 ธนาคารกรุงเทพ 

 

20 จุดชําระเงนิ เคานเตอรเซอรวสิ 
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ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 
 

องคประกอบการหักภาษี ณ ที่จาย ประกอบดวย ผูจายเงนิได ผูรับเงินได ประเภทเงนิไดพึงประเมนิตามมาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากร บทบัญญัติตาม
ประมวลรัษฎากรที่กําหนดใหหักภาษเีงินได ณ ที่จาย 

 
 

ผูจายเงินไดที่มีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จาย 

              ผูจายเงินไดอาจเปนบุคคลธรรมดา หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หางหุนสวนนิติบุคคล บริษัทมหาชนจํากัด  หนวยงานรัฐ องคการของรัฐหรือนิติบุคคลอื่น
ใดก็ได แตผูจายเงินไดที่มีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จาย ตองเปนผูจายเงินไดตามที่ประมวลรัษฎากรกําหนดไวเทานั้น ดังนั้น ผูจายเงินไดที่กฎหมายไมกําหนดใหมี
หนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จาย    เมื่อจายเงินได ก็ไมตองหักภาษี ณ ที่จายแตอยางใด 
 

ผูรับเงินไดที่ถกูหักภาษีเงินได ณ ที่จาย 
 

  ผูรับเงินไดที่ถูกหักภาษเีงินได ณ ที่จาย จะตองเปนผูมีหนาที่เสียภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได นิติบคุคล หากไมมหีนาที่เสียภาษเีงินไดหรือไดรับ
การยกเวนภาษีโดยไมมเีงื่อนไข เมื่อผูจายเงินไดจายเงนิให กไ็มตองหกัภาษี ณ ที่จาย 
   * ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
       - บุคคลธรรมดา 
       - หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล 
       - ผูถึงแกความตายระหวางปภาษี 
       - กองมรดกที่ยังมิไดแบง 
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        * ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
       - หางหุนสวนจํากัด บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม กิจการรวมคา บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบกิจการใน
ไทย นิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ กิจการของรัฐบาลตางประเทศ องคการของรัฐบาลตางประเทศ 
 

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่กําหนดใหหักภาษีเงนิได ณ ที่จาย 
 

มาตรา ผูรับเงินไดที่ถกูหักภาษี ณ ที่จาย หมายเหตุ 

มาตรา 3 เตรส - ผูมีหนาที่เสียภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาที่อยูในประเทศไทย 
- ผูมีหนาที่เสียภาษีเงนิไดนิตบิุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย 

- อาศัยอํานาจตามมาตรา 3 เตรส ออกกฎกระทรวง 144 และออก
คําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 
- ผูจายเงนิและผูถูกหักภาษี ณ ที่จายตองเปนผูที่กฎหมายกําหนด
เทานั้น 
- หักภาษเีมื่อจายเงินตั้งแต 1,000 บาท ขึ้นไป 

มาตรา 50 ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่อยูในหรือนอกประเทศไทย มาตรา 50(1)-(6) 

มาตรา 65 จัตวา โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง หักภาษีรอยละ12.50 ของกําไรของผูขายสง และ
อัตรารอยละ 10 ของกําไรของผูขายปลีก 

โรงงานยาสูบเสียภาษีเงนิไดแทนผูขายทุกทอดซึ่งเปนบริษัทหรือ
หางหุนสวนนติิบุคคลที่ซื้อสินคาของโรงงานยาสูบ 

มาตรา 69 ทวิ ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบคุคลที่ประกอบกิจการในหรอืนอกประเทศไทย -หนวยงานรัฐหรือองคการของรัฐเปนผูจายเงินไดพึงประเมินตาม
มาตรา 40(2)-(8) แหงประมวลรัษฎากร 
-หักภาษเีมื่อจายเงินตั้งแต 500 บาท ขึ้นไป 



 71

มาตรา 69 ตรี บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลที่ขายอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย ผูจายเงินทกุรายที่จายเงินคาซื้ออสังหาริมทรัพย จะหักภาษี และ
นําสงขณะจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรมที่กรมที่ดิน 

มาตรา 70 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ และมิได
ประกอบกิจการในประเทศไทย 

ผูจายเงินทกุรายที่จายเงินได มาตรา 40(2)-(6) ตองหักภาษ ีใน
อัตรารอยละ 15 เวนแตเงินปนผลใหหักอตัรารอยละ 10 

มาตรา 70 ทวิ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ และมิได
ประกอบกิจการในประเทศไทย 

บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลไดจําหนายเงินกําไรหรอืเงินอื่น
ใดที่กนัไวจากกําไร ตองหักภาษีอัตรารอยละ 10 
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ตารางสรุปภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 
กรณีผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยูในประเทศไทย 

 

ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

ผูจายเงินที่มี 
หนาที่หักภาษ ี

ผูถูกหักภาษ ี วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ 

บทบัญญัติตาม 
ประมวลรัษฎากรหรือคําสั่ง

กรมสรรพากร 
ที่กําหนดใหหักภาษ ี

แบบ/กําหนด 
เวลานําสงภาษี 

มาตรา 40(1) 
-เงินเดือน คาจางฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูจายเงินทกุราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลธรรมดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีทั่วไป 
-นําเงินไดพึงประเมินที่คาดวาไดรับทั้งป
หักออกดวยคาใชจายและคาลดหยอน
เหลือเทาใดเปนเงินไดสุทธิ แลวนําไป
คํานวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงนิได
บุคคลธรรมดา จะไดภาษีที่ตองชําระทั้ง
ปแลวหาร ดวยจํานวนครั้งทีจ่าย จะได
จํานวนภาษีทีต่องหักแตละครั้ง 
*เงินไดสุทธิ 150,000 บาทแรก ไดรับ
การยกเวนภาษี 
กรณีเงนิไดครั้งเดยีว เพราะเหตุออกจากงาน 

-นําเงินไดเพราะเหตุออกจากงานหกัออก
ดวยคาใชจาย เทากับ 7,000 บาท คูณ

มาตรา 50(1) 
มาตรา 48(5) 

ภ.ง.ด.1/นําสงภายใน 
วันที่ 1-7 ของเดือน 
ถัดไปจากเดือนที่จาย 
เงินได 
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ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

ผูจายเงินที่มี 
หนาที่หักภาษ ี

ผูถูกหักภาษ ี วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ 

บทบัญญัติตาม 
ประมวลรัษฎากรหรือคําสั่ง

กรมสรรพากร 
ที่กําหนดใหหักภาษ ี

แบบ/กําหนด 
เวลานําสงภาษี 

จํานวนปที่ทํางาน เหลือเทาใดหกั
คาใชจายไดอีก 50% แลวนําเงินที่เหลือ
ไปคํานวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา 
*เงินไดสุทธิ 150,000 บาทแรก ที่ไดรับ
การยกเวนภาษีไมใหนํามาใชในกรณีนี ้
*เงินไดสุทธิ 100,000 บาทแรก คงเสีย
ภาษีอัตรา รอยละ 5 ตามปกต ิ

มาตรา 40(2) 
-การรับทํางานให คา
นายหนา ฯลฯ 
 

ผูจายเงินทกุราย ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา 

-นําเงินไดพึงประเมินทีไ่ดรับหักออกดวย
คาใชจายและคาลดหยอนเหลือเทาใดเปน
เงินไดสุทธิแลวนาํไปคํานวณภาษีตาม
บัญชีอัตราภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาจะได
จํานวนภาษีที่ตองหกัและนําสง 
*เงินไดสุทธิ 150,000 บาทแรก ไดรับ
การยกเวนภาษี 

 ภ.ง.ด.1/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได 
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ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

ผูจายเงินที่มี 
หนาที่หักภาษ ี

ผูถูกหักภาษ ี วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ 

บทบัญญัติตาม 
ประมวลรัษฎากรหรือคําสั่ง

กรมสรรพากร 
ที่กําหนดใหหักภาษ ี

แบบ/กําหนด 
เวลานําสงภาษี 

มาตรา 40(3) 
-คากูดวิลล, ลิขสิทธิ์ 
สิทธิอยางอื่น ฯลฯ 

ผูจายเงินทกุราย ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีตามบญัชีอัตราภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา 

มาตรา 50(2) ภ.ง.ด.2/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือนถัดไป
จากเดือนที่จายเงินได 

มาตรา 40(4)(ก) 
-เฉพาะดอกเบีย้จาก 
พันธบัตร/เงินฝาก/ 
เงินฝากสหกรณ/หุนกู/ตั๋ว
เงิน/เงินใหกูยมื 

ผูจายเงินที่เปน 
นิติบุคคล 

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีรอยละ 15 
-ยกเวนภาษีดอกเบี้ยสลากออมสิน 
ดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน 
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจากสหกรณ 
(มาตรา 42(8)) 
-ยกเวนภาษีดอกเบี้ยเงนิฝากออมทรัพย
ธนาคารในราชอาณาจักรที่ไดรับไมเกิน 
20,000 บาท/ป (กฎกระทรวง 126 ขอ 
2(38)) 
-ยกเวนภาษีดอกเบี้ยเงนิฝากออมทรัพย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 
(กฎกระทรวง 126 ขอ 2(22)) 

มาตรา 50(2)(ข) ภ.ง.ด.2/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 
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ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

ผูจายเงินที่มี 
หนาที่หักภาษ ี

ผูถูกหักภาษ ี วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ 

บทบัญญัติตาม 
ประมวลรัษฎากรหรือคําสั่ง

กรมสรรพากร 
ที่กําหนดใหหักภาษ ี

แบบ/กําหนด 
เวลานําสงภาษี 

มาตรา 40(4)(ก) 
-ผลตางราคาไถถอน 
กับราคาจําหนายตั๋วเงนิ
หรือตราสารสิทธิในหนี้
บริษัทหรือนิตบิุคคล
บุคคลอื่นเปนผูออก 

ผูจายเงินที่เปน 
นิติบุคคล 

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีรอยละ 15 
(เฉพาะผูรับเงนิเปนผูทรงคนแรก) 

มาตรา 50(2)(ค) ภ.ง.ด.2/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได 

มาตรา 40(4)(ก) เฉพาะ 
-เงินไดทํานองเดียวกับ 
ดอกเบี้ย 
-ผลประโยชนที่ได 
จากการใหกูยมืหรือ 
สิทธิเรียกรองในหนี ้
ทุกชนิด 
 
 

ผูจายเงินที่เปน 
นิติบุคคล 

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีตามบญัชีอัตราภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา 

มาตรา 50(2)(ง) ภ.ง.ด.2/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 
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ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

ผูจายเงินที่มี 
หนาที่หักภาษ ี

ผูถูกหักภาษ ี วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ 

บทบัญญัติตาม 
ประมวลรัษฎากรหรือคําสั่ง

กรมสรรพากร 
ที่กําหนดใหหักภาษ ี

แบบ/กําหนด 
เวลานําสงภาษี 

มาตรา 40(4)(ค) 
-เงินโบนัสที่จายแก 
ผูถือหุน 

ผูจายเงินที่เปน 
นิติบุคคล 

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีตามบญัชีอัตราภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา 

มาตรา 50(2) ภ.ง.ด.2/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได 

มาตรา 40(4)(ง) 
-เงินลดทุนเฉพาะสวนที่
จายไมเกินกวากําไรและ
เงินที่กันไวรวมกัน 

ผูจายเงินที่เปน 
นิติบุคคล 

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีตามบญัชีอัตราภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา 

มาตรา 50(2) ภ.ง.ด.2/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได 

มาตรา 40(4)(จ) 
-เงินเพิ่มทนุซึง่ตั้งจาก
กําไรที่ไดมาหรือเงินที่กัน
ไวรวมกัน 

ผูจายเงินที่เปน 
นิติบุคคล 

ผูมีหนาที่เสีย 
ภาษีเงนิได 
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีตามบญัชีอัตราภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา 

มาตรา 50(2) ภ.ง.ด.2/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได 
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ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

ผูจายเงินที่มี 
หนาที่หักภาษ ี

ผูถูกหักภาษ ี วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ 

บทบัญญัติตาม 
ประมวลรัษฎากรหรือคําสั่ง

กรมสรรพากร 
ที่กําหนดใหหักภาษ ี

แบบ/กําหนด 
เวลานําสงภาษี 

มาตรา 40(4)(ฉ) 
-ผลประโยชนที่บริษัท
ควบเขากัน รับชวงกัน
หรือเลิกกัน ซึ่งตีราคาเปน
เงินไดเกินกวาเงินทุน 

ผูจายเงินที่เปน 
นิติบุคคล 

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีตามบญัชีอัตราภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา 

มาตรา 50(2) ภ.ง.ด.2/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได 

มาตรา 40(4)(ช) 
-ผลประโยชนจากการโอน
หุน 

ผูจายเงินที่เปน 
บุคคลธรรมดา 
บริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบคุคล 

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีตามบญัชีอัตราภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาเฉพาะการโอนหุนฯ นอกตลาด
หลักทรัพย (ขายหุนในตลาดหลักทรัพย
ยกเวนภาษีตามกฎกระทรวง 126 ขอ 
2(23)) 

มาตรา 50(2) ภ.ง.ด.2/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได 

มาตรา 40(4)(ช) 
-ผลประโยชนจากการโอน
ตั๋วเงินหรือตราสารแสดง
สิทธิเปนหนี ้

ผูจายเงินที่เปน 
บุคคลธรรมดา 
บริษัทหรือ 
หางหุนสวน 
นิติบุคคล 

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีรอยละ 15 (ยกเวนภาษีเฉพาะตัว๋
เงินหรือตราสารฯ ที่ไมมีดอกเบี้ย ใน
กรณีผูทรงคนแรกไดถูกหักภาษ ีณ ที่จาย
แลว (กฎกระทรวง 126 ขอ 2(30)(ข)) 

มาตรา 50(2)(ข) ภ.ง.ด.2/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได 
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ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

ผูจายเงินที่มี 
หนาที่หักภาษ ี

ผูถูกหักภาษ ี วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ 

บทบัญญัติตาม 
ประมวลรัษฎากรหรือคําสั่ง

กรมสรรพากร 
ที่กําหนดใหหักภาษ ี

แบบ/กําหนด 
เวลานําสงภาษี 

มาตรา 40(4)(ข) 
-เงินปนผล/ 
เงินสวนแบงกาํไร 

บริษัท/หางหุน 
สวนนิติบุคคล/ 
กองทุนรวม/ 
สถาบันการเงิน 

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีรอยละ 10 มาตรา 50(2)(จ) ภ.ง.ด.2/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได 

มาตรา 40(5)(6)(7)(8) หนวยงานรัฐ/ 
องคการของรัฐ/ 
องคการปกครอง
สวนทองถิ่น 

ผูมีหนาที่เสีย 
ภาษีเงนิได 
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีรอยละ 1 กรณีจายเงนิ 10,000 
บาทขึ้นไป  
*จายเงินซื้อพชืผลเกษตรจากเกษตรกร
ไมตองหัก หักภาษีตามบัญชอีัตราภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา กรณีจายเงินจาก
การประกวด/แขงขัน 

มาตรา 50(4) 
มาตรา 50(4) 

ภ.ง.ด.3/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได 

มาตรา 40(5)(ก) 
-การใหเชาทรพัยสิน 
ทุกชนิด 

บริษัท/หางหุน 
สวนนิติบุคคล/ 
นิติบุคคลอื่น 

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา 

- หักภาษีรอยละ 5 
- หักภาษีรอยละ 1 กรณีคาเชาเรือตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมพาณิชยนาว ี

- ท.ป.4/2528 ขอ 6(1) 
- ท.ป.4/2528 ขอ 6(4) 

ภ.ง.ด.3/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได 
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ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

ผูจายเงินที่มี 
หนาที่หักภาษ ี

ผูถูกหักภาษ ี วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ 

บทบัญญัติตาม 
ประมวลรัษฎากรหรือคําสั่ง

กรมสรรพากร 
ที่กําหนดใหหักภาษ ี

แบบ/กําหนด 
เวลานําสงภาษี 

มาตรา 40(6) 
-วิชาชีพอิสระตาม
ประมวลรัษฎากร 

บริษัท/หางหุน 
สวนนิติบุคคล/ 
นิติบุคคลอื่น 

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีรอยละ 3 ท.ป.4/2528 
ขอ 7(1) 

ภ.ง.ด.3/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได 

มาตรา 40(7)(8) 
-การรับเหมาทีร่ับเหมา 
ลงทุนจัดหาสมัภาระ 
-คาจางทําของ 

บริษัท/หางหุน 
สวนนิติบุคคล/ 
นิติบุคคลอื่น 

ผูมีหนาที่เสีย 
ภาษีเงนิได 
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีรอยละ 3 ท.ป.4/2528 
ขอ 8(1) 

ภ.ง.ด.3/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได 

มาตรา 40(8) 
-รางวัลในการประกวด/
แขงขัน/ชิงโชค 

ผูจายเงินทกุราย ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีรอยละ 5 ท.ป.4/2528 
ขอ 9(1) 

ภ.ง.ด.3/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือนถัดไป
จากเดือนที่จายเงินได 

มาตรา 40(8) 
-นักแสดงสาธารณะ 

ผูจายเงินทกุราย นักแสดงสาธารณะที่มี
ภูมิลําเนาใน 
ประเทศไทย 

หักภาษีรอยละ 5 ท.ป.4/2528 
ขอ 9(2)(ข) 

ภ.ง.ด.3/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได 
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ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

ผูจายเงินที่มี 
หนาที่หักภาษ ี

ผูถูกหักภาษ ี วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ 

บทบัญญัติตาม 
ประมวลรัษฎากรหรือคําสั่ง

กรมสรรพากร 
ที่กําหนดใหหักภาษ ี

แบบ/กําหนด 
เวลานําสงภาษี 

มาตรา 40(8) 
-คาโฆษณา 

บริษัท/หางหุน 
สวนนิติบุคคล/ 
นิติบุคคลอื่น 

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีรอยละ 2 ท.ป.4/2528 ขอ 10 ภ.ง.ด.3/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได 

มาตรา 40(8) 
-รางวัลสวนลดหรือ 
ประโยชนจากการ 
สงเสริมการขาย 

บริษัท/หางหุน 
สวนนิติบุคคล/ 
นิติบุคคลอื่น 

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีรอยละ 3 ท.ป.4/2528 ขอ 12/2(1) ภ.ง.ด.3/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 

มาตรา 40(8) 
-คาขนสงที่มิใชขนสง 
สาธารณะ 

บริษัท/หางหุน 
สวนนิติบุคคล/ 
นิติบุคคลอื่น 

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีรอยละ 1 ท.ป.4/2528 ขอ 12/4(1) ภ.ง.ด.3/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 
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ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

ผูจายเงินที่มี 
หนาที่หักภาษ ี

ผูถูกหักภาษ ี วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ 

บทบัญญัติตาม 
ประมวลรัษฎากรหรือคําสั่ง

กรมสรรพากร 
ที่กําหนดใหหักภาษ ี

แบบ/กําหนด 
เวลานําสงภาษี 

มาตรา 40(8) 
-คาบริการอื่นที่มิใชคา 
บริการโรงแรมภัตตาคาร
และคาเบี้ยประกันชวีิต 

บริษัท/หางหุน 
สวนนิติบุคคล/ 
นิติบุคคลอื่น 

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีรอยละ 3 ท.ป.4/2528 ขอ 12/1(1) ภ.ง.ด.3/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 

มาตรา 40(8) 
-ขายอสังหารมิทรัพย 

ผูจายเงินซื้อ 
อสังหาริมทรัพย 

ผูขายมีหนาที่เสียภาษีเงนิ
ไดบุคคลธรรมดา 

อสังหาริมทรัพยที่เปนมรดกหรือได
รับมาโดยเสนหา 
-นําราคาประเมินกรมที่ดินตัง้ แลวหกั
คาใชจายไดรอยละ 50 ของราคา
ประเมินผลลัพธไดเทาใดหารดวย
จํานวนปที่ถือครอง (นับปพ.ศ.) จะได
เงินไดตอป แลวนําเงินไดตอปไป
คํานวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงนิได
บุคคลธรรมดา จะไดภาษีตอป แลวจึงนํา
จํานวนปถือครองคูณภาษีตอป จะได
ภาษีตองชําระทั้งหมดจากการขาย
อสังหาริมทรัพยนั้น 

มาตรา 50(5)(ก) 
 
 
 
 
 
 

เสียภาษีขณะจด
ทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมที่กรมที่ดิน 
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ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

ผูจายเงินที่มี 
หนาที่หักภาษ ี

ผูถูกหักภาษ ี วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ 

บทบัญญัติตาม 
ประมวลรัษฎากรหรือคําสั่ง

กรมสรรพากร 
ที่กําหนดใหหักภาษ ี

แบบ/กําหนด 
เวลานําสงภาษี 

*ปที่ถือครองหากเกิน 10 ป ใหนับเพียง 
10 ป 
*เศษของปนับเปน 1 ป 
*คํานวณตาม มาตรา 48(4)(ก) 

   อสังหาริมทรัพยที่มิใชมรดกหรือมิใช
รับมาโดยเสนหา/อสังหาริมทรัพยมุงคา
หากําไร 
-นําราคาประเมินกรมที่ดินตัง้ แลวหกั
คาใชจายได ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับ
ที่ 165) ผลลัพธไดเทาใดหารดวยจํานวน
ปที่ถือครอง (นับปพ.ศ.) จะไดเงินไดตอ
ป แลวนําเงนิไดตอปไป คํานวณภาษีตาม
บัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จะ
ไดภาษีตอป แลวจึงนําจํานวนปถือครอง
คูณภาษีตอป จะไดภาษีตองชาํระทั้งหมด

มาตรา 50(5)(ข) เสียภาษีขณะจด
ทะเบียนสิทธิ และนิติ
กรรมที่กรมที่ดิน 
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ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

ผูจายเงินที่มี 
หนาที่หักภาษ ี

ผูถูกหักภาษ ี วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ 

บทบัญญัติตาม 
ประมวลรัษฎากรหรือคําสั่ง

กรมสรรพากร 
ที่กําหนดใหหักภาษ ี

แบบ/กําหนด 
เวลานําสงภาษี 

จากการขายอสังหาริมทรัพยนั้น 
*ปที่ถือครองหากเกิน 10 ป ใหนับ 
เพียง 10 ป 
*เศษของปนับเปน 1 ป 
*คํานวณตาม มาตรา 48(4)(ข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 84

ตารางสรุปภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย  
กรณีผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามิไดอยูในประเทศไทย 

 

ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

ผูจายเงินที่มี 
หนาที่หักภาษ ี

ผูถูกหักภาษ ี วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ 
บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร 

หรือคําสั่งกรมสรรพากร 
ที่กําหนดใหหักภาษ ี

แบบ/กําหนด 
เวลานําสงภาษี 

มาตรา 40(1) 
 -เงินเดือน  คาจาง 
ฯลฯ 
  
  
   
  
  
  

ผูจายเงินทกุราย 
  
   
  
  
  
   
  
  

บุคคลธรรมดา 
 

กรณีทั่วไป 
 -นําเงินไดพึงประเมินที่คาดวาไดรับทั้งปหักออกดวยคาใชจาย
และคาลดหยอนเหลือเทาใดเปนเงินไดสุทธิแลวนําไปคํานวณภาษี
ตามบัญชีอัตราภาษีเงนิไดบคุคลธรรมดา แลวหารดวยจาํนวนครั้ง
ที่จาย จะไดจํานวนภาษีที่ตองหักแตละครั้ง 
*เงินไดสุทธิ 150,000 บาทแรก ไดรับการยกเวนภาษ ี
กรณีเงินไดครั้งเดียว เพราะเหตุออกจากงาน 
 -นําเงินไดเพราะเหตุออกจากงานหักคาใชจายเทากับ 7,000 บาท คูณ
จํานวนปที่ทํางาน เหลือเทาใดหัก คาใชจายไดอีก 50% แลวนําเงินที่
เหลือไปคํานวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 *เงินไดสุทธิ 150,000 บาทแรกที่ไดรับการยกเวนภาษีมใิห
นํามาใช 
  *เงินได 100,000 บาทแรก คงเสียภาษีรอยละ 5 ตามปกติ  

มาตรา 50(1) 
  

ภ.ง.ด.1/นําสงภาย 
ในวนัที่ 1-7 ของ 
เดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 
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ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

ผูจายเงินที่มี 
หนาที่หักภาษ ี

ผูถูกหักภาษ ี วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ 
บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร 

หรือคําสั่งกรมสรรพากร 
ที่กําหนดใหหักภาษ ี

แบบ/กําหนด 
เวลานําสงภาษี 

มาตรา 40(2) 
 -การรับทํางานให 
  คานายหนาฯลฯ  

ผูจายเงินทกุราย 
  

ผูมีหนาที่เสีย 
ภาษีเงนิได 
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีรอยละ 15 
  
   

มาตรา 50(1)  ภ.ง.ด.2/นําสงภาย 
ในวนัที่ 1-7 ของ 
เดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 

มาตรา 40(3) 
 -คากูดวิลล/ 
  ลิขสิทธิ์/สิทธิ 
  อยางอื่น ฯลฯ 

ผูจายเงินทกุราย 
  
  

ผูมีหนาที่เสีย 
ภาษีเงนิได 
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีรอยละ 15 
  
  

มาตรา 50(2)(ก) ภ.ง.ด.2/นําสงภาย 
ในวนัที่ 1-7 ของ 
เดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 
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ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

ผูจายเงินที่มี 
หนาที่หักภาษ ี

ผูถูกหักภาษ ี วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ 
บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร 

หรือคําสั่งกรมสรรพากร 
ที่กําหนดใหหักภาษ ี

แบบ/กําหนด 
เวลานําสงภาษี 

มาตรา 40(4)(ก) 
 -เฉพาะดอกเบี้ยจาก 
  พันธบัตร/เงนิฝาก/ 
  เงินฝากสหกรณ/
หุนกู /ตั๋วเงิน/เงินให
กูยืม  
  
  

ผูจายเงินทกุราย 
  
  
  
  
  
  
   
  

ผูมีหนาที่เสีย 
ภาษีเงนิได 
บุคคลธรรมดา 
  

หักภาษีรอยละ 15 
 -ยกเวนภาษีดอกเบี้ยสลากออมสิน ดอกเบีย้เงินฝาก  เผื่อเรียก
ธนาคารออมสิน ดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพยจากสหกรณ (มาตรา 
42(8)) 
 -ยกเวนภาษีดอกเบี้ยเงนิฝากออมทรัพยธนาคารในราชอาณาจักรที่
ไดรับไมเกนิ 20,000 บาท/ป (กฎกระทรวง 126 ขอ 2(38)) 
 -ยกเวนภาษีกรณีพันธบัตรทีอ่งคการของรัฐหรือสถาบันการเงินที่
มีกฎหมายโดยเฉพาะของไทยจัดตั้งขึน้ฯ เปนผูออกจําหนายใน
ตางประเทศและผูรับมิไดอยูใน ประเทศไทย (กฎกระทรวง 126 
ขอ 2(21)) 

มาตรา 50(2)(ข) 
  

ภ.ง.ด.2/นําสงภาย 
ในวนัที่ 1-7 ของ 
เดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 
  
  
  
  
  

มาตรา 40 (4)(ก) 
 -ผลตางราคาไถถอน 
  กับราคาจําหนาย 
  ตั๋วเงินหรือตราสาร 
  สิทธิในหนี้บริษัท
หรือนิติบุคคลอื่น
เปนผูออก 

ผูจายเงินที่เปน 
นิติบุคคล 
  
  
  
  

ผูมีหนาที่เสีย 
ภาษีเงนิได
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีรอยละ 15 (เฉพาะผูรับเงินเปนผูทรงคนแรก) 
  
  
   

มาตรา 50(2)(ค) ภ.ง.ด.2/นําสงภาย 
ในวนัที่ 1-7 ของ 
เดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 
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ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

ผูจายเงินที่มี 
หนาที่หักภาษ ี

ผูถูกหักภาษ ี วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ 
บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร 

หรือคําสั่งกรมสรรพากร 
ที่กําหนดใหหักภาษ ี

แบบ/กําหนด 
เวลานําสงภาษี 

มาตรา 40(4)(ก) 
เฉพาะ 
 -เงินไดทํานองเดียว 
  กับดอกเบี้ย 
 -ผลประโยชนที่ได 
  จากการใหกูยืมหรือ 
  สิทธิเรียกรองใน
หนี้ทุกชนิด 

ผูจายเงินทกุราย 
  
  
  
  
  
  

ผูมีหนาที่เสีย 
ภาษีเงนิได 
บุคคลธรรมดา 
  

หักภาษีรอยละ 15 
  
  
   

มาตรา 50(2)(ข) 
  

ภ.ง.ด.2/นําสงภาย 
ในวนัที่ 1-7 ของ 
เดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 
  
  

มาตรา 40(4)(ค) 
 -เงินโบนัสที่จายแก 
  ผูถือหุน  
  

ผูจายเงินที่เปน 
นิติบุคคล 
  
  

ผูมีหนาที่เสีย 
ภาษีเงนิได 
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีรอยละ 15 
  
  
 

มาตรา 50(2)(ข) 
  

ภ.ง.ด.2/นําสงภาย 
ในวนัที่ 1-7 ของ 
เดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 

มาตรา 40(4)(ง) 
 -เงินลดทนุเฉพาะสวน
ที่จายไมเกินกวากําไร
และเงนิที่กันไวรวมกัน

ผูจายเงินที่เปน 
นิติบุคคล 
  
  

ผูมีหนาที่เสีย 
ภาษีเงนิได 
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีรอยละ 15 
  
  

มาตรา 50(2)(ข) 
  

ภ.ง.ด.2/นําสงภาย 
ในวนัที่ 1-7 ของ 
เดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 
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ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

ผูจายเงินที่มี 
หนาที่หักภาษ ี

ผูถูกหักภาษ ี วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ 
บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร 

หรือคําสั่งกรมสรรพากร 
ที่กําหนดใหหักภาษ ี

แบบ/กําหนด 
เวลานําสงภาษี 

มาตรา 40(4)(จ) 
 -เงินเพิ่มทุนซึง่ตัง้
จากกําไรที่ไดมาหรือ
เงินที่กันไวรวมกัน 

ผูจายเงินที่เปน 
นิติบุคคล 
  
  

ผูมีหนาที่เสีย 
ภาษีเงนิได 
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีรอยละ 15 
  
  

มาตรา 50(2)(ข) 
  

ภ.ง.ด.2/นําสงภาย 
ในวนัที่ 1-7 ของ 
เดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 

มาตรา 40(4)(ฉ) 
 -ผลประโยชนที่
บริษัทควบเขากัน 
รับชวงกันหรอืเลิก
กัน ซึ่งตีราคาเปน
เงินไดเกินกวา
เงินทุน 

ผูจายเงินที่เปน 
นิติบุคคล 
  
  
  

ผูมีหนาที่เสีย 
ภาษีเงนิได 
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีรอยละ 15 
  
  
  
  

มาตรา 50(2)(ข) ภ.ง.ด.2/นําสงภาย 
ในวนัที่ 1-7 ของ 
เดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 

มาตรา 40(4)(ช) 
 -ผลประโยชนจาก 
  การโอนหุน  

ผูจายเงินทกุราย 
  
  

ผูมีหนาที่เสีย 
ภาษีเงนิได 
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีรอยละ 15 เฉพาะการโอนหุนฯ นอกตลาดหลักทรัพย 
(ขายหุนในตลาดหลักทรัพยยกเวนภาษ ีตามกฎกระทรวง 126 ขอ 
2(23)) 

มาตรา 50(2)(ก) 
  
  

ภ.ง.ด.2/นําสงภาย 
ในวนัที่ 1-7 ของ 
เดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 
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ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

ผูจายเงินที่มี 
หนาที่หักภาษ ี

ผูถูกหักภาษ ี วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ 
บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร 

หรือคําสั่งกรมสรรพากร 
ที่กําหนดใหหักภาษ ี

แบบ/กําหนด 
เวลานําสงภาษี 

มาตรา 40(4)(ช) 
 -ผลประโยชนจาก
การโอนตั๋วเงนิหรือ
ตราสาร แสดงสิทธิ
เปนหนี ้

ผูจายเงินทกุราย 
  
  

ผูมีหนาที่เสีย 
ภาษีเงนิได 
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีรอยละ 15  
 (ยกเวนภาษีเฉพาะตั๋วเงินหรือตราสารฯ ที่ไมมี ดอกเบีย้ ในกรณีผู
ทรงคนแรกไดถูกหักภาษ ี ณ ที่จายแลวตามกฎกระทรวง 126 ขอ
2(30)(ข)) 

มาตรา 50(2)(ข) ภ.ง.ด.2/นําสงภาย 
ในวนัที่ 1-7 ของ 
เดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 

มาตรา 40(4)(ข) 
 -เงินปนผล/ 
  เงินสวนแบงกําไร 
  

บริษัท/หางหุน 
สวนนิติบุคคล/ 
กองทุนรวม/ 
สถาบันการเงิน 

ผูมีหนาที่เสีย 
ภาษีเงนิได 
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีรอยละ 10 
  
  

มาตรา 50(2)(จ) 
  

ภ.ง.ด.2/นําสงภาย 
ในวนัที่ 1-7 ของ 
เดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 

มาตรา 
40(5)(6)(7)(8) 
  
   

หนวยงานรัฐ/ 
องคการของรัฐ/ 
องคการปกครอง 
สวนทองถิ่น 

ผูมีหนาที่เสีย 
ภาษีเงนิได 
บุคคล 
ธรรมดา 

 หักภาษีรอยละ 1 
 -หักภาษีตามบัญชี อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา กรณจีายเงินได
ในการประกวด/แขงขัน 
  

มาตรา 50(4) ภ.ง.ด.3/นําสงภาย 
ในวนัที่ 1-7 ของ 
เดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 

มาตรา 40(5) 
 -การใหเชาทรพัยสิน 
ฯลฯ  

ผูจายเงินทกุรายที่
มิใชหนวยงานรัฐ/
องคการของรัฐ 

ผูมีหนาที่เสีย 
ภาษีเงนิได 
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีรอยละ 15 
  

มาตรา 50(3)  
  
  

ภ.ง.ด.3/นําสงภายในวันที ่
1-7 ของเดือนถัด 
ไปจากเดือนที่จายเงินได 
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ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

ผูจายเงินที่มี 
หนาที่หักภาษ ี

ผูถูกหักภาษ ี วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ 
บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร 

หรือคําสั่งกรมสรรพากร 
ที่กําหนดใหหักภาษ ี

แบบ/กําหนด 
เวลานําสงภาษี 

มาตรา 40(6) 
 -วิชาชีพอิสระ ตาม
ประมวล รัษฎากร 

ผูจายเงินทกุ 
รายที่มิใชหนวย 
งานรัฐ/องคการ 
ของรัฐ 

ผูมีหนาที่เสีย 
ภาษีเงนิได 
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีรอยละ 15 
  
  
  

มาตรา 50(3)  
  

ภ.ง.ด.3/นําสงภาย 
ในวนัที่ 1-7 ของ 
เดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 

มาตรา 40(8) 
 -คาจางนักแสดง 
  สาธารณะ 
  

ผูจายเงินทกุ 
รายที่มิใชหนวย 
งานรัฐ/องคการ 
ของรัฐ 

นักแสดง 
สาธารณะที่มี 
ภูมิลําเนาใน 
ตางประเทศ 

 -หักภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 -หักภาษีรอยละ 10 กรณีนกัแสดงภาพยนตร หรือโทรทัศนที่ถาย
ภาพยนตรในไทย และไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาคํา
ขออนุญาต ถายทําภาพยนตรตางประเทศในไทย 

ท.ป.4/2528 ขอ 9(2) 
  

ภ.ง.ด.3/นําสงภาย 
ในวนัที่ 1-7 ของ 
เดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 
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ตารางสรุปภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 
กรณีผูรับเงนิมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ประกอบกิจการในประเทศไทย 

 

ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

ผูมีหนาที่หักภาษี ผูถูกหักภาษี 
วิธีคํานวณภาษี/ 

หักภาษีอัตรารอยละ 

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร 
หรือคําสั่งกรมสรรพากร 
ที่กําหนดใหหักภาษี 

แบบฯ 
กําหนดเวลานําสงภาษี 

ม.40(2)-(8) 
  
  
  

- หนวยงานรัฐ 
- องคการรัฐ 
- องคการปกครอง 
สวนทองถิ่น 

-  บริษัท 
-  หางหุนสวนนิติบุคคล 

หักภาษีรอยละ 1 
 -จายเงินตั้งแต  
   500 บาทขึ้นไป 
  

ม.69 ทวิ ภ.ง.ด.53 
นําสงภายในวันที่ 1-7  
ของเดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 

ม.40(2) 
-  การรับทํางานให 
-  คานายหนาฯลฯ 
  

- บริษัท 
- หางหุนสวนนิติบุคคล 
- นิติบุคคลอื่น 
  

-  บริษัท 
-  หางหุนสวนนิติบุคคล 
-  มูลนิธิ/สมาคม 

หักภาษีรอยละ 3 
  
หักภาษีรอยละ 10 

ท.ป.4/2528 ขอ 3/1(1) 
 

ท.ป.4/2528 ขอ 3/1(2) 

ภ.ง.ด.53 
นําสงภายในวันที่ 1-7  
ของเดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 

ม.40(3) 
-  คากูดวิลล ลิขสิทธิ์/ สิทธิอยางอื่น ฯลฯ 

-  บริษัท/หางหุนสวน 
-  นิติบุคคล 
-  นิติบุคคลอื่น  

-  บริษัท 
-  หางหุนสวนนิติบุคคล 
-  มูลนิธิ/สมาคม 

หักภาษีรอยละ 3 
 
หักภาษีรอยละ 10 

ท.ป.4/2528 ขอ 3/2(1) 
 

ท.ป.4/2528 ขอ 3/2(2) 

ภ.ง.ด.53 
นําสงภายในวันที่ 1-7  
ของเดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 
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ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

ผูมีหนาที่หักภาษี ผูถูกหักภาษี 
วิธีคํานวณภาษี/ 

หักภาษีอัตรารอยละ 

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร 
หรือคําสั่งกรมสรรพากร 
ที่กําหนดใหหักภาษี 

แบบฯ 
กําหนดเวลานําสงภาษี 

ม.40(4)(ก) 
-  ดอกเบี้ยเงินฝาก 
-  ดอกเบี้ยพันธบัตร 
-  ดอกเบี้ยหุนกู 
-  ดอกเบี้ยตั๋วเงิน 
-  ดอกเบี้ยเงินกูยืม 
-  ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่อยูในบังคับตองถูกหัก
ภาษีเงินได ณ ที่จาย ตามกฎหมายวาดวย
ภาษีเงินไดปโตรเลียม เฉพาะสวนที่เหลือ
หลังจากถูกหักภาษี ณ ที่จาย 
- ผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคา 
จําหนายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิ 
ในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 
หรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออกและจําหนาย 
ครั้งแรกในราคาต่ํากวาราคาไถถอน 
-  เงินไดทํานองเดียวกับดอกเบี้ย 
-  ผลประโยชนจากการใหกูยืมหรือ          
สิทธิเรียกรองในหนี้ทุกชนิด 

ธนาคาร/บริษัทเงินทุน 
หลักทรัพย/บริษัท 
เครดิตฟองซิเอร 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- บริษัท/หางหุนสวน 
นิติบุคคล(ไมรวมธนาคาร/
บริษัทเงินทุน/บริษัท
หลักทรัพย/บริษัท
เครดิตฟองซิเอร) 
- มูลนิธิ/สมาคม 
  

หักภาษีรอยละ 1 
  
  
  
  
หักภาษีรอยละ 10 
  
  
  
  
  
  
  
  

ท.ป.4/2528 ขอ 4(1)(ก) 
 
 
 
 

ท.ป.4/2528 ขอ 4(1)(ข) 

ภ.ง.ด.53 
นําสงภายในวันที่ 1-7  
ของเดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 
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ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

ผูมีหนาที่หักภาษี ผูถูกหักภาษี 
วิธีคํานวณภาษี/ 

หักภาษีอัตรารอยละ 

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร 
หรือคําสั่งกรมสรรพากร 
ที่กําหนดใหหักภาษี 

แบบฯ 
กําหนดเวลานําสงภาษี 

ม.40(4)(ก)เฉพาะ 
-  ดอกเบี้ยพันธบัตร 
-  ดอกเบี้ยหุนกู 
  
  

-  บริษัท 
-  หางหุนสวนนิติบุคคล 
(ไมรวมธนาคาร/ 
บริษัทเงินทุน/  
บริษัทหลักทรัพย/ 
บริษัทเครดิตฟองซิเอร) 

-  ธนาคาร 
-  บริษัทเงินทุน 
-  บริษัทหลักทรัพย 
-  บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
  

หักภาษีรอยละ 1 
  
  
  
  

ท.ป.4/2528 ขอ 4(2) 
 

ภ.ง.ด.53 
นําสงภายในวันที่ 1-7  
ของเดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 
  



 94

ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

ผูมีหนาที่หักภาษี ผูถูกหักภาษี 
วิธีคํานวณภาษี/ 

หักภาษีอัตรารอยละ 

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร 
หรือคําสั่งกรมสรรพากร 
ที่กําหนดใหหักภาษี 

แบบฯ 
กําหนดเวลานําสงภาษี 

ม.40(4)(ก) เฉพาะ 
 -  ดอกเบี้ยพันธบัตร 
 -  ดอกเบี้ยหุนกู 
 -  ดอกเบี้ยตั๋วเงิน 
 -  ดอกเบี้ยเงินกูยืม 
 -  ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่อยูในบังคับตองถูก
หักภาษีเงินได ณ ที่จาย ตามกฎหมายวา
ดวย  ภาษีเงินไดปโตรเลียม เฉพาะสวนที่
เหลือ หลังจากถูกหักภาษี ณ ที่จาย 
 -  ผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคา 
จําหนายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิ 
 ในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
หรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออกและจําหนาย
ครั้งแรกในราคาต่ํากวาราคาไถถอน 

บริษัท/หางหุนสวน 
นิติบุคคล/นิติบุคคลอื่น 
(ไมรวมธนาคาร/ 
บริษัทเงินทุน/ 
บริษัทหลักทรัพย/ 
บริษัทเครดิตฟองซิเอร) 
   

- บริษัท/หางหุนสวน 
นิติบุคคล/นิติบุคคลอื่น 
(ไมรวมธนาคาร/ 
บริษัทเงินทุน/บริษัท 
หลักทรัพย/บริษัท
เครดิตฟองซิเอร) 
- มูลนิธิ/สมาคม 
  

หักภาษีรอยละ 1 
  
  
  
  
  
หักภาษีรอยละ 10 
  

ท.ป.4/2528 ขอ 4(3)(ก) 
 
 
 
 
 

ท.ป.4/2528 ขอ 4(3)(ข) 

ภ.ง.ด.53 
นําสงภายในวันที่ 1-7  
ของเดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 
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ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

ผูมีหนาที่หักภาษี ผูถูกหักภาษี 
วิธีคํานวณภาษี/ 

หักภาษีอัตรารอยละ 

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร 
หรือคําสั่งกรมสรรพากร 
ที่กําหนดใหหักภาษี 

แบบฯ 
กําหนดเวลานําสงภาษี 

ม.40(4)(ข) 
 -  เงินปนผล 
 - สวนแบงกําไร 
  
  
  
   

-  บริษัท 
-  หางหุนสวนนิติบุคคล 
-  กองทุนรวม/ 
-  สถาบันการเงินที่มี 
กฎหมายเฉพาะ 
 (ไมรวมกิจการรวมคา) 
   

-  บริษัท 
-  หางหุนสวนนิติบุคคล 

หักภาษีรอยละ 10 
 -ไมตองหักภาษีหาก  จาย
ใหบริษัทจด  ทะเบียนใน
ตลาด  หลักทรัพยและ
บริษัท  ที่ถือหุนในบริษัท  
จายเงินปนผลไมนอยกวา
รอยละ 25 ของหุนทั้งหมด 

ท.ป.4/2528 ขอ 5 
 

ภ.ง.ด.53 
นําสงภายในวันที่ 1-7  
ของเดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 
  
  
  
  

ม.40(5)(ก) 
 การใหเชาทรัพยสิน ฯลฯ 
  
  
  
  

-  บริษัท 
-  หางหุนสวนนิติบุคคล 
-  นิติบุคคลอื่น 
  
  
  
  

-  บริษัท 
-  หางหุนสวนนิติบุคคล 
- มูลนิธิ/สมาคม 
-  บริษัท 
-  หางหุนสวนนิติบุคคล
เฉพาะที่ไดรับคาเชาเรือตาม
กฎหมายวาดวยการ 
สงเสริมการพาณิชยนาวี 

หักภาษีรอยละ 5 
  
หักภาษีรอยละ 10 
หักภาษีรอยละ 1 
  
  
  
  

ท.ป.4/2528 ขอ 6(2) 
 

ท.ป.4/2528 ขอ 6(3) 
ท.ป.4/2528 ขอ 6(4) 

 

ภ.ง.ด.53 
นําสงภายในวันที่ 1-7  
ของเดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 
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ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

ผูมีหนาที่หักภาษี ผูถูกหักภาษี 
วิธีคํานวณภาษี/ 

หักภาษีอัตรารอยละ 

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร 
หรือคําสั่งกรมสรรพากร 
ที่กําหนดใหหักภาษี 

แบบฯ 
กําหนดเวลานําสงภาษี 

ม.40(6) 
 -วิชาชีพอิสระตาม 
  ประมวลรัษฎากร 
  

-  บริษัท 
-  หางหุนสวนนิติบุคคล 
-  นิติบุคคลอื่น 
  
  

- ผูมีหนาที่เสียภาษี 
เงินไดนิติบุคคล 
- มูลนิธิ/สมาคม 
  

หักภาษีรอยละ 3 
  
หักภาษีรอยละ 10 
  

ท.ป.4/2528 ขอ 7(1) 
 

ท.ป.4/2528 ขอ 7(2) 
 

ภ.ง.ด.53 
นําสงภายในวันที่ 1-7  
ของเดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 

ม.40(7)(8) 
 -  การรับเหมาที่ผูรับเหมาจัดหาสัมภาระ 
 -  คาจางทําของ 
  
  
  
  
  

-  บริษัท 
-  หางหุนสวนนิติบุคคล 
-  นิติบุคคลอื่น 
-  ผูจายเงินทุกราย 
  
  
  
  
  

-  บริษัท 
-  หางหุนสวนนิติบุคคล 
(ไมรวมมูลนิธิ/สมาคม) 
-  บริษัท 
-  หางหุนสวนนิติบุคคล
ตามกฎหมายตางประเทศ
ประกอบกิจการในไทยและ
มิไดมีสํานักงานสาขาตั้งอยู
ถาวรในไทย 

หักภาษีรอยละ 3 
  
  
หักภาษีรอยละ 5 
  
  
  
  
  

ท.ป.4/2528 ขอ 8(2)(3) 
 
 

ท.ป.4/2528 ขอ 12 
 

ภ.ง.ด.53 
นําสงภายในวันที่ 1-7  
ของเดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 
  
  
  
  
  

ม.40(8) 
 -  คาโฆษณา 
  
  

-  บริษัท 
-  หางหุนสวนนิติบุคคล 
-  นิติบุคคลอื่น 
  

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได   
นิติบุคคล 

  

หักภาษีรอยละ 2 
  
  
  

ท.ป.4/2528 ขอ 10 
 

ภ.ง.ด.53 
นําสงภายในวันที่ 1-7  
ของเดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 
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ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

ผูมีหนาที่หักภาษี ผูถูกหักภาษี 
วิธีคํานวณภาษี/ 

หักภาษีอัตรารอยละ 

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร 
หรือคําสั่งกรมสรรพากร 
ที่กําหนดใหหักภาษี 

แบบฯ 
กําหนดเวลานําสงภาษี 

ม.40(8) 
 -รางวัลในการประกวดแขงขัน  ชิงโชค 
  

ผูจายเงินทุกราย 
  
  
  

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได        
นิติบุคคล 
  

หักภาษีรอยละ 5 
  
  
  

ท.ป.4/2528 ขอ 9(1) 
 

ภ.ง.ด.53 
นําสงภายในวันที่ 1-7  
ของเดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 

ม.40(8) 
คาบริการ 
 -  ไมรวมคาบริการโรงแรมและภัตตาคาร, 
คาเบี้ยประกันชีวิต 

-  บริษัท 
-  หางหุนสวนนิติบุคคล 
-  นิติบุคคลอื่น 
  
  

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได         
นิติบุคคล 

หักภาษีรอยละ 3 
  
  
  

ท.ป.4/2528 ขอ 12/1(2) ภ.ง.ด.53 
นําสงภายในวันที่ 1-7  
ของเดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 

ม.40(8) 
รางวัลสวนลดหรือประโยชน 
ใด ๆ จากการสงเสริมการขาย 
  

-  บริษัท 
-  หางหุนสวนนิติบุคคล 
-  นิติบุคคลอื่น 
  

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได        
นิติบุคคล 

หักภาษีรอยละ 3 
  
  
  

ท.ป.4/2528 ขอ 12/2(2) ภ.ง.ด.53 
นําสงภายในวันที่ 1-7  
ของเดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 

ม.40(8) 
เบี้ยประกันวินาศภัย 
  
  

-  บริษัท 
-  หางหุนสวนนิติบุคคล 
-  นิติบุคคลอื่น 
  

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได         
นิติบุคคล 
  

หักภาษีรอยละ 1 
  
  
  

ท.ป.4/2528 ขอ 12/3 
 

ภ.ง.ด.53 
นําสงภายในวันที่ 1-7  
ของเดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 



 98

ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

ผูมีหนาที่หักภาษี ผูถูกหักภาษี 
วิธีคํานวณภาษี/ 

หักภาษีอัตรารอยละ 

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร 
หรือคําสั่งกรมสรรพากร 
ที่กําหนดใหหักภาษี 

แบบฯ 
กําหนดเวลานําสงภาษี 

ม.40(8) 
คาขนสงที่มิใชคาขนสงสาธารณะ 
   

-  บริษัท 
-  หางหุนสวนนิติบุคคล 
-  นิติบุคคลอื่น  

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได        
นิติบุคคล 
  

หักภาษีรอยละ 1 
  
   

ท.ป.4/2528 ขอ 12/4 
 

ภ.ง.ด.53 
นําสงภายในวันที่ 1-7  
ของเดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 

ม.40(8) 
 - คาซื้อสินคาพืชไร 8 ชนิด ไดแก 
  ยางแผน หรือยางชนิดอื่น 
  มันสําปะหลัง ปอ ขาวโพด ออย 
  เมล็ดกาแฟ ผลปาลมน้ํามัน ขาว 

-  บริษัท 
-  หางหุนสวนนิติบุคคล 
-  นิติบุคคลอื่น 
  

บริษัท/หางหุนสวน 
นิติบุคคล(ไมรวมกลุม 
 เกษตรกรตามกฎหมาย 
วาดวยสหกรณ) 

หักภาษีรอยละ0.75 
  
  
  
  

ท.ป.4/2528 ขอ 3 ภ.ง.ด.53 
นําสงภายในวันที่ 1-7  
ของเดือนถัดไปจาก 
เดือนที่จายเงินได 
  

ม.40(8) 
 - ขายอสังหาริมทรัพย 
  
  

ผูจายเงินทุกราย 
  
  
  

บริษัท/หางหุนสวน 
นิติบุคคล 
  

หักภาษีรอยละ 1 
  
  
  

ม.69 ตรี 
 

หักภาษีและนําสง 
ขณะจดทะเบียน 
สิทธิและนิติกรรม 
ที่กรมที่ดิน 
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ตารางสรุปภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 
กรณีผูรับเงนิเปนนิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศและมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย 

 

ประเภทเงินได 
พึงประเมิน 

ผูมีหนาที่หักภาษี ผูถูกหักภาษี 
วิธีคํานวณภาษี/ 

หักภาษีอัตรารอยละ 

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร 
หรือคําสั่งกรมสรรพากร 
ที่กําหนดใหหักภาษี 

แบบฯ 
กําหนดเวลานําสงภาษี 

ม.40(2)(3)(4) 
(5)(6) 
  
  
  
  
  
  

ผูจายเงินทุกราย 
  
  
  
  
  
  
  

บริษัท/หางหุนสวนนิติบุคคล 
ตามกฎหมายตางประเทศและ 
มิไดประกอบกิจการในไทย 
  

หักภาษีรอยละ 15 
 - กรณีเงินปนผลใหหักรอยละ 10 
 - ไมตองหักภาษีกรณีจายดอกเบี้ย  
พันธบัตร ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยเงินฝาก 
ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  หากผูจายเงินเปนรัฐบาล
หรือ สถาบันการเงิน ที่มีกฎหมาย  
โดยเฉพาะของไทย 

ม.70 
 

ภ.ง.ด.54 
นําสงภายในวันที่ 1-7  
ของเดือนถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได 
  
  
  

ม.40(7)(8) 
  
  

- หนวยงานรัฐ 
- องคการของรัฐ 
- องคการปกครองสวน
ทองถิ่น 

- บริษัท 
- หางหุนสวนนิติบุคคลตาม
กฎหมายตางประเทศและมิได
ประกอบกิจการในไทย 

หักภาษีรอยละ 1 
  
  

ม.69 ทวิ 
 
 

ภ.ง.ด.53 
นําสงภายใน 
วันที่ 1-7 ของเดือนถัดไป 
จากเดือนที่จายเงินได 

 
*การหักภาษ ีอาจไดรับการยกเวนหรือลดอัตราภาษีตามอนุสัญญาภาษซีอน 
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การชําระอากรแสตมปเปนตวัเงิน 

ตารางสรุปแบบฯ/กําหนดเวลายื่นแบบฯ ของอากรแสตมป กรณีที่ตองชําระเปนตัวเงนิ 
 

ลําดับ ลักษณะแหงตราสาร แบบฯ ลําดับ ลักษณะแหงตราสาร แบบฯ 

1 ลักษณะตราสาร 1 เชาที่ดนิ โรงเรือน สิ่งปลูกสรางอยางอืน่หรือแพ อ.ส.4 15 ลักษณะตราสาร 15 เช็คสําหรับผูเดินทาง อ.ส.4 ก 

16 ลักษณะตราสาร 16 ใบรับของ อ.ส.4 ข 2 ลักษณะตราสาร 2 โอนใบหุน ใบหุนกู พนัธบัตรและ
ใบรับรองหนี้ ซึ่งบริษัท สมาคม คณะบุคคลหรือองคการใด ๆ 
เปนผูออก 

อ.ส.4 

17 ลักษณะตราสาร 17 ค้ําประกัน อ.ส.4 ข 

3 ลักษณะตราสาร 3 เชาซื้อทรัพยสิน อ.ส.4 ข 18 ลักษณะตราสาร 18 จํานํา อ.ส.4 

4 ลักษณะตราสาร 4 จางทําของ อ.ส.4 19 ลักษณะตราสาร 19 ใบรับของคลังสินคา อ.ส.4 

5 ลักษณะตราสาร 5 กูยืมเงิน หรือการตกลงใหเบกิเงินเกินบัญชี
จากธนาคาร 

อ.ส.4 ข 20 ลักษณะตราสาร 20 คําสั่งใหสงมอบของ อ.ส.4 

6 ลักษณะตราสาร 6 กรมธรรมประกันภัย อ.ส.4 ข 21 ลักษณะตราสาร 21 ตัวแทน อ.ส.4 

7 ลักษณะตราสาร 7 ใบมอบอํานาจ อ.ส.4 22 ลักษณะตราสาร 22 คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ อ.ส.4 

8 ลักษณะตราสาร 8 ใบมอบฉันทะสําหรับใหลงมติในที่ประชุม
ของบริษัท 

อ.ส.4 23 ลักษณะตราสาร 23 คูฉบับหรือคูฉีกแหงตราสาร อ.ส.4 ข 

9 ลักษณะตราสาร 9 
(1) ตัว๋แลกเงนิหรือตราสารทาํนองเดียวกับที่ใชอยางตัว๋แลกเงนิ 

 24 ลักษณะตราสาร 24 หนังสือบริคณหสนธขิองบริษัทจํากดัที่สงตอ
นายทะเบียน 

อ.ส.4 
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ลําดับ ลักษณะแหงตราสาร แบบฯ ลําดับ ลักษณะแหงตราสาร แบบฯ 

25 ลักษณะตราสาร 25 ขอบังคับของบริษัทจํากัดที่สงตอนายทะเบยีน อ.ส.4 (2) ตั๋วสัญญาใชเงินหรือตราสารทํานองเดียวกับที่ใชอยางตั๋ว
สัญญาใชเงิน 

อ.ส.4 ก 
อ.ส.4 ก 

10 ลักษณะตราสาร 10 บิลออฟเลดิง อ.ส.4 

26 ลักษณะตราสาร 26 ขอบังคับใหมหรือสําเนาหนังสือบริคณหสนธหิรือ
ขอบังคับของบริษัทจํากัดซึ่งเปลี่ยนแปลงใหมที่สงตอนายทะเบยีน 

อ.ส.4 

27 ลักษณะตราสาร 27 หนังสือสัญญาหางหุนสวน อ.ส.4 11 ลักษณะตราสาร 11  
(1) ใบหุน หรือใบหุนกู หรือใบรับรองหนี้ของบริษัท สมาคม 

คณะบุคคล หรือองคการใด ๆ 
(2) พันธบัตรของรัฐบาลใด ๆ ที่ขายในประเทศไทย 

 
อ.ส.4 ก 

 
อ.ส.4 

12 ลักษณะตราสาร 12 เช็ค หรือหนังสือคาํสั่งใด ๆ ซึ่งใชแทนเช็ค   อ.ส.4 ก 

13 ลักษณะตราสาร 13 ใบรับฝากเงินประเภทประจําของธนาคาร
โดยมีดอกเบี้ย 

อ.ส.4 ก 

14 ลักษณะตราสาร 14 เลตเตอรออฟเครดิต อ.ส.4 ข 

28 ลักษณะตราสาร 28  
(ก) ใบรับรางวัลสลากกินแบงของรัฐบาล 
(ข) ใบรับสําหรับการโอนหรือกอตั้งสิทธิใด ๆ  เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 

ในเมื่อนิติกรรมที่เปนเหตุใหออกใบรับนั้นมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
   ** ชําระอากรแสตมป ณ หนวยงานที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ 
(ค) ใบรับสําหรับการขาย ขายฝาก ใหเชาซื้อ หรือโอนกรรมสิทธิ

ยานพาหนะ ทั้งนี้เฉพาะยานพาหนะซึ่งมกีารจดทะเบียนตาม
กฎหมายวาดวยยานพาหนะนั้น ๆ  

 
อ.ส.4 
อ.ส.4 

 
 

อ.ส.4 ข 
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สถานที่ยื่นแบบ/กําหนดเวลายื่นแบบฯ /วิธีการชําระอากรแสตมปเปนตวัเงิน 
 

สถานที่ยื่นแบบ กําหนดเวลายืน่แบบ วิธีการชําระอากรแสตมป 

สํานักงานสรรพากรพื้นที่
สาขาในทองที่ที่สถาน
ประกอบการตัง้อยู 

• การชําระอากรแสตมปเปนตวัเงินดวยแบบ อ.ส.4 ใหยื่นแบบภายใน 15 วัน 
นับแตวันตองปดอากรแสตมป 

• การชําระอากรแสตมปเปนตวัเงินดวยแบบ อ.ส.4 ก และ อ.ส.4 ข  
     -  คาอากรแสตมปที่ตองชําระหรือไดรับเปนตัวเงิน ตัง้แตวนัที่ 1-15 ของ
เดือน ใหยืน่ชาํระภายในวันที่ 22 ของเดือนนั้น 
     - คาอากรแสตมปที่ตองชําระหรือไดรับเปนตัวเงิน ตั้งแตวนัที่ 16-สิ้น
เดือนใหยืน่ชําระภายในวันที ่7 ของเดือนถัดไป 

1. เงินสด 
2. แคชเชียรเชค็  สั่งจาย “กรมสรรพากร”  โดยระบวุันเดอืน

ป ที่เจาหนาทีร่ับชําระเช็คนัน้ หรือ กอนวนัที่ชําระไมเกนิ 
15 วัน 

3. ชําระดวยบตัรเครดิตของธนาคารกรุงไทย (KTC) เฉพาะ
ผูเสียภาษีทีย่ื่นแบบ ณ สํานกังานสรรพากรพื้นที่สาขาใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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โทษของการไมชําระอากรแสตมปภายในกําหนดระยะเวลา 

• โทษอาญา 
   ปรับไมเกิน 500 บาทตอแบบฯ 

• โทษทางแพง 
   - กรณีตราสารมิไดปดแสตมปบริบูรณเปนเวลาไมเกินกําหนด 90 วัน นับแตวันตองปด
แสตมปบริบูรณ ตองเสียเงินเพิ่มอากรเปน 2 เทาของจํานวนอากรแสตมป หรือเปนเงิน 4 บาท แลวแตอยาง
ใดจะมากกวา 
   - กรณีตราสารมิไดปดแสตมปบริบูรณเปนเวลาเกินกําหนด 90 วัน นับแตวันตองปด
แสตมปบริบูรณ ตองเสียเงินเพิ่มอากรเปน 5 เทาของจํานวนอากรแสตมป หรือเปนเงิน 10 บาท แลวแต
อยางใดจะมากกวา  
 

การขอลดเงินเพิ่มอากรแสตมป 
  ผูเสียอากรแสตมปขอลดเงินเพิ่มอากรแสตมป ใหเสียเพียงรอยละ 25 โดยทําหนังสือขอ
ลดเงินเพิ่มตอสรรพากรพื้นที่สาขาในทองที่ ณ สถานประกอบการที่ตั้งอยู 
 

ตารางสรุปอัตราภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา 
กรณีคํานวณภาษีจากเงินไดสุทธิ 

 

อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เมื่อไดยอดเงินไดสุทธิแลว นําไปคํานวณภาษีตามอตัราภาษี ดังนี ้
 
                                                                                                                                         หนวย: บาท 

เงินไดสุทธ ิ
ชวงเงินไดสุทธิ  

แตละขั้น 
อัตราภาษ ี
รอยละ 

ภาษแีตละขั้น 
เงินไดสุทธ ิ

ภาษีสะสม 
สูงสุดของขั้น 

1 - 150,000 150,000 43Hยกเวน - -  

150,001 - 500,000 350,000 10 35,000 35,000 

500,001 - 1,000,000 500,000 20 100,000 135,000 

1,000,001 - 4,000,000 3,000,000 30 900,000 1,035,000 

4,000,001 บาทขึ้นไป   37     

  
หมายเหตุ :* การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับเงินไดสุทธิ 150,000 บาทแรก มีผลใชบังคับ
สําหรับเงินไดสุทธิที่เกิดขึ้นในปพ.ศ. 2551 เปนตนไป ( พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551) 
     * เงินไดสุทธิคํานวณจาก เงินไดพึงประเมินหักคาใชจายและคาลดหยอน 
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ตารางสรุปอัตราภาษีเงนิไดนิติบุคคล 

กรณีคํานวณภาษีจากกําไรสทุธิ 
 

 สําหรับบริษัทฯ ท่ีมีทุนจดทะเบียนชาํระแลวในวนัสดุทายของรอบระยะเวลาบัญชไีมเกิน 5 ลานบาท 
 
                                                                                                                       หนวย: บาท 

กําไรสุทธิ อัตราภาษีรอยละ 

1 - 150,000 44Hยกเวน 

150,001 - 1,000,000 15 

1,000,001 - 3,000,000 25 

3,000,001 บาทขึ้นไป 30 

 
หมายเหตุ: * การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ 150,000 บาทแรก ใชสําหรับบริษัทหรือ
หางหุนสวนนติิบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป (พระราช
กฤษฎีกา (ฉบบัที่ 471) พ.ศ. 2551)  

   * บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลโดยทั่วไปจะเสียภาษีเงินไดนิติบคุคลอัตรารอยละ 30 ของ
กําไรสุทธิ เวนแต บริษัทฯ ทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยอาจเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตราต่ํากวา
รอยละ 30 
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