
ธุรกจิ SMEs 
 
  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Small and Medium Enterprises = SMEs) มีเป็นจาํนวนมากในประเทศไทย 
ประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือหา้งหุน้ส่วนสามญัท่ีมิใช่นิติบุคคล หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั 
หรือกิจการร่วมคา้ ซ่ึงจะประกอบธุรกิจขายสินคา้ ผลิตสินคา้ หรือใหบ้ริการ   
 

การก าหนดลกัษณะธุรกจิ SMEs 
 

หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยมกัจะกาํหนดลกัษณะธุรกิจ SMEs ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม พ.ศ. 2543  

สาํหรับกรมสรรพากร ประมวลรัษฎากรไม่ไดมี้คาํนิยามธุรกิจ SMEs ไวว้า่มีลกัษณะอยา่งไร แต่ไดอ้าศยัอาํนาจ
ตามประมวลรัษฎากรออกกฎหมายเพื่อสนบัสนุนส่งเสริมธุรกิจ SMEs เช่น ลดอตัราภาษีเงินได ้ยกเวน้ภาษีเงินได ้การหกั
รายจ่ายมากกวา่ 1 เท่า การหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาในอตัราเร่ง เป็นตน้  

ลกัษณะธุรกิจ SMEs ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม พ.ศ. 2543 และตามประมวล
รัษฎากร สรุปไดด้งัน้ี  

 

  1. ลกัษณะธุรกจิ SMEs ตามพระราชบัญญตัิส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543  ไดก้าํหนด
ลกัษณะวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  
 

ลกัษณะวสิาหกจิ 
จ านวนการจ้างงาน  (คน) จ านวนสินทรัพย์ถาวร  (ล้านบาท) 

ขนาดย่อม  ขนาดกลาง  ขนาดย่อม  ขนาดกลาง  

กิจการผลิตสินคา้  ไม่เกิน 50  51-200  ไม่เกิน 50  51-200  
กิจการคา้ส่ง  
กิจการคา้ปลีก  

ไม่เกิน 25  
ไม่เกิน 15  

26-50  
16-30  

ไม่เกิน 50  
ไม่เกิน 30  

51-100  
31-600  

กิจการใหบ้ริการ  ไม่เกิน 50  51-200  ไม่เกิน 50  51-200  
  

หมายเหตุ: ในกรณีท่ีจาํนวนการจา้งงานของกิจการใดเขา้ลกัษณะของวสิาหกิจขนาดยอ่มแต่มูลค่าสินทรัพยถ์าวรเขา้
ลกัษณะของวสิาหกิจขนาดกลางหรือมีจาํนวนการจา้งงานเขา้ลกัษณะของวสิาหกิจขนาดกลาง แต่มูลค่าสินทรัพยถ์าวรเขา้
ลกัษณะของวสิาหกิจขนาดยอ่ม ใหถื้อจาํนวนการจา้งงานหรือมูลค่าสินทรัพยถ์าวรท่ีนอ้ยกวา่เป็นเกณฑก์ารพิจารณา  
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2.  ลกัษณะธุรกจิ SMEs ทีก่รมสรรพากรอาศัยอ านาจตามประมวลรัษฎากรออกกฎหมายเพือ่สนับสนุน  
ส่งเสริมให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยมีหลกัเกณฑ์ลกัษณะใด ลกัษณะหน่ึง ดังนี้  
 

ล าดับที ่ ลกัษณะ  

1  เป็นบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ในวนัสุดทา้ยของ  รอบระยะเวลาบญัชี  
ไม่เกิน 5 ลา้นบาท  

2  เป็นบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีมีสินทรัพยถ์าวรไม่รวมท่ีดิน ไม่เกิน 200 ลา้นบาท และจา้งแรงงาน 
ไม่เกิน 200 คน  

3  เป็นบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีนาํหลกัทรัพยม์าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์MAI  

4  เป็น VC (Venture Capital) ท่ีถือหุน้ในบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีมีสินทรัพยถ์าวร ไม่รวมท่ีดิน 
ไม่เกิน 200 ลา้นบาท และจา้งแรงงานไม่เกิน 200 คน  

5  เป็นกิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการท่ีอยูใ่นบงัคบัภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่ีมีรายรับไม่เกิน 1.8 ลา้นบาทต่อปี 
หรือต่อรอบระยะเวลาบญัชี ไม่ตอ้งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 
หมายเหตุ: การใหสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีจะกาํหนดหลกัเกณฑธุ์รกิจ SMEs ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงในการใหสิ้ทธิ
ประโยชน์นั้น ๆ เช่น บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ในวนัสุดทา้ยของ  รอบระยะเวลาบญัชี  
ไม่เกิน 5 ลา้นบาท จะไดสิ้ทธิประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ 150,000 บาทแรก หรือบริษทัฯ ท่ีมี
แรงงานไม่เกิน 200 คน จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีหกัค่าสึกหรอ และค่าเส่ือมราคา ในอตัราเร่ง เป็นตน้  
 ดงันั้น บริษทัใดท่ีเขา้หลกัเกณฑธุ์รกิจ SMEs หลายลกัษณะก็จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากข้ึนตามลกัษณะ
นั้น ๆ  
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รูปแบบธุรกจิ SMEs 
  
  การประกอบธุรกิจต่าง ๆ อาจจะกระทาํตั้งแต่คนเดียวข้ึนไป หากมีหุน้ส่วนร่วมกนัหลายคน ก็มกัจดัตั้ง  
ในรูปของนิติบุคคล รูปแบบธุรกิจมีลกัษณะแตกต่างกนั ปรากฏดงัตารางสรุป 
  

ตารางสรุปรูปแบบธุรกจิ SMEs 
 

ล าดับที ่ รูปแบบ ลกัษณะ 

1 บุคคลธรรมดา บุคคลทัว่ไปท่ีมีชีวติอยูต่ามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
(มาตรา 15) 

2 คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ตกลงเขา้กนัเพื่อการทาํกิจการร่วมกนั 
โดยไม่มีวตัถุประสงคแ์บ่งปันกาํไรท่ีไดจ้ากกิจการท่ีทาํ 
(หน่วยภาษีตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร) 

3 หา้งหุน้ส่วนสามญัท่ีมิใช่ 
นิติบุคคล 

บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ตกลงเขา้กนัเพื่อการทาํกิจการร่วมกนั 
โดยมีวตัถุประสงคแ์บ่งปันกาํไรท่ีไดจ้ากกิจการท่ีทาํ 
(หน่วยภาษีตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร) 

4 หา้งหุน้ส่วนสามญัท่ีจดทะเบียนนิติ
บุคคล 

บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป มาลงทุนและเป็นเจา้ของกิจการร่วมกนั 
โดยหุน้ส่วนทุกคนไม่จาํกดัความรับผดิและตอ้งจดทะเบียน 
เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

5 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป มาลงทุนและเป็นเจา้ของกิจการร่วมกนั  
หุน้ส่วนมีทั้งท่ีจาํกดัความรับผดิและไม่จาํกดัความรับผดิและตอ้ง
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย  ์

6 บริษทัจาํกดั บุคคลตั้งแต่ 7 คนข้ึนไป มาลงทุนและเป็นเจา้ของกิจการ ผูถื้อหุน้
รับผดิในหน้ีต่าง ๆ ไม่เกินจาํนวนเงินท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคนลงทุน
และตอ้งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย ์

7 บริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัประเภทซ่ึงตั้งข้ึนดว้ยความประสงคท่ี์จะเสนอขายหุน้ต่อ 
ประชาชนใหผู้ถื้อหุน้มีความรับผดิจาํกดั ไม่เกินจาํนวนเงินค่าหุน้
ท่ีตอ้งชาํระ และบริษทัดงักล่าวไดร้ะบุความประสงคเ์ช่นนั้นไว  ้
ในหนงัสือบริคณห์สนธิ (มาตรา 15 พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั) 
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ล าดับที ่ รูปแบบ ลกัษณะ 

8 กิจการร่วมคา้ กิจการท่ีดาํเนินการร่วมกนัเป็นทางการคา้หรือหากาํไรระหวา่ง  
บริษทักบับริษทั บริษทักบัหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคลกบัหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลหรือระหวา่งบริษทัและ/หรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคลกบับุคคลธรรมดาคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 
หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือนิติบุคคลอ่ืน 
  - เป็นนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร (มาตรา 39) 

9 นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 

10 กิจการท่ีดาํเนินการคา้ หรือหากาํไร
โดยรัฐบาลต่างประเทศหรือองคก์าร
ของรัฐบาลต่างประเทศ  

เป็นกิจการของรัฐบาลต่างประเทศหรือองคก์ารของรัฐบาล  
ต่างประเทศ มีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตาม 
ประมวลรัษฎากร  
  - เป็นนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร (มาตรา 39) 

11 มูลนิธิหรือสมาคม เป็นนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรและมีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลแต่จะไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถา้เป็นมูลนิธิหรือ
สมาคมท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัประกาศใหเ้ป็น
องคก์ารสาธารณะกุศล 
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ประเภทภาษอีากรตามประมวลรัษฎากร 
  

ประมวลรัษฎากรเป็นกฎหมายท่ีใหอ้าํนาจกรมสรรพากรจดัเก็บภาษี 5 ประเภท ไดแ้ก่ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์  

 

ภาษีอากรแต่ละประเภทมีลกัษณะและวธีิการจัดเกบ็ทีแ่ตกต่างกนั ดังนี้  
 

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  คือ ภาษีท่ีจดัเก็บจากบุคคลธรรมดา หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติ
บุคคล ผูถึ้งแก่ความตายระหวา่งปีภาษี และกองมรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง โดยปกติจดัเก็บเป็นรายปี เงินไดพ้ึงประเมินท่ีเกิดข้ึน
ในปีใด ๆ ผูมี้เงินไดพ้ึงประเมินมีหนา้ท่ีตอ้งนาํไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีท่ีกาํหนดภายในเดือน
มกราคมถึงมีนาคมของปีถดัไป สาํหรับผูมี้เงินไดพ้ึงประเมินบางกรณีกฎหมายยงักาํหนดใหย้ืน่แบบฯ เสียภาษีคร่ึงปี 
สาํหรับเงินไดพ้ึงประเมิน ท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงคร่ึงปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีท่ีตอ้งชาํระและเงินได้พึงประเมิน
บางกรณี กฎหมายกาํหนดให้ ผูจ่้ายทาํหนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย เพื่อใหมี้การทยอยชาํระภาษีขณะท่ีมีเงินได้พึงประเมินเกิดข้ึน
อีกดว้ย  
 
  2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ท่ีจดทะเบียนตามประมวลกฎหมาย
แพง่ และพาณิชย ์และหมายความรวมถึงนิติบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ดว้ย   
      บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  มีดงัน้ี  
        (1)   บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทีต่ั้งขึน้ตามกฎหมายไทย ไดแ้ก่  
                 ก.   บริษทั จาํกดั  
                 ข.   บริษทัมหาชน จาํกดั  
                 ค.   หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  
                 ง.   หา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบียน  
        (2)   บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทีต่ั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ มีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใน
ประเทศไทย ก็ต่อเม่ือเขา้เง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัต่อไปน้ี   
                 ก.  บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้น เขา้มากระทาํกิจการในประเทศไทย  (มาตรา 66 
วรรคแรก แห่งประมวลรัษฎากร)  
                 ข.   บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้น กระทาํกิจการในท่ีอ่ืนๆ  รวมทั้งในประเทศไทย 
(มาตรา 66 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร)  
                  ค.   บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้น กระทาํกิจการอ่ืนๆรวมทั้งในประเทศไทยและ
กิจการท่ีกระทาํนั้นเป็นกิจการขนส่งระหวา่งประเทศ (มาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร)  
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                 ง.   บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้น มิไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทย  แต่ไดรั้บเงิน
ไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ท่ีจ่ายจากหรือในประเทศไทย (มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร)  
                 จ.   บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลต่างประเทศท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย  ตามมาตรา 
76 วรรคสอง และมาตรา 76 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร ไดจ้าํหน่ายเงินกาํไรหรือเงินประเภทอ่ืนท่ีกนัไวจ้ากกาํไร หรือถือได้
วา่เป็นเงินกาํไรออกไปจากประเทศไทย (มาตรา 70 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร)  
                 ฉ.   บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้น มิไดเ้ขา้มาทาํกิจการในประเทศไทยโดยตรง 
หากแต่มีลูกจา้งหรือผูท้าํการแทนหรือผูท้าํการติดต่อ ในการประกอบกิจการในประเทศไทย  ซ่ึงเป็นเหตุใหไ้ดรั้บเงินได้
หรือผลกาํไรในประเทศไทย (มาตรา 76 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร)  
        (3)   กจิการซ่ึงด าเนินการเป็นทางค้า หรือหาก าไร โดย  
                 ก.   รัฐบาลต่างประเทศ  
                 ข.   องคก์ารของรัฐบาลต่างประเทศ  
                 ค.   นิติบุคคลอ่ืนท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ  
        (4)   กจิการร่วมค้า (Joint Venture) ไดแ้ก่ กิจการท่ีดาํเนินการร่วมกนัเป็นทางคา้หรือหากาํไร ระหวา่งบุคคล
ดงัต่อไปน้ีคือ  
                 ก.   บริษทักบับริษทั  
                 ข.   บริษทักบัหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล  
                 ค.   หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลกบัหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล  
                 ง.   บริษทัและหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลกบับุคคลธรรมดา  
                 จ.   บริษทัและหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลกบัคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล  
                 ฉ.   บริษทัและหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลกบัหา้งหุน้ส่วนสามญั  
                 ช.   บริษทัและหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลกบันิติบุคคลอ่ืน  
        (5)   มูลนิธิหรือสมาคมทีป่ระกอบกจิการซ่ึงมีรายได้แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กาํหนดใหเ้ป็นองคก์ารหรือสถานสาธารณกุศล  
        (6)   นิติบุคคลทีอ่ธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีและประกาศในราชกจิจานุเบกษาใหเ้ป็นบริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร  
 

  3. ภาษีมูลค่าเพิม่ เป็นภาษีท่ีเก็บจากผูข้ายสินคา้ในประเทศ การใหบ้ริการในประเทศ และการ นาํเขา้สินคา้  
 ผูป้ระกอบการท่ีขายสินคา้หรือใหบ้ริการในทางธุรกิจหรือวชิาชีพเป็นปกติธุระ  ไม่วา่จะประกอบกิจการในรูปของบุคคล
ธรรมดา คณะบุคคลหรือหา้งหุน้ส่วนสามญัท่ีมิใช่นิติบุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ หากมีรายรับจากการขายสินคา้หรือ
ใหบ้ริการเกินกวา่ 1.8 ลา้นบาทต่อปี มีหนา้ท่ีตอ้งยืน่คาํขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียน โดย
คาํนวณภาษีท่ีตอ้งเสียจากภาษีขายหกัดว้ยภาษีซ้ือในแต่ละเดือนภาษี    



 7 

           4. ภาษีธุรกจิเฉพาะ เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอยา่งแทนภาษีการคา้ท่ีถูกยกเลิก ภาษีธุรกิจ
เฉพาะเร่ิมใชบ้งัคบัใน พ.ศ. 2535 พร้อมกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม  
           5. อากรแสตมป์  เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากการกระทาํ ตราสาร 28 ลกัษณะ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นบญัชีอตัราอากรแสตมป์  

 
ประเภทเงินได้พงึประเมิน  

ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร 
 

ประเภท 
เงินได้ฯ 

ลกัษณะ 

ประเภทท่ี 1 
มาตรา 40(1) 

 

เงินไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงานไม่วา่จะเป็นเงินเดือน  ค่าจา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั เบ้ียหวดั 
บาํเหน็จ บาํนาญ เงินค่าเช่าบา้น เงินท่ีคาํนวณไดจ้ากมูลค่าของการไดอ้ยูบ่า้นท่ีนายจา้งให้
อยูโ่ดยไม่เสียค่าเช่า เงินท่ีนายจา้งชาํระหน้ีใดๆ ซ่ึงลูกจา้ง มีหนา้ท่ีตอ้งชาํระ และเงิน 
ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ ใด ๆ บรรดาท่ีไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน 

ประเภทท่ี 2 
มาตรา 40(2) 

 
 

เงินไดเ้น่ืองจากหนา้ท่ีหรือตาํแหน่งงานท่ีทาํ หรือจากการรับทาํงานให ้ไม่วา่จะเป็น
ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานท่ีทาํ เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั 
เงินค่าเช่าบา้น เงินท่ีคาํนวณไดจ้ากมูลค่าของการไดอ้ยูบ่า้นท่ีผูจ่้ายเงินไดใ้หอ้ยูโ่ดยไม่เสีย
ค่าเช่า เงินท่ีผูจ่้ายเงินไดจ่้ายชาํระหน้ีใดๆ ซ่ึงผูมี้เงินไดมี้หนา้ท่ีตอ้งชาํระ  และ เงิน ทรัพยสิ์น 
หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาท่ีไดเ้น่ืองจากหนา้ท่ีหรือตาํแหน่งงานท่ีทาํ หรือจากการรับ
ทาํงานใหน้ั้น ไม่วา่หนา้ท่ี หรือตาํแหน่งงาน หรืองานท่ีรับทาํใหน้ั้นจะเป็นการประจาํหรือ
ชัว่คราว 

ประเภทท่ี 3 
มาตรา 40(3) 

ค่าแห่งกู๊ดวลิล ์ค่าแห่งลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอยา่งอ่ืน เงินปี หรือเงินไดมี้ลกัษณะเป็นเงินรายปี
อนัไดม้าจากพินยักรรม นิติกรรมอยา่งอ่ืนหรือคาํพิพากษาของศาล 

ประเภทท่ี 4 
มาตรา 40(4) 

 
 

 

(ก) ดอกเบ้ียพนัธบตัร ดอกเบ้ียเงินฝาก ดอกเบ้ียหุน้กู ้ดอกเบ้ียตัว๋เงิน  ดอกเบ้ียเงินกูย้มืไม่วา่
จะมีหลกัประกนัหรือไม่ ดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตาม
กฎหมายวา่ดว้ยภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมเฉพาะส่วนท่ีเหลือจากถูกหกัภาษีไว  ้ณ ท่ีจ่ายตาม
กฎหมายดงักล่าว หรือผลต่างระหวา่งราคาไถ่ถอนกบัราคาจาํหน่ายตัว๋เงินหรือตราสาร
แสดงสิทธิในหน้ีท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผูอ้อกและ
จาํหน่ายคร้ังแรกในราคาตํ่ากวา่ราคาไถ่ถอน รวมทั้งเงินไดท่ี้มีลกัษณะทาํนองเดียวกนั
กบัดอกเบ้ีย ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีไดจ้ากการใหกู้ย้มืหรือจากสิทธิ
เรียกร้องในหน้ีทุกชนิด ไม่วา่จะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม 

(ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของกาํไรหรือ ประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดจ้ากบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วน
นิติบุคคล กองทุนรวม หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย 
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ประเภท 
เงินได้ฯ 

ลกัษณะ 

จดัตั้งข้ึนสาํหรับใหกู้ย้มืเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม 
เงินปันผล หรือเงินส่วนแบ่งของกาํไรท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตาม
กฎหมายวา่ดว้ยภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมเฉพาะส่วนท่ีเหลือจากถูกหกัภาษีไว  ้ณ ท่ีจ่ายตาม
กฎหมายดงักล่าว 

(ค) เงินโบนสัท่ีจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนในบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล  
(ง) เงินลดทุนของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลเฉพาะส่วนท่ีจ่ายไม่เกินกวา่กาํไรและ

เงินท่ีกนัไวร้วมกนั 
(จ) เงินเพิ่มทุนของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงตั้งจากกาํไรท่ีไดม้าหรือเงินท่ีกนัไว้

รวมกนั 
(ฉ) ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนั หรือรับช่วง

กนั หรือเลิกกนั ซ่ึงตีราคาเป็นเงินไดเ้กินกวา่เงินทุน 
(ช) ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการโอนการเป็นหุน้ส่วน โอนหุน้ หุน้กู้ พนัธบตัร หรือตัว๋เงิน 

หรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็น
ผูอ้อก ทั้งน้ี เฉพาะซ่ึงตีราคาเป็นเงินไดเ้กินกวา่ท่ีลงทุน 

ประเภทท่ี 5 
มาตรา 40(5) 

 
 

เงินหรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีไดเ้น่ืองจาก  
(ก) การใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 
(ข) การผดิสัญญาเช่าซ้ือทรัพยสิ์น 
(ค) การผดิสัญญาซ้ือขายเงินผอ่นซ่ึงผูข้ายไดรั้บคืนทรัพยสิ์นท่ีซ้ือขายนั้น โดยไม่ตอ้งคืน
เงินหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ 

ประเภทท่ี 6 
มาตรา 40(6) 

เงินไดจ้ากวชิาชีพอิสระ คือ วชิากฎหมาย การประกอบโรคศิลป วศิวกรรม สถาปัตยกรรม 
การบญัชี ประณีตศิลปกรรม หรือวชิาชีพอิสระอ่ืนซ่ึงไดมี้พระราชกฤษฎีกากาํหนดชนิดไว  ้

ประเภทท่ี 7 
มาตรา 40(7) 

เงินไดจ้ากการรับเหมาท่ีผูรั้บเหมาตอ้งลงทุนดว้ยการจดัหาสัมภาระในส่วนสาํคญันอกจาก
เคร่ืองมือ 
 

ประเภทท่ี 8 
มาตรา 40(8) 

เงินไดจ้ากการธุรกิจ การพาณิชย ์การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอ่ืน
นอกจากท่ีระบุไวใ้น มาตรา 40 (1)  ถึงมาตรา 40 (7) แลว้ 
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วธิีการค านวณภาษ ี
 

ประมวลรัษฎากรไดก้าํหนดวธีิการคาํนวณภาษีของภาษีแต่ละประเภทไวแ้ตกต่างกนั   เช่น จดัเก็บภาษีจากเงินไดสุ้ทธิ   ซ่ึงเป็นเงินไดพ้ึงประเมินท่ีหกัออกดว้ย
ค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่นแลว้  จดัเก็บภาษีจากกาํไรสุทธิ จดัเก็บภาษีจากรายรับหรือรายไดก่้อนหกัรายจ่าย  หรือกาํหนดใหเ้สียอากรแสตมป์ในอตัราร้อยละของมูลค่า
ตราสาร  หรือสัญญา เป็นตน้ 
             วธีิการคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป์ สรุปไดด้งัน้ี 

 

ตารางสรุปวธีิค านวณภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา 
 

ล าดับ
ที่ 

แบบแสดงรายการ 
ประเภทเงินได้ 
พงึประเมิน 

วธีิค านวณภาษี 
ก าหนดเวลา 
ยืน่แบบฯ 

หมายเหตุ 

1 
  
  
  
  
  
  

ภ.ง.ด.94 
ภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาคร่ึงปี 
  
  
  
   
   

มาตรา 40(5)-(8) 
แห่งประมวล
รัษฎากร 
  

วธีิคิดค านวณมี 2 วธีิ 
  วธีิที ่1  ค านวณภาษีจากเงินได้สุทธิ 
 -นาํเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย.  หกั
ออกดว้ยค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่น ผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นเงินได้
สุทธิ  ใหน้าํเงินไดสุ้ทธิไปคาํนวณภาษี ตามบญัชีอตัราภาษี   
เงินไดบุ้คคลธรรมดา จะไดภ้าษีท่ีตอ้งชาํระคร่ึงปี และสามารถ 
นาํภาษีท่ีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย  มาหกัออกจากภาษีท่ีตอ้งชาํระได ้
  วธีิที ่2 ค านวณภาษีจากเงินได้พงึประเมิน  
  เงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย. เกินกวา่ 
1,000,000 บาทข้ึนไป ใหน้าํเงินไดพ้ึงประเมินทั้งหมดไป  
คาํนวณภาษีอตัราร้อยละ 0.50 ภาษีท่ีคาํนวณไดจ้ะเป็นภาษี  
ตอ้งชาํระคร่ึงปี และสามารถนาํภาษีท่ีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย มาหกั

ก.ค.- ก.ย. ของปี
นั้น 
  
  
  

 - เงินไดสุ้ทธิ  150,000 บาทแรก ไดรั้บ
การยกเวน้ภาษี  ตั้งแต่ปีภาษี 2551 
 - เงินได ้มาตรา 40(5)-(8) เลือกหกั
ค่าใชจ่้ายเหมาหรือหกัตามความจาํเป็น
และสมควรได ้
 - เงินได ้มาตรา 40(8) ท่ีมิได ้ระบุไวใ้น                     
พระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 11) แห่ง
ประมวลรัษฎากรใหห้กัค่าใชจ่้ายตาม
ความจาํเป็นและสมควร เท่านั้น 
- วธีิคาํนวณภาษีดูมาตรา 48(1),(2) และ 
พระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 480) แห่ง
ประมวลรัษฎากร 
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ล าดับ
ที่ 

แบบแสดงรายการ 
ประเภทเงินได้ 
พงึประเมิน 

วธีิค านวณภาษี 
ก าหนดเวลา 
ยืน่แบบฯ 

หมายเหตุ 

ออกจากภาษีท่ีตอ้งชาํระได้ 
***เปรียบเทยีบยอดภาษีต้องช าระวธีิที่ 1 กบัวธีิที ่2  
     -ให้ช าระยอดภาษีทีค่ านวณได้มากกว่า 

2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ภ.ง.ด.90 
ภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาประจาํปี
ภาษี 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

วธีิคิดค านวณมี 2 วธีิ 
  วธีิที ่1 ค านวณภาษีจากเงินได้สุทธิ 
 -นาํเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่เดือน ม.ค.-ธ.ค. หกัออก
ดว้ยค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่น ผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นเงินไดสุ้ทธิ 
ใหน้าํเงินไดสุ้ทธิไปคาํนวณภาษี ตามบญัชีอตัราภาษี เงินได้
บุคคลธรรมดา จะไดภ้าษีท่ีตอ้งชาํระประจาํปี สามารถนาํ
ภาษีท่ีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย และภาษีท่ีชาํระตามแบบ ภ.ง.ด.94  
มาหกัออกจากภาษีท่ีตอ้งชาํระประจาํปีภาษีได้ 
  วธีิที ่2 ค านวณภาษีจากเงินได้พงึประเมิน 
 เงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่เดือน มกราคมถึงธนัวาคม  
ตามมาตรา 40(2)-(8) เกินกวา่ 1,000,000 บาทข้ึนไป ใหน้าํ
เงินได ้ พึงประเมินทั้งหมด ไปคาํนวณภาษีอตัราร้อยละ 
0.50 ภาษีท่ี  คาํนวณไดเ้ป็นภาษีท่ีตอ้งชาํระทั้งปีและ
สามารถนาํภาษีท่ีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายและภาษีท่ีชาํระตามแบบ 
ภ.ง.ด.94 มาหกัออกจากภาษีท่ีตอ้งชาํระได้ 
***เปรียบเทยีบยอดภาษีต้องช าระวธีิที่ 1 กบัวธีิที ่2  
     -ให้ช าระยอดภาษีทีค่ านวณได้มากกว่า 

ม.ค.- มี.ค.  
ของปีถดัไป 
  

 - เงินไดสุ้ทธิ 150,000 บาทแรก ไดรั้บ
การยกเวน้ภาษี ตั้งแต่ปีภาษี 2551 
 -เงินได ้มาตรา 40(5)-(8) เลือกหกั
ค่าใชจ่้ายเหมาหรือหกัตามความจาํเป็น
และสมควรได ้
 -เงินได ้มาตรา 40(8) ท่ีมิได ้ระบุไวใ้น 
พระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 11) ใหห้กั
ค่าใชจ่้ายตามความจาํเป็นและสมควร 
เท่านั้น 
- วธีิคาํนวณภาษีดูมาตรา 48(1),(2) และ 
พระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 480) แห่ง
ประมวลรัษฎากร 
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ล าดับ
ที่ 

แบบแสดงรายการ 
ประเภทเงินได้ 
พงึประเมิน 

วธีิค านวณภาษี 
ก าหนดเวลา 
ยืน่แบบฯ 

หมายเหตุ 

3 
  
  
  
  
   

ภ.ง.ด.91 
ภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาประจาํปี
ภาษี 
  
  
    

มาตรา 40(1) 
แห่งประมวล
รัษฎากร 
  
  
  
  
  

  ค านวณภาษีจากเงินได้สุทธิ 
  นาํเงินไดพ้ึงประเมินประเภทเงินเดือน ค่าจา้งฯลฯ ท่ีไดรั้บ
ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ธ.ค. ของปีท่ีผา่นมา หกัออกดว้ยค่าใชจ่้าย
และ ค่าลดหยอ่น ผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นเงินไดสุ้ทธิ แลว้จึงนาํเงิน
ไดสุ้ทธิไปคาํนวณภาษีตามบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาจะไดภ้าษีท่ีตอ้งชาํระทั้งปีและสามารถนาํภาษีท่ีถูก
หกั ณ ท่ีจ่ายไว ้มาหกัออกจากภาษีท่ีตอ้งชาํระได้ 

ม.ค.- มี.ค. ของปี
ถดัไป 
  
  
  
  
  

เงินไดสุ้ทธิ 150,000 บาทแรก ไดรั้บการ
ยกเวน้ภาษี ตั้งแต่ปีภาษี 2551 
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ตารางสรุปวธีิค านวณภาษเีงินได้นิติบุคคล 
 

ล าดับ
ที ่

แบบแสดงรายการ 
ผู้มีหน้าที่ 

เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
รายได้และรายจ่าย วธีิค านวณภาษี 

ก าหนดเวลา 
ยืน่แบบฯ 

หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภ.ง.ด.51 
ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลคร่ึงรอบ
ระยะเวลาบญัชี
แรก 
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

 - หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 
 - บริษทัหรือ 
 - หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย 
 - กิจการร่วมคา้ 
 - บริษทัท่ีตั้งข้ึนตาม  
กฎหมายต่างประเทศท่ี  
ประกอบกิจการในไทย 
 - นิติบุคคลอ่ืนท่ีตั้งข้ึน 
ตามกฎหมายต่างประเทศ 
 - กิจการของรัฐบาล 
ต่างประเทศ 
 -องคก์ารของรัฐบาล  
ต่างประเทศ 

 - เป็นรายไดแ้ละรายจ่าย 
ท่ีเกิดข้ึนในรอบ 6 เดือน 
แรกนบัแต่วนัเร่ิมตน้ของ
รอบระยะเวลาบญัชี 
- ใชเ้กณฑสิ์ทธิในการ
รับรู้รายไดแ้ละรายจ่าย 
  
  
  
  
  
  
  

ประมาณการก าไรสุทธิ 
  บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล
ตอ้งประมาณการกาํไรสุทธิจาก
รายไดแ้ละรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนในรอบ
ระยะเวลาบญัชี  
  เม่ือไดป้ระมาณกาํไรสุทธิทั้งรอบ
ระยะเวลาบญัชีแลว้ ใหน้าํก่ึงหน่ึง
ของประมาณการกาํไรสุทธิไป
คาํนวณภาษีตามบญัชีอตัราภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลจะไดภ้าษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ท่ีตอ้งชาํระคร่ึงปี หากมีภาษีถูกหกั ณ 
ท่ีจ่าย สามารถนาํมาหกัออกจากภาษี
ตอ้งชาํระได ้
  วธีิคาํนวณภาษีตอ้งเป็นไปตาม
มาตรา 65 ทว ิและมาตรา 65 ตรี 
แห่งประมวลรัษฎากร 

ภายใน 2 เดือน 
นบัแต่วนัส้ิน 6 
เดือนแรกของ
รอบระยะ 
เวลาบญัชี 
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 -ประมาณการกาํไรสุทธิขาดไป  
เกินกวา่ร้อยละ 25 จะตอ้งเสีย
เงินเพิ่ม ร้อยละ 20 ของภาษีจาก
กาํไรสุทธิ ท่ีประมาณการขาด
ไป แต่เงินเพิ่มอาจลดลงเสีย
สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.5 ต่อ
เดือน ของภาษีท่ีชาํระขาดไปได ้
(ท.ป.81/2542) 
 - ขาดทุนสุทธิหรือไม่มี 
รายไดก้็ตอ้งยืน่แบบฯ  
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ล าดับ
ที ่

แบบแสดงรายการ 
ผู้มีหน้าที่ 

เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
รายได้และรายจ่าย วธีิค านวณภาษี 

ก าหนดเวลา 
ยืน่แบบฯ 

หมายเหตุ 

  ก าไรสุทธิ 
ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุนบริษทั
หลกัทรัพย ์บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
หรือบริษทัท่ีอธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศกาํหนดใหน้าํรายไดแ้ละ
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงในคร่ึงรอบ
ระยะเวลาบญัชีแรกมาคาํนวณหา
กาํไรสุทธิวธีิคาํนวณภาษีตอ้งเป็นไป
ตามมาตรา 65 ทว ิและมาตรา 65 ตรี 
แห่งประมวลรัษฎากรเม่ือไดก้าํไร
สุทธิแลว้ใหน้าํไปคาํนวณภาษีตาม
บญัชีอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจะได้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีตอ้งชาํระคร่ึงปี 
หากมีภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายสามารถ
นาํมาหกัออกจากภาษีตอ้งชาํระได้ 

-บริษทั/หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 
ท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ และมีรอบ
ระยะเวลา บญัชีไม่ครบ 12 
เดือนไม่จาํเป็นตอ้งยืน่แบบ 
ภ.ง.ด.51 
 -ยืน่แบบฯ ณ สถาน
ประกอบการท่ีสาํนกังานใหญ่
ตั้งอยู ่หรือยืน่แบบฯ ผา่น
เวบ็ไซตข์องกรมสรรพากร
www.rd.go.th  



 14 

ล าดับ
ที ่

แบบแสดงรายการ 
ผู้มีหน้าที่ 

เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
รายได้และรายจ่าย วธีิค านวณภาษี 

ก าหนดเวลา 
ยืน่แบบฯ 

หมายเหตุ 

2 ภ.ง.ด.50 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
สาํหรับรอบระยะ 
เวลาบญัชี 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 - หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 
-  บริษทัหรือ 
-  หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย 
- กิจการร่วมคา้ 
- บริษทัท่ีตั้งข้ึนตาม  
กฎหมายต่างประเทศท่ี  
ประกอบกิจการในไทย 
- นิติบุคคลอ่ืนท่ีตั้งข้ึน 
ตามกฎหมายต่างประเทศ 
- กิจการของรัฐบาล  
ต่างประเทศ 
- องคก์ารของรัฐบาล  
ต่างประเทศ 

 -เป็นรายไดแ้ละรายจ่าย
ท่ีเกิดข้ึนในรอบ
ระยะเวลาบญัชี 
 -ใชเ้กณฑสิ์ทธิในการ
รับรู้รายไดแ้ละรายจ่าย 

  ก าไรสุทธิ 
   บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล
ตอ้งนาํรายไดแ้ละรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนใน
รอบระยะเวลาบญัชี มาคาํนวณหา
กาํไรสุทธิ 
   วธีิคาํนวณภาษีตอ้งเป็นไปตาม
มาตรา 65 ทว ิและมาตรา 65 ตรี แห่ง
ประมวลรัษฎากร เม่ือไดก้าํไรสุทธิ  
แลว้ใหน้าํไปคาํนวณภาษีตามบญัชี
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล จะไดภ้าษี
เงินไดนิ้ติบุคคลท่ีตอ้งชาํระสาํหรับ
รอบระยะเวลาบญัชี สามารถนาํภาษี
ท่ีชาํระแลว้ตามแบบ ภ.ง.ด.51 และ
ภาษีท่ีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย มาหกัออกจาก
ภาษีท่ีตอ้งชาํระได ้ 

ภายใน 150 วนั
นบัแต่วนัส้ิน
รอบระยะเวลา
บญัชี 

 -แนบงบการเงิน พร้อม 
  กบัแบบ ภ.ง.ด.50 
 -ขาดทุนสุทธิหรือไม่มี 
  รายไดก้็ตอ้งยืน่แบบฯ 
 -ใหย้ืน่แบบ ณ สถาน 
  ประกอบการท่ีสาํนกังานใหญ่
ตั้งอยูห่รือยืน่แบบ ผา่นทาง
เวบ็ไซตข์องกรมสรรพากร 
www.rd.go.th 
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ล าดับ
ที ่

แบบแสดงรายการ 
ผู้มีหน้าที่ 

เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
รายได้และรายจ่าย วธีิค านวณภาษี 

ก าหนดเวลา 
ยืน่แบบฯ 

หมายเหตุ 

3 ภ.ง.ด.52 
ภาษีเงินไดส้าํหรับ 
รอบระยะเวลา
บญัชี 
  
  
   
  

บริษทัท่ีตั้งข้ึนตาม 
กฎหมายต่างประเทศ 
ท่ีประกอบการขนส่ง 
ผา่นประเทศต่าง ๆ 
รวมทั้งประเทศไทย 
  
  
  

 - เป็นรายไดก่้อนหกั
รายจ่ายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
รอบระยะเวลาบญัชี 
 -ใชเ้กณฑสิ์ทธิในการ
รับรู้รายได ้
  

นาํรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใด ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชีมา
คาํนวณภาษี ในอตัราร้อยละ 3 
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นภาษีตอ้งชาํระ
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีนั้นหากมี
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย สามารถนาํมาหกั
ออกจากภาษีท่ีตอ้งชาํระได้ 
   

ภายใน 150 วนั 
นบัแต่วนัส้ิน
รอบระยะเวลา
บญัชี 
  

- รายไดท่ี้นาํมาคาํนวณภาษีเป็น  
ค่าขนส่ง ค่าระวาง ฯลฯ จากการ
ขนส่งออกนอกประเทศไทย 
- รายไดอ้าจไดรั้บการยกเวน้
ภาษีหรือลดอตัราภาษีตาม
อนุสัญญาภาษีซอ้น 
- ไม่มีรายไดก้็ตอ้งยืน่แบบ  
ภ.ง.ด.52 

4 ภ.ง.ด.55 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
สาํหรับรอบระยะ 
เวลาบญัชี 
  
  
  
  
  
  
  

มูลนิธิหรือสมาคม 
ท่ีเป็นนิติบุคคล 
ซ่ึงมีรายได ้
  
  
  
  
  
  
  
  

 -รายไดก่้อนหกัรายจ่าย
ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนในรอบ
ระยะเวลาบญัชี 
 -ใชเ้กณฑสิ์ทธิในการ
รับรู้รายได ้
  
  
  
  
  
 

นาํรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใด ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชีมา
คาํนวณภาษีอตัราร้อยละ 10 เวน้แต่
เงินไดต้ามมาตรา 40(8) แห่งประมวล
รัษฎากร ใหค้าํนวณภาษีอตัราร้อยละ 2 
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นภาษีตอ้งชาํระใน
รอบระยะเวลาบญัชี หากมีภาษีหกั ณ 
ท่ีจ่าย สามารถนาํมาหกัออกจากภาษี
ท่ีตอ้งชาํระได ้
  

ภายใน 150 วนั 
นบัแต่วนัส้ิน
รอบระยะเวลา
บญัชี 
  
  
  
  
  
  
 

-มูลนิธิหรือสมาคมท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
ประกาศใหเ้ป็นองคก์รสาธารณะ
กุศลส่งรายงานการประชุมใหญ่ 
งบดุลและบญัชี รายไดร้ายจ่าย 
ใหก้รมสรรพากรทราบภายใน 
150 วนั นบัแต่ส้ินรอบระยะเวลา
บญัชี 
- รายไดบ้ริจาค ค่าลงทะเบียน 
และค่าบาํรุง ท่ีไดจ้ากสมาชิก 
ไดรั้บการยกเวน้ภาษี 
 - ไม่มีรายไดก้็ตอ้งยืน่แบบ 
ภ.ง.ด.55 
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ตารางสรุปวธีิการค านวณภาษมูีลค่าเพิม่ 
 

ล าดับ
ที ่

แบบแสดงรายการ ผู้มีหน้าทีย่ืน่แบบฯ 
รายรับ/รายจ่ายที่ 
น ามาค านวณภาษี 

วธีิการค านวณภาษี 
ก าหนดเวลา 
ยืน่แบบฯ 

หมายเหตุ 

1 ภ.พ.30 
(แบบแสดงรายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
  
  
  
  
  

ผูป้ระกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  
  
  
  
  
  
  

 -รายรับเป็นยอดขายสินคา้
หรือใหบ้ริการท่ีอยูใ่น
ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 -รายจ่ายเป็นยอดซ้ือสินคา้
หรือใชบ้ริการท่ีอยูใ่น
ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  

นาํยอดขายทั้งเดือนภาษีมาคาํนวณหา
ภาษีขายในอตัราร้อยละ7 และนาํยอด
ซ้ือทั้งเดือนภาษี มาคาํนวณหาภาษีซ้ือ
ในอตัราร้อยละ 7 หลงัจากนั้นใหน้าํ
ภาษีขายหกัออกดว้ยภาษีซ้ือ 
 -หากมีภาษีขายมากกวา่ภาษีซ้ือให้
ชาํระภาษีส่วนต่างนั้น 
 -หากมีภาษีซ้ือมากกวา่ภาษีขายจะขอ
คืนภาษีส่วนต่างเป็นเงินสด หรือยก
ไปใชเ้ป็นเครดิตภาษีในเดือนถดัไปได้ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1-15 
ของเดือนถดัไป 
ทุกเดือนไม่วา่จะ 
มีรายรับหรือไม่ 
  

- กรณีส่งออกเสียภาษีอตัรา 
ร้อยละ 0 
- กรณีทัว่ไปเสียภาษีอตัรา 
ร้อยละ 7  
(รวมภาษีท่ีจดัเก็บใหอ้งคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 
  
  
  
   

2 ภ.พ.36 
(แบบแสดง
รายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
  
  
  
  
  

- ผูส่้งเงินทุกราย 
- ผูรั้บโอนสิทธิ 
- ผูข้ายทอดตลาด 
- ส่วนราชการขาย
ทรัพยสิ์นท่ีถูกยดึ 
  
  
  
  

 - รายจ่ายยอดซ้ือสินคา้หรือ
ซ้ือบริการ จากผูป้ระกอบการ
ท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเขา้มาขาย 
สินคา้หรือใหบ้ริการเป็น
การชัว่คราวในประเทศไทย 
- รายจ่ายค่าซ้ือบริการจาก
ผูป้ระกอบการ ใน
ต่างประเทศ และนาํผลการ

- นาํรายจ่ายท่ีเป็นยอดซ้ือสินคา้หรือ
ซ้ือบริการมาคาํนวณภาษีในอตัรา  
ร้อยละ 7 
- นาํรายจ่ายค่าโอนสิทธิในสินคา้หรือ 
บริการมาคาํนวณภาษีอตัราร้อยละ7  
- นาํรายรับจากการขายทรัพยสิ์นจาก
การทอดตลาดหรือจากการขาย
ทรัพยสิ์นถูกยดึมาคาํนวณภาษีอตัรา
ร้อยละ 7 

 - กรณีผูส่้งเงิน
ทัว่ไป ตั้งแต่
วนัท่ี 1-7  ของ
เดือนถดัไปจาก
เดือนท่ีจ่ายเงิน 
 - กรณีผูรั้บโอน
สิทธิ ในสินคา้
หรือบริการ ให้
ยืน่แบบภายใน 

 - ยืน่แบบ ภ.พ.36 เป็นราย
ผูป้ระกอบการรับเงิน 
 - ใบเสร็จรับเงินท่ีกรมสรรพากร 
ออกใหจ้ากการยืน่แบบ ภ.พ.36 
ถือเป็นใบกาํกบัภาษีสามารถ
นาํไป คาํนวณภาษีซ้ือในเดือน  
ภาษีท่ีกรมสรรพากรออก 
ใบเสร็จรับเงินใหมิ้ใช่เดือนท่ี
จ่ายเงินใหผู้ข้ายสินคา้หรือ
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ล าดับ
ที ่

แบบแสดงรายการ ผู้มีหน้าทีย่ืน่แบบฯ 
รายรับ/รายจ่ายที่ 
น ามาค านวณภาษี 

วธีิการค านวณภาษี 
ก าหนดเวลา 
ยืน่แบบฯ 

หมายเหตุ 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

ใหบ้ริการนั้นเขา้มาใชใ้น
ประเทศไทย 
- รายจ่ายกรณีรับโอนสินคา้
หรือรับโอนสิทธิบริการท่ี
ไดเ้สียภาษีอตัราร้อยละ 0 
- รายรับการขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบการ
จดทะเบียนกรณีผูข้ายทอด 
ตลาดมิใช่ส่วนราชการ 
 - รายรับการขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์น ของ
ผูป้ระกอบการ จดทะเบียน
กรณีส่วนราชการขาย
ทรัพยสิ์น 

  
  
  
  
  
  
  

30 วนั นบัแต่วนั 
รับโอนสิทธิ 
 - ผูข้ายทอดตลาด
หรือ ส่วนราชการ
ขายทรัพยสิ์นให้
ยืน่แบบ ตั้งแต่
วนัท่ี 1-7 ของ 
เดือนถดัไปจาก
เดือนท่ีขาย 
  

ใหบ้ริการ 
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ตารางสรุปวธีิการค านวณภาษธุีรกจิเฉพาะ 

 

แบบแสดงรายการ ผู้มีหน้าทีย่ืน่แบบฯ 
รายรับทีน่ ามาค านวณ

ภาษี 
วธีิการค านวณภาษี 

ก าหนดเวลา 
ยืน่แบบฯ 

หมายเหตุ 

 ภ.ธ.40 
(แบบแสดงรายการ 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ) 
  
  
  

ผูป้ระกอบกิจการท่ีตอ้ง
เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
  
  
  
  

รายรับก่อนหกัรายจ่ายใด  ๆ
  

นาํรายรับท่ีมิไดห้กัรายจ่ายใด ๆ ท่ี
ไดรั้บในเดือนภาษี มาคาํนวณ
ภาษีในอตัราร้อยละ ตามท่ี
ประมวลรัษฎากรกาํหนดผลลพัธ์
ท่ีคาํนวณไดจ้ะเป็นภาษีตอ้งชาํระ 
และจะตอ้งเสียภาษีใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพิ่มอีกร้อยละ 
10 ของอตัราภาษีท่ีจดัเก็บตาม
ประมวลรัษฎากร  

 - ตั้งแต่วนัท่ี 1-15 ของเดือน
ถดัไป 
 - กรณีขาย อสังหาริมทรัพย์
เป็นทางการคา้หากาํไรให้ 
เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ขณะท่ี
จดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม 
ท่ีกรมท่ีดินโดยไม ่ตอ้งยืน่
แบบ ภ.ธ.40 ท่ีกรมสรรพากร
อีก   

 - ผูป้ระกอบการจดทะเบียน  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตอ้งยืน่  
แบบ ภ.ธ.40 เป็นประจาํทุก
เดือนภาษี ไม่วา่จะมีรายรับ
หรือไม่ 
 - อตัราภาษีตาม มาตรา 91/6  
แห่งประมวลรัษฎากร 
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ตารางสรุปวธีิการค านวณอากรแสตมป์ทีต้่องช าระ 
 

ผู้มีหน้าทีเ่สียอากรแสตมป์ 
มูลค่าของวงเงินที่

ค านวณหาอากรแสตมป์
ทีต้่องช าระ 

วธีิการค านวณอากรแสตมป์ ก าหนดเวลายืน่แบบฯ หมายเหตุ 

เป็นผูท่ี้กฎหมายกาํหนดไว้
ตามบญัชีอากรแสตมป์ 28 
ลกัษณะแห่งตราสาร 
  
  
  
   

เป็นมูลค่าหรือวงเงิน
ตามสัญญาหรือตราสาร
ซ่ึงเป็นยอดเงินท่ีไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  
  
   

ร้อยละของวงเงินตามสัญญา
หรือตราสาร หรือตามท่ี
กฎหมายกาํหนด  
  

ยืน่แบบเฉพาะกรณีตอ้งชาํระ
อากรแสตมป์เป็นตวัเงิน  
  
 (ดูการชาํระอากรแสตมป์ เป็น
ตวัเงิน) 
   

- กรณีท่ีกฎหมายบงัคบัใหช้าํระอากรแสตมป์เป็นตวั
เงินจะตอ้งยืน่แบบชาํระเป็นตวัเงินเท่านั้น 
- ชาํระอากรแสตมป์ดว้ยเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค  
- กรณีท่ีกฎหมายไม่ไดบ้งัคบัใหช้าํระอากรแสตมป์
เป็นตวัเงินจะซ้ืออากรแสตมป์ไปปิดทบัตราสาร 
หรือยืน่แบบชาํระเป็นตวัเงินก็ได้ 
- ซ้ืออากรแสตมป์ไปปิดทบัตราสารตอ้งซ้ือดว้ยเงิน
สดหรือแคชเชียร์เช็ค 
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สิทธิประโยชน์ทางภาษสี าหรับธุรกจิ SMEs 
 

 กรมสรรพากรไดส่้งเสริมและสนบัสนุนการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสาํหรับธุรกิจ SMEs  ดว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่น ยกเวน้ภาษี ลดอตัราภาษี หกัรายจ่าย
มากกวา่ 1 เท่า เป็นตน้ 
  

ยกเว้นภาษ ี
 

รัฐไดมี้นโยบายยกเวน้ภาษี เพื่อบรรเทาภาระหรือสนบัสนุนส่งเสริมธุรกิจต่าง ๆ  โดยมีการยกเวน้ภาษีตามประมวลรัษฎากรท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 

ตารางสรุปการยกเว้นภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา 
 

ล าดับ 
ที่ 

รายการทีย่กเว้น หลกัเกณฑ์วธีิการ 
กฎหมายอ้างองิ 

ตามประมวลรัษฎากร 
หมายเหตุ 

1 
 
 

เงินไดสุ้ทธิ 150,000 บาทแรก 
  
   

ยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรับเงินไดสุ้ทธิ 150,000 บาท
แรก สาํหรับเงินไดทุ้กประเภทท่ีคาํนวณภาษีตาม มาตรา 48(1) 
แห่งประมวลรัษฎากร โดยเงินไดสุ้ทธิคาํนวณจากเงินไดพ้ึง
ประเมินหกัออกดว้ยค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่น 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 470) 

 

ตั้งแต่ปีภาษี 2551 เป็นตน้ไป 
  
   

2 
 
 

เงินไดพ้ึงประเมินไม่เกิน 1.8 
ลา้นบาท 
  
  

วสิาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน
พ.ศ. 2548 จะไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา สาํหรับเงิน
ไดพ้ึงประเมินไม่เกิน 1.8 ลา้นบาท สาํหรับปีภาษี 2552-2553  

กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี 266 

 
 

- กรณีมีเงินไดพ้ึงประเมินเกินกวา่ 1.8  
ลา้นบาทต่อปี จะตอ้งนาํเงินได้
ทั้งหมดมาเสียภาษีตามปกติ 
- วสิาหกิจชุมชนตอ้งเป็นคณะบุคคล  
หรือหา้งหุน้ส่วนสามญัท่ีมิใช่นิติบุคคล 
 

http://www.rd.go.th/publish/37669.0.html
http://www.rd.go.th/publish/37669.0.html
http://www.rd.go.th/publish/38120.0.html
http://www.rd.go.th/publish/38120.0.html
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ล าดับ 
ที่ 

รายการทีย่กเว้น หลกัเกณฑ์วธีิการ 
กฎหมายอ้างองิ 

ตามประมวลรัษฎากร 
หมายเหตุ 

3 
 
 

เงินส่วนแบ่งกาํไรจากหา้ง
หุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ี
มิใช่นิติบุคคล 

เงินส่วนแบ่งกาํไรท่ีหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติ
บุคคลไดจ่้ายใหแ้ก่หุน้ส่วน จะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได้ 

มาตรา 42(14) 
 
 

หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือ คณะบุคคลท่ี
มิใช่นิติบุคคลเป็นหน่วยภาษีอีก
หน่วยหน่ึงแยกต่างหากจากหุน้ส่วน 

4 
 
 
 

ยกเวน้ภาษีสาํหรับเงินปันผล
ผลประโยชน์จากการโอนหุน้
กรณีถือหุน้ในบริษทัฯประกอบ
กิจการธุรกิจเงินร่วมลงทุน 

เงินปันผลจากการถือหุน้ในบริษทัฯ ประกอบกิจการเงินร่วม
ลงทุนหรือผลประโยชน์จากการโอนหุน้ในบริษทัฯ ดงักล่าว
ไดรั้บการยกเวน้ภาษี 
  

กฎกระทรวง  
ฉบบัท่ี 126 
ขอ้ 2(58) 

  
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata42
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ตารางสรุปการยกเว้นภาษเีงินได้นิติบุคคล 
 

ล าดับ 
ที่ 

รายการทีย่กเว้น หลกัเกณฑ์วธีิการ 
กฎหมายอ้างองิ ตาม
ประมวลรัษฎากร 

หมายเหตุ 

1 
 
 

กาํไรสุทธิ 150,000 บาทแรก  กาํไรสุทธิ 150,000 บาทแรก ของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ในวนัสุดทา้ยของรอบ
ระยะเวลาบญัชีไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 471) 

ตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม ในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2551 เป็นตน้ไป 

2 
 
 

เงินปันผลหรือผลประโยชน์จากการ
ถือหุน้ในวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม  

เงินปันผลหรือผลประโยชน์ท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล ซ่ึงเป็นนิติบุคคลร่วมลงทุนไดรั้บจากการถือหุน้ใน
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไดรั้บการยกเวน้ภาษี 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 10) 

มาตรา 5 อฏัฐารส 

การถือหุน้ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
กฎหมายกาํหนด 
  

3 
 
 

เงินปันผลหรือผลประโยชน์จากการ
ถือหุน้ในบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคลซ่ึงเป็นนิติบุคคลร่วมลงทุน 

เงินปันผลหรือผลประโยชน์ท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคลไดรั้บจากการถือหุน้ในบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคลท่ีเป็นนิติบุคคลร่วมลงทุน 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 10) 

มาตรา 5 เอกนูวสีติ 

  
  
   

4 
 
 
 

เงินไดจ้ากการขนส่งสินคา้ทางทะเล
ระหวา่งประเทศ   

บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย
โดยใชเ้รือท่ีจดทะเบียนเป็นเรือไทย  และมีคนประจาํเรือท่ีมี
สัญชาติไทย ตามกฎหมายวา่ดว้ยเรือไทย เงินไดจ้ากการขนส่ง
สินคา้ทางทะเลระหวา่งประเทศ ไดรั้บการยกเวน้ภาษี 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 314) 

 

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขท่ี
กฎหมายกาํหนด 
  

 
 
 
 
 

http://www.rd.go.th/publish/37670.0.html
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http://www.rd.go.th/publish/2779.0.html
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ตารางสรุปการยกเว้นภาษมูีลค่าเพิม่ 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการยกเว้นภาษี 
กฎหมายอ้างองิตาม 
ประมวลรัษฎากร 

หมายเหตุ 

1 
 

 

รายรับจากการประกอบกิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้ง
เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่มีรายรับไม่เกิน 1.8 ลา้นบาทต่อปีภาษี หรือต่อรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

มาตรา 81/1 และ 
พระราชกฤษฎีกา 

(ฉบบัท่ี 432) 

 -ผูป้ระกอบการมีรายรับตํ่ากวา่ 1.8 ลา้นบาทต่อปีหรือรอบ
ระยะเวลาบญัชี สามารถขอจดทะเบียนเป็น ผูป้ระกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได ้

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายรับจากการประกอบกิจการขายสินคา้ท่ีไม่ใช่การส่งออก 
- ขายพืชผลทางการเกษตรฯลฯ ท่ีอยูใ่นสภาพสดและรักษาสภาพไวไ้ม่ให้
เสีย (ไม่รวมขายไมซุ้ง ฟืน หรือผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการเล่ือยไม ้หรือ
ผลิตภณัฑ์  อาหารท่ีบรรจุกระป๋อง ภาชนะหรือหีบห่อท่ีทาํเป็น
อุตสาหกรรมตามลกัษณะ เง่ือนไขท่ีอธิบดีกาํหนด) 
 -  การขายสัตว ์ไม่วา่จะมีชีวติหรือไม่มีชีวติส่วนต่าง ๆ ของสัตว ์หรือ
รักษาไว ้ไม่ใหเ้สีย (ไม่รวมถึงผลิตภณัฑอ์าหารบรรจุกระป๋อง ภาชนะ
หรือหีบห่อท่ีทาํเป็นอุตสาหกรรม ตามลกัษณะและเง่ือนไขท่ีอธิบดี
กาํหนด) 
 -  การขายปุ๋ย 
 -  การขายปลาป่น อาหารสัตว ์
 -  การขายยา หรือเคมีภณัฑท่ี์ใชส้าํหรับพืชหรือสัตว์ 
 -  การขายหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร หรือตาํราเรียน  
 -  การขายสินคา้ของกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงส่งรายรับทั้งส้ินใหแ้ก่รัฐ  
โดยไม่หกัรายจ่าย 
 -  การขายสินคา้เพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือการสาธารณกุศล

มาตรา 81(1) และ 
พระราชกฤษฎีกา 

(ฉบบัท่ี 239) 
 
 

  
  

http://www.rd.go.th/publish/5206.0.html#mata81_1
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ล าดับ
ที่ 

รายการยกเว้นภาษี 
กฎหมายอ้างองิตาม 
ประมวลรัษฎากร 

หมายเหตุ 

ภายในประเทศ โดยไม่นาํผลกาํไรไปจ่ายในทางอ่ืน 
 - การขายสินคา้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 239) 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รายรับจากการประกอบกิจการใหบ้ริการ 
- การใหบ้ริการการศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ย
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายวา่ดว้ย
โรงเรียนเอกชน 
- การใหบ้ริการงานทางศิลปและวฒันธรรมในสาขานาฏศิลป์ ดุริยางค
ศิลป์และคีตศิลป์ โดยมิไดเ้รียกเก็บค่าบริการจากผูช้มหรือผูฟั้ง 
- การใหบ้ริการประกอบโรคศิลป การสอบบญัชี และการวา่ความ 
- การใหบ้ริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ย
สถานพยาบาล 
- การใหบ้ริการหอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์สวนสัตว์ 
- การใหบ้ริการตามสัญญาจา้งแรงงาน 
- การใหบ้ริการจดัแข่งขนักีฬาสมคัรเล่น 
- การใหบ้ริการของนกัแสดงสาธารณะ 
- การใหบ้ริการขนส่งในราชอาณาจกัร 
- การใหบ้ริการขนส่งระหวา่งประเทศ ซ่ึงมิใช่ขนส่งโดยอากาศยานหรือ
เรือเดินทะเล 
- การใหบ้ริการเช่าอสังหาริมทรัพย  ์
- การใหบ้ริการของราชการส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมิใช่บริการท่ีเป็นการพาณิชย ์
- การใหบ้ริการของกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงส่งรายรับทั้งส้ินใหแ้ก่รัฐ 

มาตรา 81(1) และ 
พระราชกฏษฎีกา 

(ฉบบัท่ี 239) 
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ล าดับ
ที่ 

รายการยกเว้นภาษี 
กฎหมายอ้างองิตาม 
ประมวลรัษฎากร 

หมายเหตุ 

โดยไม่หกัรายจ่าย 
- การใหบ้ริการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศลภายในประเทศ 
โดยไม่นาํผลกาํไรไปจ่ายในทางอ่ืน 
- การใหบ้ริการตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 239) 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนาํเขา้สินคา้ ดงัน้ี 
  * ประเภทสินคา้ 
- พืชผลทางการเกษตรฯลฯ ท่ีอยูใ่นสภาพสดและรักษาสภาพไวไ้ม่ใหเ้สีย 
   (ไม่รวมไมซุ้ง ฟืน หรือผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการเล่ือยไม้ หรือผลิตภณัฑ์
อาหารท่ีบรรจุกระป๋อง ภาชนะหรือหีบห่อท่ีทาํเป็นอุตสาหกรรมตาม
ลกัษณะเง่ือนไขท่ีอธิบดีกาํหนด) 
- สัตว ์ไม่วา่จะมีชีวติหรือไม่มีชีวติส่วนต่าง ๆ ของสัตว ์หรือรักษาไว้
ไม่ใหเ้สีย 
   (ไม่รวมถึงผลิตภณัฑอ์าหารบรรจุกระป๋อง ภาชนะหรือหีบห่อท่ีทาํเป็น
อุตสาหกรรมตามลกัษณะและเง่ือนไขท่ีอธิบดีกาํหนด) 
- ปุ๋ย 
- ปลาป่น อาหารสัตว ์
- ยา หรือเคมีภณัฑท่ี์ใชส้าํหรับพืชหรือสัตว์ 
- หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร หรือตาํราเรียน 
  *การนาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศท่ีนาํเขา้ไปในเขตปลอดอากร เฉพาะ
สินคา้ท่ีไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 
  * สินคา้ท่ีจาํแนกประเภทไวใ้นภาควา่ดว้ยของท่ีไดรั้บยกเวน้อากรตาม

มาตรา 81(2) 
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ล าดับ
ที่ 

รายการยกเว้นภาษี 
กฎหมายอ้างองิตาม 
ประมวลรัษฎากร 

หมายเหตุ 

 กฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราศุลกากร 
   * สินคา้ซ่ึงนาํเขา้และอยูใ่นอารักขาของศุลกากร แลว้ไดส่้งกลบัออกไป
ต่างประเทศ โดยไดคื้นอากรขาเขา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร 

  

5 การยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายอ่ืน เช่น กฎหมายวา่ดว้ยการ
ส่งเสริมการลงทุน 

มาตรา 81/2   

หมายเหตุ  - การขายสินคา้นอกราชอาณาจกัรหรือการใหบ้ริการนอกราชอาณาจกัร  ไม่อยูใ่นระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                  - มาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร กาํหนดใหกิ้จการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการในราชอาณาจกัรและการนาํเขา้สินคา้โดยผูน้าํเขา้อยูใ่นบงัคบัตอ้งเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rd.go.th/publish/5206.0.html#mata81_2
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ตารางสรุปการยกเว้นภาษธุีรกจิเฉพาะ 
 

ล าดับ
ที่ 

กจิการ/รายการ 
กฎหมายอ้างองิตาม 
ประมวลรัษฎากร 

หมายเหตุ 

1 
 

กิจการธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

มาตรา 91/3(1)  

2 
 

กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย  ์
 - เฉพาะดอกเบ้ียหรือผลประโยชน์จากการใหกู้ย้มืแก่สมาชิกหรือสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์น  

มาตรา 91/3(3) 
 

3 กิจการของกองทุนสาํรองเล้ียงชีพท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  มาตรา 91/3(4) 

4 
 

กิจการของการเคหะแห่งชาติ 
 - เฉพาะการขายหรือใหเ้ช่าซ้ืออสังหาริมทรัพย์ 

มาตรา 91/3(5) 
 

5 กิจการรับจาํนาํของกระทรวง ทบวง กรม และราชการส่วนทอ้งถ่ิน มาตรา 91/3(6) 

6 กิจการอ่ืน ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 240)  พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 240) 

7 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลธรรมดาขายอสังหาริมทรัพยท่ี์ยกเวน้ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
- ขายอสังหาริมทรัพยท่ี์มิไดมี้การจดัสรรท่ีดิน ขายหอ้งชุดซ่ึงมิไดเ้ป็นผูจ้ดทะเบียนอาคารชุด 
ขายอาคารซ่ึงมิไดส้ร้างข้ึนเพื่อขาย ขายอสังหาริมทรัพยน์อกเหนือจากท่ีกล่าวมาโดยมิไดมี้ 
การแบ่งขายหรือมีการแบ่งแยกไวข้าย โดยทาํถนน หรือส่ิงสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ  ทั้งน้ี ได ้
ขายอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวขา้งตน้ภายหลงั 5 ปี นบัแต่วนัท่ีไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยน์ั้น 
- การขายหรือถูกเวนคืนตามกฎหมายวา่ดว้ยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
- การขายอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดม้าโดยทางมรดก 
- การขายอสังหาริมทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นสถานท่ีอยูอ่าศยั โดยผูข้ายมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นเป็นเวลาไม่

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 342) 

http://www.rd.go.th/publish/5204.0.html#mata91_3
http://www.rd.go.th/publish/5204.0.html#mata91_3
http://www.rd.go.th/publish/5204.0.html#mata91_3
http://www.rd.go.th/publish/5204.0.html#mata91_3
http://www.rd.go.th/publish/5204.0.html#mata91_3
http://www.rd.go.th/publish/2383.0.html
http://www.rd.go.th/publish/2383.0.html
http://www.rd.go.th/publish/2818.0.html
http://www.rd.go.th/publish/2818.0.html
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ล าดับ
ที่ 

กจิการ/รายการ 
กฎหมายอ้างองิตาม 
ประมวลรัษฎากร 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอ้ยกวา่ 1 ปี นบัแต่วนัไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยน์ั้น 
- การโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโ์ดยไม่มีค่าตอบแทนใหแ้ก่บุตรโดย
ชอบดว้ยกฎหมาย (ไม่รวมบุตรบุญธรรม) 
- การโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโ์ดยไม่มีค่าตอบแทนใหแ้ก่  
  ทายาทโดยธรรมหรือผูรั้บพินยักรรม ซ่ึงเป็นทายาทโดยธรรม  
- การโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธ์ิครอบครองในอสังหาริมทรัพยใ์หแ้ก่ส่วนราชการ  หรือ 
องคก์ารของรัฐโดยไม่มีค่าตอบแทน 
- การแลกเปล่ียนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยก์บัส่วนราชการหรือ   องคก์าร
ของรัฐ กรณีส่วนราชการหรือองคก์ารของรัฐมิไดจ่้ายค่าตอบแทน  
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ตารางสรุปตราสารทีย่กเว้นอากรแสตมป์/ไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ 
 

ล าดับ
ที่ 

กจิการ/รายการ 
กฎหมายอ้างองิตาม 
ประมวลรัษฎากร 

หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 

การทาํตราสารท่ีตอ้งเสียอากรแสตมป์ แต่ไม่ตอ้งเสียอากรแสตมป์หากฝ่ายท่ีตอ้ง
เสียอากรเป็น 
 - รัฐบาล 
 - เจา้พนกังานผูท้าํงานของรัฐบาลโดยหนา้ท่ีบุคคลผูก้ระทาํการในนามของรัฐบาล  
 - องคก์ารบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
 - สภากาชาดไทย 
 - วดัและองคก์ารศาสนาใด ๆ ในราชอาณาจกัรท่ีเป็นนิติบุคคล 

มาตรา 121 
 

องคก์ารของรัฐท่ีใชทุ้นหรือทุนหมุนเวยีนเพื่อ
ประกอบการพาณิชย ์หรือการพาณิชยซ่ึ์งองคก์ารบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูจ้ดัทาํ ไม่ไดรั้บการยกเวน้
อากรแสตมป์  

2 
 

ยกเวน้ตราสารสาํหรับใบรับ ตามลกัษณะตราสาร 28 สาํหรับจาํนวนเงินท่ีผูรั้บตอ้ง
เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 

บญัชีอากรแสตมป์ 
 

  
  

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

บญัชีอากรแสตมป์   

4 
 

การทาํตราสารนอกเหนือจากลกัษณะแห่งตราสาร 28 ประเภท ท่ีระบุไวใ้นบญัชี
อากรแสตมป์ ไม่ตอ้งเสียอากรแสตมป์  

บญัชีอากรแสตมป์ 
 

การเสียอากรแสตมป์ตอ้งเป็นตราสารท่ีระบุไวใ้นบญัชี
อากรแสตมป์เท่านั้น 

 
 
 
 
 

http://www.rd.go.th/publish/5203.0.html#mata121
http://www.rd.go.th/publish/6162.0.html
http://www.rd.go.th/publish/6162.0.html
http://www.rd.go.th/publish/6162.0.html
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การลดอตัราภาษี 
 

ประมวลรัษฎากรไดก้าํหนดอตัราภาษีเพื่อใชจ้ดัเก็บภาษีแต่ละประเภทไว้ แต่รัฐบาลไดมี้นโยบายลดอตัราภาษี เพื่อบรรเทาภาระภาษีแก่ผูมี้เงินไดแ้ละ
ผูป้ระกอบการแต่ละประเภทภาษี ดงัน้ี 
 

การลดอตัราภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา 
 

ล าดับที ่ รายการลดอตัราภาษี หลกัเกณฑ์วธีิการ 
กฎหมายอ้างองิ 

ตามประมวลรัษฎากร 
หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 

เงินไดพ้ึงประเมิน มาตรา 
40(7)(8) การผลิตสินคา้ 
การขายสินคา้หรือการ 
ใหบ้ริการในเขตพฒันา
พิเศษเฉพาะกิจ 
  
  
   

ผูมี้เงินไดมี้สถานประกอบการตั้งอยูใ่นเขตพฒันา
พิเศษเฉพาะกิจ จะเลือกเสียภาษีเงินไดใ้นอตัรา
ร้อยละ 0.1 สาํหรับเงินไดพ้ึงประเมิน มาตรา 
40(7)(8) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะการผลิต
สินคา้หรือ ขายสินคา้ หรือการใหบ้ริการในเขต
พฒันาพิเศษเฉพาะกิจ โดยไม่ตอ้งนาํเงินไดไ้ป
รวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีจากเงินไดสุ้ทธิ หรือไม่
ตอ้งนาํเงินไดพ้ึงประเมินท่ีเกินกวา่ 1,000,000 
บาทไปคาํนวณภาษีอตัราร้อยละ 0.50 ก็ได ้

พระราชกฤษฎีกา   
(ฉบบัท่ี 492) 

 
 
 
 
 
 

 - ใชบ้งัคบัปีภาษี 2553-2555 
 - เขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ ไดแ้ก่ จงัหวดันราธิวาส  
ปัตตานี ยะลา สตูล และจงัหวดัสงขลาเฉพาะ  
อาํเภอจะนะ นาทว ีสะบา้ยอ้ย และอาํเภอเทพา  

http://www.rd.go.th/publish/41657.0.html
http://www.rd.go.th/publish/41657.0.html
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ล าดับที ่ รายการลดอตัราภาษี หลกัเกณฑ์วธีิการ 
กฎหมายอ้างองิ 

ตามประมวลรัษฎากร 
หมายเหตุ 

2 
 
 
 
 
 
 
 

เงินไดพ้ึงประเมินจากการ
ขายอสังหาริมทรัพยท่ี์
ตั้งอยูใ่นเขตพฒันาพิเศษ
เฉพาะกิจ 
  
  
   

เงินไดพ้ึงประเมินจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
ท่ีตั้งอยูใ่นเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ ใหล้ดอตัรา
ภาษีและจดัเก็บอตัราร้อยละ 0.1 ของเงินไดพ้ึง
ประเมิน หากคาํนวณภาษีตาม มาตรา 50(5)   
แห่งประมวลรัษฎากรแลว้มีภาษีสูงกวา่ร้อยละ 
0.1 ของเงินไดพ้ึงประเมิน 
  

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 492) 

 

- ตอ้งคาํนวณภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ตาม มาตรา 50(5)
แห่งประมวลรัษฎากรก่อน หากภาษีตอ้ง ชาํระสูง
กวา่ ภาษีท่ีคาํนวณ ในอตัราร้อยละ 0.1 ของเงินได้
พึงประเมิน ใหช้าํระภาษีในอตัราร้อยละ 0.1 ของ
เงินไดพ้ึงประเมิน 
 - ใชบ้งัคบัปี พ.ศ. 2553-2555 
 - เขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ ไดแ้ก่ จงัหวดันราธิวาส  
ปัตตานี ยะลา สตูล และจงัหวดัสงขลาเฉพาะ อาํเภอ
จะนะ นาทวี สะบา้ยอ้ย และอาํเภอเทพา 

3 
 
 
 

เงินไดพ้ึงประเมินท่ีคนต่าง
ดา้วไดรั้บเน่ืองจากการจา้ง
แรงงานของสาํนกังาน
ปฏิบติังานภูมิภาค   

เงินไดพ้ึงประเมินของคนต่างดา้ว ใหจ้ดัเก็บอตัรา
ร้อยละ15 ของเงินไดพ้ึงประเมิน หากคาํนวณภาษี
หกั ณ ท่ีจ่ายตาม มาตรา 50(1) แห่งประมวล
รัษฎากรแลว้ภาษีตอ้งชาํระสูงกวา่ร้อยละ 15 ของ
เงินไดพ้ึงประเมิน  

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 405) 

 
 

คนต่างดา้วไดรั้บยกเวน้ ไม่ตอ้งนาํเงินไดท่ี้ถูกหกั
ภาษีอตัราร้อยละ 15 ไปรวมคาํนวณภาษีตอ้งไม่
ขอรับเงินภาษีท่ีถูกหกัไวคื้นหรือไม่ขอเครดิตเงิน
ภาษีท่ีถูกหกัไว ้ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 

http://www.rd.go.th/publish/41657.0.html
http://www.rd.go.th/publish/41657.0.html
http://www.rd.go.th/publish/8122.0.html
http://www.rd.go.th/publish/8122.0.html
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ล าดับที ่ รายการลดอตัราภาษี หลกัเกณฑ์วธีิการ 
กฎหมายอ้างองิ 

ตามประมวลรัษฎากร 
หมายเหตุ 

4 
 
 
 
 
 
 

เงินไดพ้ึงประเมินของ
นกัแสดงภาพยนตร์หรือ
โทรทศัน์ท่ีมีภูมิลาํเนาอยู่
ในต่างประเทศ  
  
  
  
  

เงินไดพ้ึงประเมินท่ีนกัแสดงภาพยนตร์หรือโทรทศัน์
ไดรั้บจากการแสดงภาพยนตร์หรือโทรทศัน์ซ่ึง
ดาํเนินการถ่ายทาํในประเทศไทย โดยบริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ และ
ไดรั้บอนุญาตใหถ่้ายทาํในประเทศไทย จาก
คณะอนุกรรมการพิจารณาคาํขออนุญาตถ่ายทาํ
ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ใหห้กัภาษีใน
อตัราร้อยละ 10 ของเงินไดพ้ึงประเมิน  

กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 144 
ท.ป.4/2528 ขอ้ 9(2) 

 

นกัแสดงภาพยนตร์หรือโทรทศัน์ เลือกไม่นาํเงินได้
จากการแสดงมารวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
เฉพาะกรณีท่ีไม่ขอรับเงินภาษีท่ีถูกหกัไวคื้นหรือไม่
ขอเครดิตภาษีท่ีถูกหกัไวไ้ม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 

5 
 
 
 
 

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารใน 
ราชอาณาจกัรประเภทเงิน
ฝากประจาํ  
  
  

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารในราชอาณาจกัร เป็น
ดอกเบ้ียจากบญัชีเงินฝากประจาํท่ีมีสมุดเงินฝาก
โดยเฉพาะเพื่อการเสียภาษีอตัราพิเศษ ร้อยละ 10 
ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 290) มีระยะเวลา
การฝากเงิน 5 ปีข้ึนไป และการถอนเงินฝากตอ้ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด  

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 290) 

 
 
 

ถอนเงินฝากเพื่อ 
- การศึกษาของตนเอง และครอบครัว 
- ใชท่ี้อยูอ่าศยัของตนเอง และครอบครัว 
- ผูฝ้ากมีอายคุรบ 55 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป 

6 
 
 
 
 
 

ส่วนแบ่งกาํไรจากกองทุน
รวม ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 
  
  

ผูมี้เงินไดท่ี้อยูใ่นไทยและไดรั้บเงินส่วนแบ่ง
กาํไรจากกองทุนรวม และยอมใหผู้จ่้ายเงินหกั
ภาษีในอตัราร้อยละ 10 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํ
เงินส่วนแบ่งกาํไรมารวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงิน
ได ้ตามบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา   

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 262) 

 

- ผูมี้เงินไดไ้ม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณภาษีหากไม่
ขอรับเงินภาษีท่ีถูกหกัไวน้ั้นคืนหรือไม่ขอเครดิต
เงินภาษีท่ีถูกหกัไวน้ั้นไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน  
- กรณีไม่ถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตอ้งนาํเงินส่วนแบ่ง
กาํไรไปคาํนวณภาษี ตามบญัชีอตัราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

http://www.rd.go.th/publish/2494.0.html
http://www.rd.go.th/publish/3479.0.html
http://www.rd.go.th/publish/2775.0.html
http://www.rd.go.th/publish/2775.0.html
http://www.rd.go.th/publish/2393.0.html
http://www.rd.go.th/publish/2393.0.html
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การลดอตัราภาษเีงินได้นิติบุคคล 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการลดอตัราภาษี หลกัเกณฑ์วธีิการ 
กฎหมายอ้างองิ 

ตามประมวลรัษฎากร 
หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
 
 
 

กาํไรสุทธิไม่เกิน 3 ลา้นบาท 
  
  
  
  
  
  
  

เป็นบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ท่ีมีทุน
จดทะเบียนชาํระแลว้ในวนัสุดทา้ยของรอบ
ระยะเวลาบญัชีไม่เกิน                 5 ลา้นบาท  
  กาํไรสุทธิ(บาท)              อตัราภาษี(ร้อยละ) 
             1  - 150,000                    ยกเวน้ 
   150,001 - 1,000,000                      15 
1,000,001 - 3,000,000                      25 
3,000,001 บาทข้ึนไป                       30 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 471) 

  
  
  
  
  
  

บงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ 
หลงัวนัท่ี 1 ม. ค. 2551 เป็นตน้ไป 
  
  
  
  

2 
  
  
  
  
  

ร้อยละ 20 สาํหรับกาํไรสุทธิ  
ของบริษทัรายใหม่ท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
MAI โดยยืน่คาํขอจดทะเบียน
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. 2550 - 
31 ธ.ค. 2551 และไดรั้บการจด
ทะเบียน ภายใน 31 ธ.ค. 2552 

กาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจะเสียภาษีอตัราร้อยละ 20    
เป็นเวลา 3 รอบระยะเวลาบญัชีต่อเน่ืองกนั  
นบัแต่รอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือ 
หลงัวนัท่ีบริษทัมีหลกัทรัพยม์าจดทะเบียน 
  

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 467 ) 

  
  

- การไดรั้บสิทธิลดอตัราภาษีตอ้งปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
-  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 474) 
  

http://www.rd.go.th/publish/37670.0.html
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ล าดับ
ที่ 

รายการลดอตัราภาษี หลกัเกณฑ์วธีิการ 
กฎหมายอ้างองิ 

ตามประมวลรัษฎากร 
หมายเหตุ 

3 
  
  
  
  
  
  
  

ร้อยละ 25 สาํหรับกาํไรสุทธิ 
ของบริษทัท่ีนาํหลกัทรัพย ์
มาจดทะเบียนในตลาด 
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
โดยยืน่คาํขอจดทะเบียน 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. 2550 - 31 
ธ.ค. 2551 และไดรั้บการจด
ทะเบียนภายใน 31 ธ.ค. 2552 

กาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจะเสียภาษีอตัราร้อยละ 25  
เป็นเวลา 3 รอบระยะเวลาบญัชีต่อเน่ืองกนั  
นบัแต่รอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ีบริษทัมีหลกัทรัพยม์าจดทะเบียน 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 467) 

  
  
  
  
  
  

การไดรั้บสิทธิลดอตัราภาษีตอ้งปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
  
  
  
  

4 
  
  
  

ร้อยละ 20 สาํหรับกาํไรสุทธิท่ี
ไม่เกิน 20 ลา้นบาท ของ
บริษทัท่ีจดทะเบียน ในตลาด
หลกัทรัพย ์MAI  
  

กาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจะเสียภาษีอตัราร้อยละ 20  
เป็นเวลา 3 รอบระยะเวลาบญัชีต่อเน่ืองกนั  
นบัแต่รอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 
ม.ค. 2551 
  

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 475) 

 

สาํหรับกาํไรสุทธิส่วนท่ีไม่เกิน 20 ลา้นบาท 
  
  

5 
  
  
  

ร้อยละ 25 สาํหรับกาํไรสุทธิ 
ส่วนท่ีไม่เกิน 300 ลา้นบาท 
ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

กาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจะเสียภาษีอตัราร้อยละ 25   
เป็นเวลา 3 รอบระยะเวลาบญัชีต่อเน่ืองกนั 
นบัแต่รอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 
ม.ค. 2551  

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 475 )  

 

สาํหรับกาํไรสุทธิส่วนท่ีไม่เกิน 300 ลา้นบาท 
  
  

http://www.rd.go.th/publish/36094.0.html
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ล าดับ
ที่ 

รายการลดอตัราภาษี หลกัเกณฑ์วธีิการ 
กฎหมายอ้างองิ 

ตามประมวลรัษฎากร 
หมายเหตุ 

6 
  
  
  
  

รายไดจ้ากการขายสินคา้ ผลิต 
สินคา้หรือใหบ้ริการ ของบริษทั
หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ี
ตั้งอยูใ่นเขตพฒันาพิเศษ
เฉพาะกิจ 
  

รายไดจ้ากการขายสินคา้ ผลิตสินคา้ หรือ
ใหบ้ริการในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ จะเสีย
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 3 ของ
กาํไรสุทธิ เป็นเวลา 3 รอบระยะเวลาบญัชี 
ตั้งแต่ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 ม.ค. 2553 ถึง
รอบระยะเวลาบญัชีปี 2555 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 492) 

  
  
  

 -เขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ หมายถึงทอ้งท่ีจงัหวดั
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และจงัหวดัสงขลา
เฉพาะอาํเภอจะนะ นาทวี สะบา้ยอ้ย และอาํเภอ
เทพา 

7 
  
  
  
  

ร้อยละ 10 สาํหรับกาํไรสุทธิ 
ของบริษทัท่ีคา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง
ตามกฎหมายวา่ดว้ยนํ้ามนั
เช้ือเพลิง 
  

บริษทันาํเขา้และส่งออกนํ้ามนัเช้ือเพลิงไป
นอกราชอาณาจกัรในเขตปลอดอากร หรือ
ระหวา่งเขตปลอดอากร และมีรายไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ 2,000 ลา้นบาทต่อปี กาํไรสุทธิจะเสียภาษี
ในอตัราร้อยละ 10 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 426) 

  
   

 -เป็นบริษทัตามกฎหมายไทย  และมีทุนจด
ทะเบียนชาํระ แลว้ในวนัสุดทา้ยของรอบ
ระยะเวลาบญัชีตั้งแต่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป 
 -ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขตามท่ีกฎหมาย
กาํหนด 

8 
  
  

ร้อยละ 2 ของรายไดก่้อนหกั
รายจ่ายใด ๆ 
  

มูลนิธิหรือสมาคมท่ีมีเงินได้ มาตรา 40(8) 
แห่งประมวลรัษฎากรจดัเก็บภาษีในอตัราร้อยละ 
2 ของรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใด ๆ 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 250) 

  

เงินได ้มาตรา 40(2)-(7) เสียภาษี ในอตัราร้อยละ 
10 
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การลดอตัราภาษมูีลค่าเพิม่ 
 

รายการลดอตัราภาษี หลกัเกณฑ์วธีิการ 
กฎหมายอ้างองิ 

ตามประมวลรัษฎากร 
หมายเหตุ 

 - รายรับจากการขายสินคา้  หรือ
ใหบ้ริการในประเทศไทย ท่ีตอ้ง
เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 - การนาํเขา้ 
  
  
   

การขายสินคา้หรือใหบ้ริการในประเทศไทย 
หรือผูน้าํเขา้ท่ีอยูใ่นบงัคบัภาษี มูลค่าเพิ่ม ตอ้ง
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 7 (อตัราจดัเก็บ
ตามประมวลรัษฎากร กาํหนดไวร้้อยละ10 แต่
ลดลงจดัเก็บอตัราร้อยละ 6.3 ตามพระราช
กฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 479) และจดัเก็บใหอ้งคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ินตามกฎหมายวา่ดว้ยองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึนอีก 1/9 ของอตัรา
ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีกรมสรรพากรจดัเก็บซ่ึงเท่ากบั
ร้อยละ 0.7 รวมภาษีท่ีจดัเก็บทั้งส้ินอตัราร้อยละ 7) 

 - มาตรา 80 
 - พระราชกฤษฎีกา  
 (ฉบบัท่ี 479) 

  
  
  
   
  

พระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 479) บงัคบัใช ้1 ต.ค. 
2551 ถึง 30 ก.ย. 2553 
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การลดอตัราภาษธุีรกจิเฉพาะ 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการลดอตัราภาษี หลกัเกณฑ์วธีิการ 
กฎหมายอ้างองิ 

ตามประมวลรัษฎากร 
หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายรับบางรายการท่ีธนาคาร
พาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทั
หลกัทรัพย ์บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
และกิจการเยีย่งธนาคารพาณิชย์
ไดรั้บ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

จดัเก็บภาษีในอตัราร้อยละ 0.01 สาํหรับรายรับ 
- ดอกเบ้ียกูย้มืเงินระหวา่งสถาบนัการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืน   
ท่ีอธิบดีประกาศกาํหนด ซ่ึงมีการกูย้มืเงินมีกาํหนดเวลาไม่
เกิน 1 ปี 
- กาํไรก่อนหกัรายจ่ายใด จากการขายคืนหลกัทรัพยต์าม
สัญญาซ้ือหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาซ้ือหรือขายคืนท่ี
ทาํระหวา่งสถาบนัการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีอธิบดีประกาศ
กาํหนดโดยมีกาํหนดไม่เกิน 1 ปี 
- ดอกเบ้ียสาํหรับเงินประกนัเงินสดสัญญาซ้ือหรือขาย
หลกัทรัพยข์า้งตน้ 
- ดอกเบ้ียหรือส่วนลดจากตราสารหน้ี หรือกาํไรก่อนหกั
รายจ่ายใด ๆ ท่ีไดจ้ากการซ้ือหรือขายตราสารหน้ี 
- ดอกเบ้ียจากสัญญายมืหรือใหย้มืหลกัทรัพย  ์
- กาํไรก่อนหกัรายจ่ายใด ๆ จากการแลกเปล่ียนหรือซ้ือขาย
เงินตรา 
- ดอกเบ้ียค่าธรรมเนียมหรือกาํไรก่อนหกัรายจ่ายใด ๆ จาก
การซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมาย
กาํหนด 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 469) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ใชบ้งัคบัตั้งแต่ 1 ม.ค. 2551 เป็น
ตน้ไป 
 - อตัราภาษีท่ีลดยงัไม่รวมภาษีท่ี
จดัเก็บใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน อีกร้อยละ 10 ของอตัรา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
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ล าดับ
ที่ 

รายการลดอตัราภาษี หลกัเกณฑ์วธีิการ 
กฎหมายอ้างองิ 

ตามประมวลรัษฎากร 
หมายเหตุ 

2 
 
 
 
 

 
 

การขายอสังหาริมทรัพยเ์ป็นทาง
การคา้หากาํไร เฉพาะ
อสังหาริมทรัพยท่ี์ตั้งอยูใ่นเขต
พฒันาพิเศษเฉพาะกิจ 
  
  
  
   

จดัเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะในอตัราร้อยละ 0.1 สาํหรับการขาย
อสังหาริมทรัพยท่ี์ตั้งอยูใ่นเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ 
 - กระทาํระหวา่งวนัท่ี 1 ม.ค. 2553 - 31 ธ.ค. 2555 
  

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 492) 

 
 
 
 
 

-  เขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ  ไดแ้ก่ 
จงัหวดันราธิวาส  ปัตตานี ยะลา สตูล  
และจงัหวดัสงขลาเฉพาะ อาํเภอจะนะ 
นาทว ีสะบา้ยอ้ย และอาํเภอเทพา 
- อตัราภาษีท่ีลดยงัไม่รวมภาษีท่ี
จดัเก็บใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอีกร้อยละ 10 ของอตัราภาษี
ธุรกิจเฉพาะ 

3 
 
 
 
 

การขายอสังหาริมทรัพย ์เป็นทาง
การคา้หากาํไร 
  
  
  
  

จดัเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะในอตัราร้อยละ 0.1 ของรายรับ 
  
  

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 488) 

 
 
 
 

- บงัคบัใช ้29 มี.ค. 2552 ถึง 28 
มี.ค. 2553 
- อตัราภาษีท่ีลดยงัไม่รวมภาษีท่ี
จดัเก็บใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอีกร้อยละ 10 ของอตัราภาษี
ธุรกิจเฉพาะ 
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รายจ่ายทีห่ักได้มากกว่า 1 เท่า 
 

ปกติการประกอบธุรกิจต่าง ๆ รายจ่ายท่ีจ่ายเพื่อกิจการสามารถนาํมาหกัเป็นรายจ่ายไดเ้ท่าท่ีจ่ายไป มีบางกรณีท่ีกฎหมายใหห้กันอ้ยกวา่ท่ีจ่ายไปหรือไม่ยอมให้
หกัรายจ่าย ดงันั้น การหกัรายจ่ายตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกฎหมายกาํหนด 

อยา่งไรก็ตาม รัฐเห็นความสาํคญัของการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้หรือใหบ้ริการ  หรือเพื่อการประหยดัพลงังานหรือมีนโยบายส่งเสริมสนบัสนุน
ธุรกิจหรือนโยบายดา้นสังคม จึงมีมาตรการภาษีท่ีสาํคญัยอมใหห้กัรายจ่ายไดม้ากกวา่ท่ีจ่ายจริง สรุปไดด้งัน้ี 
 

ตารางสรุปรายจ่ายทีหั่กได้มากกว่า 1 เท่า 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ หักได้ หลกัเกณฑ์/วธีิการ 
กฎหมายอ้างองิ 
ตามประมวล
รัษฎากร 

หมายเหตุ 

1 
 
 
 

ทรัพยสิ์นประเภทเคร่ืองจกัรอุปกรณ์หรือ
วสัดุท่ีมีผลต่อการประหยดัพลงังาน (รวมค่า
ติดตั้ง) 

1.25 เท่า   - ทรัพยสิ์นท่ีไดม้าและใชง้านภายใน วนัท่ี 
31 ธ.ค. 2553 
 - ใชก้บับุคคลธรรมดา บริษทั หรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคล 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 487) 

 
 

บุคคลธรรมดาเฉพาะผูมี้เงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40(5)-
(8) แห่งประมวลรัษฎากร  

2 
 
 
 
 
 

รายจ่ายเพื่อการลงทุนหรือต่อเติม 
เปล่ียนแปลง ขยายออก หรือทาํใหดี้ข้ึนซ่ึง
ทรัพยสิ์น (มิใช่ซ่อมแซมใหค้งสภาพเดิม) 
  
  

1.25 เท่า 
 

 - เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนใน ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 - จดัทาํโครงการมูลค่า 5 ลา้นบาทข้ึนไป 
 - รายจ่ายภายใน 5 รอบระยะเวลาบญัชี ท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 ม.ค. 2549 เป็นตน้
ไป 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 460) 

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

http://www.rd.go.th/publish/40930.0.html
http://www.rd.go.th/publish/40930.0.html
http://www.rd.go.th/publish/31854.0.html
http://www.rd.go.th/publish/31854.0.html
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ล าดับ
ที่ 

รายการ หักได้ หลกัเกณฑ์/วธีิการ 
กฎหมายอ้างองิ 
ตามประมวล
รัษฎากร 

หมายเหตุ 

3 
 

 

รายจ่ายฝึกอบรมลูกจา้งของบริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคล 
  
   
  

2 เท่า  - รายจ่ายส่งลูกจา้งเขา้รับการศึกษา   หรือ
ฝึกอบรมในสถานศึกษา หรือสถานฝึกอบรม
ฝีมือแรงงานท่ีทางราชการจดัตั้งข้ึนหรือท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัประกาศ 
กาํหนด 
 - รายจ่ายฝึกอบรมใหแ้ก่ลูกจา้งตาม หลกัเกณฑ์ 
ท่ีอธิบดีกรมสรรพากร ประกาศกาํหนด 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 437) 

การใชสิ้ทธิ ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขท่ีกฎหมาย
กาํหนด 
  
   

4 
 

รายจ่ายในการฝึกเตรียมเขา้ทาํงานสาํหรับ
กิจการผูด้าํเนินการฝึก 

2 เท่า 
 

 - รายจ่ายในการฝึกเตรียมเขา้ทาํงานเพื่อ
ประโยชน์ของกิจการผูด้าํเนินการฝึก 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 437) 

ผูด้าํเนินการฝึกเป็นบุคคล
ธรรมดา บริษทั หรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคล 

5 
 
 

 
 

รายจ่ายในการจดัสร้างและการบาํรุงรักษา
สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะหรือสนามกีฬา
เอกชนท่ีเปิดใหป้ระชาชนใชโ้ดยไม่คิด
ค่าบริการหรือ สนามเด็กเล่นสวนสาธารณะ 
หรือสนามกีฬาของทางราชการ 

2 เท่า  -บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล   
สามารถหกัรายจ่ายได ้2 เท่า แต่ตอ้ง ไม่
เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ ก่อนหกั
รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ และรายจ่าย
เพื่อการศึกษาหรือการกีฬา 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 428) 

  
  
  
  

http://www.rd.go.th/publish/29513.0.html
http://www.rd.go.th/publish/29513.0.html
http://www.rd.go.th/publish/29513.0.html
http://www.rd.go.th/publish/29513.0.html
http://www.rd.go.th/publish/22650.0.html
http://www.rd.go.th/publish/22650.0.html
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ล าดับ
ที่ 

รายการ หักได้ หลกัเกณฑ์/วธีิการ 
กฎหมายอ้างองิ 
ตามประมวล
รัษฎากร 

หมายเหตุ 

6 
 
 
 
 
 
 
 

รายจ่ายเพื่อสนบัสนุนการศึกษา 
 - จดัสร้างอาคาร อาคารพร้อมท่ีดิน หรือท่ีดิน 
 - วสัดุอุปกรณ์ศึกษา แบบเขียน ตาํรา 
หนงัสือวชิาการส่ือเทคโนโลยเีพื่อ การศึกษา
ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
  
   

2 เท่า 
 

บุคคลธรรมดาใหห้กั 2 เท่า หลงัจากไดห้กั
ค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่นแลว้แต่หกัไดไ้ม่
เกินร้อยละ 10 ของเงินไดพ้ึงประเมินหลงั
หกัค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่น บริษทัหรือ
หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หกัได ้2 เท่าแต่ไม่
เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิก่อนหกั
รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือสาธารณะ
ประโยชน์ หรือการศึกษา หรือการกีฬา 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 420) 

 
 
 
 
 
 

หลกัเกณฑเ์ป็นไปตามท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกาํหนด 
  
  
  
  
  
   

7 
 
 
 

ค่าจา้งทาํวจิยัและพฒันาของบริษทั หรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคล 
  
  

2 เท่า 
 
 

ค่าจา้งทาํการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยท่ีี
จ่ายใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
ประกาศกาํหนด หกัได ้2 เท่า 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 297) 

 
 

ประกาศกระทรวงการคลงั 
เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 4)  
ลงวนัท่ี 16 ธ.ค. 2539 
  

8 
 
 

รายจ่ายบางประเภทของกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุน 
  

2 เท่า 
 

ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา ท่ีใชใ้น
การประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนหกัได ้2 เท่า 

 
 
 

กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริม
การลงทุน 
  

 
 

 
 

http://www.rd.go.th/publish/21455.0.html
http://www.rd.go.th/publish/21455.0.html
http://www.rd.go.th/publish/2772.0.html
http://www.rd.go.th/publish/2772.0.html
http://www.rd.go.th/publish/2646.0.html
http://www.rd.go.th/publish/2646.0.html
http://www.rd.go.th/publish/2646.0.html
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หักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาในอตัราเร่ง  
 
บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีซ้ือทรัพยสิ์นมาใชง้าน หากทรัพยสิ์นนั้นใชง้านเกิน 1 รอบระยะเวลาบญัชี กฎหมายกาํหนดใหห้กัค่าสึกหรอและค่าเส่ือม

ราคา โดยกาํหนดประเภททรัพยสิ์นและอตัราท่ีใหห้กัค่าสึกหรอฯ ไวใ้นพระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 145) ดงัน้ี 
              

ตารางสรุปประเภททรัพย์สินและอตัราการหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคา 
 

ล าดับ 
ที่ 

ประเภททรัพย์สิน 
หักค่าสึกหรอฯ 
อตัราร้อยละ 

หมายเหตุ 

1 
 

อาคารถาวร 
อาคารชัว่คราว 

5 
100 

 -พระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 145) 
  

2 ตน้ทุนเพื่อการไดม้าซ่ึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสูญส้ินไปได้ 5 

3 
  
  
  
  
  

ตน้ทุนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิการเช่า กรณีไม่มีหนงัสือสัญญาเช่าหรือ
มีหนงัสือสัญญาเช่าท่ีมีขอ้กาํหนดใหต่้ออายกุารเช่าได้ โดยเง่ือนไข
ในการต่ออายเุปิดโอกาสใหต่้ออายกุารเช่ากนัไดต่้อ  ๆ ไป 

10 
  
  

 - คาํนวณหกัค่าสึกหรอฯ ตามระยะเวลาท่ีไดท้รัพยสิ์นมา 
=  วนัท่ีไดม้าถึงส้ินปี x มูลค่าทรัพยสิ์น x อตัราหกั ฯ 
              365                                                   100 
 - จาํนวนปีท่ีหกั ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 100 หารดว้ยอตัราหกัค่าสึกหรอฯ 
 - ตอ้งหกัค่าสึกหรอติดต่อกนัทุกรอบระยะเวลาบญัชี 
 - ทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยเช่าซ้ือ/ผอ่นชาํระ ถือตามราคาพึงชาํระทั้งหมด 

ตน้ทุนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิการเช่า กรณีมีหนงัสือสัญญาเช่าท่ีไม่มี
ขอ้กาํหนดใหต่้ออายกุารเช่าได ้หรือมีขอ้กาํหนดใหต่้ออายกุารเช่า
ไดเ้พียงระยะเวลาอนัจาํกดัแน่นอน 

100 หารดว้ยจาํนวน 
ปีอายกุารเช่าและ
อายท่ีุต่อไดร้วมกนั 

http://www.rd.go.th/publish/2369.0.html
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ล าดับ 
ที่ 

ประเภททรัพย์สิน 
หักค่าสึกหรอฯ 
อตัราร้อยละ 

หมายเหตุ 

4 
  
  
  
  
  

ตน้ทุนเพื่อการไดม้าซ่ึงสิทธิในกรรมวธีิ สูตร กู๊ดวลิล ์เคร่ืองหมาย
การคา้ สิทธิประกอบกิจการตามใบอนุญาต สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ หรือ
สิทธิอยา่งอ่ืน กรณีไม่จาํกดัอายกุารใช้ 

10 
  
  

ตน้ทุนเพื่อการไดม้าซ่ึงสิทธิในกรรมวธีิ สูตร กู๊ดวลิล ์เคร่ืองหมาย
การคา้สิทธิประกอบกิจการตามใบอนุญาต สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ หรือ
สิทธิอยา่งอ่ืน กรณีจาํกดัอายกุารใช้ 

100 หารดว้ย
จาํนวนปีอายกุารใช ้

5 ทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืน (นอกจากท่ีดินและสินคา้) 20 

 

อยา่งไรก็ตาม รัฐไดมี้นโยบายใหบ้ริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลสามารถหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาไดเ้ร็วกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนดไวห้รือท่ีเรียกวา่  หักค่า
สึกหรอและค่าเส่ือมราคาในอตัราเร่ง โดยกาํหนดใหแ้ก่ทรัพยสิ์นบางประเภทหรือกาํหนดเง่ือนไขของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีจะใชสิ้ทธิประเภททรัพยสิ์น
และอตัราการหกัค่าสึกหรอในอตัราเร่ง  ปรากฏดงัตารางสรุป 
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ประเภททรัพย์สินและการหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาในอตัราเร่ง 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการทรัพย์สิน 
ทีหั่กค่าสึกหรอฯลฯ 

หักได้ วธีิการคิดค านวณ 
กฎหมายอ้างองิตาม 
ประมวลรัษฎากร 

หมายเหตุ 

1 
 
 
 

ทรัพย์สินอย่างอืน่ตาม
มาตรา 4(5) ของพระราช
กฤษฎกีา(ฉบับที ่145) 

- หกั 2 เท่าของ
อตัราท่ีกาํหนดให ้
หกัฯ 
  
   

ทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนในปีแรกหกัค่าสึกหรอเป็น 2 
เท่าหรือร้อยละ 40 (อตัราเดิมกาํหนดใหห้กัไม่
เกินร้อยละ 20) สาํหรับปีถดัไปใหห้กั 2 เท่า
ของมูลค่าส่วนท่ีเหลือในแต่ละรอบระยะเวลา
บญัชี 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 145) 

มาตรา 4 วรรค 3 
 

มิใหใ้ชก้บัรถยนตน์ัง่หรือรถยนต์
โดยสารไม่เกิน 10 ท่ีนัง่ 

2 
 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของ
เคร่ืองจักรทีใ่ช้ส าหรับการ
วจัิยและพฒันาเทคโนโลยี 
 

- หกัร้อยละ 40 ใน
วนัท่ีไดม้า 
  

หกัค่าสึกหรอฯทรัพยสิ์นประเภทเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ของเคร่ืองจกัรฯ ในอตัราร้อยละ 
40 ของมูลค่าทรัพยสิ์นในวนัท่ีไดม้า ส่วนท่ี
เหลือใหท้ยอยหกัตามเง่ือนไขและอตัรา ท่ี
กฎหมายกาํหนด 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 145) 
มาตรา 4 ทว ิ

 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เคร่ืองจกัรตอ้ง
เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

3 
  
  
  
  

ทรัพย์สินประเภทเคร่ือง 
บันทกึการเกบ็เงิน 
  
  
  

- หกัร้อยละ 100 
- หกัร้อยละ 40 ใน
วนัท่ีไดม้า 
  
  

เคร่ืองบนัทึกการเก็บเงินใหเ้ลือกหกัได้ 2 วธีิ 
คือ 
- ร้อยละ 100 ของมูลค่าตน้ทุนในวนัท่ีได้
ทรัพยสิ์นนั้นมา 
- ร้อยละ 40 ของมูลค่าตน้ทุนในวนัท่ีได้

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 145) 
มาตรา 4 ตรี 

 
 

เคร่ืองบนัทึกการเก็บเงินตอ้งเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
   

http://www.rd.go.th/publish/2369.0.html
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ล าดับ
ที่ 

รายการทรัพย์สิน 
ทีหั่กค่าสึกหรอฯลฯ 

หักได้ วธีิการคิดค านวณ 
กฎหมายอ้างองิตาม 
ประมวลรัษฎากร 

หมายเหตุ 

ทรัพยสิ์นนั้นมาส่วนท่ีเหลือใหท้ยอยหกัตาม
เง่ือนไขและอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด 

4 
  
  
  
  
  
  

ทรัพย์สินประเภท
คอมพวิเตอร์ 
  
  
  

- หกัภายใน 3 
รอบระยะเวลา
บญัชี นบัแต่ได้
ทรัพยสิ์นมา 
- หกัร้อยละ 40 ใน
วนัท่ีไดม้า ส่วนท่ี
เหลือทยอยหกั
ภายใน 3 รอบ
ระยะเวลาบญัชี  

- บริษทัทัว่ไปหกัไดภ้ายใน 3 รอบระยะเวลา
บญัชี 
  
  
- บริษทัท่ีมีสินทรัพยถ์าวรไม่รวมท่ีดินไม่เกิน 
200 ลา้นบาท และมีการจา้งงานไม่เกิน 200 คน
หกัได ้ร้อยละ 40 ของ มูลค่าตน้ทุนในวนัท่ี
ไดม้า ส่วนท่ีเหลือทยอยหกัภายใน  3 รอบ
ระยะเวลาบญัชี 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 145) 

มาตรา 4 จตัวา 
 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
(ฉบบัท่ี 473) 
 
  
  
  
  

5 
  
  
  
  

ทรัพย์สินประเภท 
อาคารโรงงาน 
  
  
  

- หกัร้อยละ 25 ใน
วนัท่ีไดม้า ส่วนท่ี
เหลือทยอยหกั
ภายใน 20 รอบ
ระยะเวลาบญัชี  

อาคารโรงงานของ 
 -บริษทัท่ีมีสินทรัพยถ์าวรไม่รวมท่ีดินไม่เกิน 
200 ลา้นบาท และมีการจา้งงานไม่เกิน 200 คน
หกัได ้ร้อยละ 25 ของมูลค่าตน้ทุนในวนัท่ี
ไดม้า ส่วนท่ีเหลือทยอยหกัภายใน  20 รอบ
ระยะเวลาบญัชี 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 145) 

มาตรา 4 เบญจ 
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ล าดับ
ที่ 

รายการทรัพย์สิน 
ทีหั่กค่าสึกหรอฯลฯ 

หักได้ วธีิการคิดค านวณ 
กฎหมายอ้างองิตาม 
ประมวลรัษฎากร 

หมายเหตุ 

6 
  
  
  
  

ทรัพย์สินประเภทเคร่ืองจักร
และอุปกรณ์เคร่ืองจักร 
  
  

-หกัร้อยละ 40 ใน
วนัท่ีไดม้า ส่วนท่ี
เหลือ ทยอยหกั
ภายใน 5 รอบ 
ระยะเวลาบญัชี   

ทรัพยสิ์นประเภทเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของ
เคร่ืองจกัรท่ีบริษทัท่ีมีสินทรัพยถ์าวรไม่รวม
ท่ีดินไม่เกิน 200 ลา้นบาทและมีการจา้ง
แรงงานไม่เกิน 200 คน หกัไดร้้อยละ 40 ของ
มูลค่าตน้ทุนในวนัท่ีไดม้า ส่วนท่ีเหลือทยอย
หกัภายใน 5 รอบระยะเวลาบญัชี 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 145) 
มาตรา 4 ฉ 

 
 

  
7 

  
  
  
  

ทรัพย์สินประเภทอาคาร
ถาวรทีส่ านักงานปฏิบัติการ
ภูมิภาคซ้ือหรือได้รับโอน
กรรมสิทธ์ิ 

-หกัร้อยละ 25 ใน
วนัท่ีไดม้า ส่วนท่ี
เหลือทยอยหกั
ภายใน 20 รอบ
ระยะเวลาบญัชี   

อาคารถาวรท่ีสาํนกังานปฏิบติัการภูมิภาคซ้ือ
หรือไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิ หกัไดร้้อยละ 25 
ของมูลค่าตน้ทุนส่วนท่ีเหลือทยอยหกัภายใน
20 รอบระยะเวลาบญัชี 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 145)  
มาตรา 4 สัตต 

 

  
  
   

8 
  
  
  
  

ทรัพย์สินประเภท
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ทีใ่ช้
ผลติสินค้าหรือให้บริการ  

-หกัร้อยละ 40 ใน
วนัท่ีไดม้า ส่วนท่ี
เหลือทยอยหกั
ภายใน 5 รอบ
ระยะเวลาบญัชี   

บริษทัฯ หกัค่าสึกหรอทรัพยสิ์นประเภท
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ท่ีใชผ้ลิตสินคา้หรือ
ใหบ้ริการไดอ้ตัราร้อยละ 40 ของมูลค่าตน้ทุน
ในวนัท่ีไดม้า ส่วนท่ีเหลือทยอยหกัภายใน 5 
รอบระยะเวลาบญัชี  

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 145) 
มาตร 4 อฏัฐ 

 

 - ทรัพยสิ์นตอ้งไดม้า และใชง้าน
ภายใน วนัท่ี 31 ธ.ค. 2553  
- เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 
473) 
 

9 
 
 
 

ทรัพย์สินประเภท 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
  
  
  

- หกัไดภ้ายใน 3 
รอบระยะเวลาบญัชี 
  
  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริษทัฯสามารถหกัได้
ภายใน 3 รอบระยะเวลาบญัชี จากเดิมไม่นอ้ย
กวา่ 10 รอบระยะเวลาบญัชี 
  

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 145) 

มาตรา 4 จตัวา 
 

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นลิขสิทธ์ิ 
กรณีท่ีไม่จาํกดัอายกุารใช ้จาํนวนปีท่ี
หกัค่าสึกหรอฯ ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 10 
รอบระยะเวลาบญัชี 
- แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
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ล าดับ
ที่ 

รายการทรัพย์สิน 
ทีหั่กค่าสึกหรอฯลฯ 

หักได้ วธีิการคิดค านวณ 
กฎหมายอ้างองิตาม 
ประมวลรัษฎากร 

หมายเหตุ 

(ฉบบัท่ี 473) 

  - หกัร้อยละ 40  
ในวนัท่ีไดม้า 
  
  

บริษทั ท่ีมีสินทรัพยถ์าวรไม่รวมท่ีดินไม่เกิน 
200 ลา้นบาท และจา้งแรงงานไม่เกิน 200 คน 
หกัไดร้้อยละ 40 ของมูลค่าตน้ทุนในวนัท่ี
ไดม้า 
 - ส่วนท่ีเหลือใหท้ยอยหกัภายใน 3 รอบ
ระยะเวลาบญัชี 

   
  
  

10 
  
  
  

ทรัพย์สินประเภทอย่างอืน่
ตาม มาตรา 4(5) ของพระ
ราชกฤษฎกีา (ฉบับที ่145) 

- หกัร้อยละ 100 
ในวนัท่ีไดม้า 
  
  

บริษทั ท่ีมีสินทรัพยถ์าวรไม่รวมท่ีดินไม่เกิน 
200 ลา้นบาท และจา้งแรงงานไม่เกิน 200 คน 
หกัไดร้้อยละ 100 ของมูลค่าตน้ทุนแต่ไม่เกิน 
500,000 บาท ใน 1 รอบระยะเวลาบญัชี 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบบัท่ี 145) 
มาตรา 4 นว 

 

 - ทรัพยสิ์นตอ้งไดม้า และใชง้าน
ภายใน  วนัท่ี 31 ธ.ค. 2553 
 - เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบบั
ท่ี 473) 
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รูปแบบบัญชีและรายงาน 
 

หา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน บริษทัจาํกดั บริษทัมหาชนจาํกดั ท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย นิติบุคคล
ท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมคา้ตามประมวลรัษฎากร เป็น
ผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชีตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 แต่ประมวลรัษฎากรไดบ้ญัญติัให้
ผูป้ระกอบการบางประเภทไม่วา่จะประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา  บริษทั หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 
หรือนิติบุคคลอ่ืนใด มีหนา้ท่ีจดัทาํบญัชีพิเศษเพิ่มเติม นอกเหนือจากบญัชีท่ีตอ้งจดัทาํตามกฎหมายวา่ดว้ย
การบญัชี  
  

บัญชีพเิศษและรายงานตามประมวลรัษฎากร 
  

1 บัญชีพเิศษแสดงการหักภาษี ณ ทีจ่่ายและการน าส่ง เพื่อใหผู้มี้หนา้ท่ีหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ี
จ่ายไดบ้นัทึกรายการภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายไวเ้พื่อป้องกนัการหลงลืมท่ีจะนาํส่งภาษีดงักล่าว 
และเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่เจา้หนา้ท่ีท่ีจะทาํการตรวจสอบ (ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินไดแ้ละภาษีการคา้ (ฉบบัท่ี 4) เร่ือง กาํหนดใหผู้มี้หนา้ท่ี
หกัภาษีเงินไดห้รือภาษีการคา้ ณ ท่ีจ่าย มีบญัชีพิเศษ ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531) 

  2. บัญชีพเิศษส าหรับกจิการโรงสีขนาดเลก็ เพื่อใหผู้ท่ี้ไม่มีหนา้ท่ีจดัทาํรายงานการคา้ขา้ว
ประจาํวนัตามกฎหมายวา่ดว้ยการคา้ขา้วของกระทรวงพาณิชยไ์ดมี้บญัชีคุมสินคา้สาํหรับกิจการโรงสี
ขนาดเล็ก ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบกิจการโรงสีขา้วท่ีมีกาํลงัการผลิตตํ่ากวา่ 5 เมตริกตนัต่อ 24 ชัว่โมง ไม่วา่จะใช้
เคร่ืองสีขา้วเคร่ืองเดียวหรือหลายเคร่ืองก็ตาม  จึงมีบญัชีพิเศษท่ีตอ้งจดัทาํดงัน้ี 

- บญัชีรับขา้วเปลือกจากผูว้า่จา้งสีขา้ว 
- บญัชีรับจ่ายขา้วเปลือก 

  - บญัชีรับจ่ายผลิตภณัฑแ์ละวตัถุพลอยไดจ้ากการสีขา้ว  (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 1) เร่ือง กาํหนดใหผู้มี้เงินไดจ้ากการทาํกิจการโรงสีขา้ว มีบญัชีพิเศษแสดง
รายการและปริมาณขา้วเปลือก ตน้ขา้ว ปลายขา้วและรํา ลงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2522) 

3. บัญชีพเิศษส าหรับกจิการสถานพยาบาลทีม่ีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เพื่อใหผู้ป้ระกอบกิจการ
สถานพยาบาลท่ีมีเตียงรับผูป่้วยไวค้า้งคืน เช่น โรงพยาบาลเอกชน โพลีคลินิก หรือสถานพยาบาลอ่ืน 
จดัทาํบญัชีพิเศษน้ีเพื่อแสดงรายการจ่ายเงินใหแ้ก่ผูป้ระกอบโรคศิลปะ  เพื่อใชต้รวจสอบรายไดจ้ากการ
ประกอบวชิาชีพอิสระ ของผูป้ระกอบโรคศิลปะ(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 
10) เร่ือง กาํหนดใหผู้ด้าํเนินการสถานพยาบาลท่ีมีเตียงรับผูป่้วยไวค้า้งคืน มีบญัชีพิเศษ ตามมาตรา 17 
แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2522) 
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  4. บัญชีพเิศษส าหรับกจิการค้าของเก่าประเภทรถยนต์  เพื่อแสดงรายการรถยนตเ์ก่าท่ีมีอยู ่ไดม้า 
หรือ จาํหน่ายไปแต่ละคร้ัง ไม่วา่รถยนตน์ั้น ไดซ้ื้อมาขาย หรือขายแทนผูอ่ื้น และใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
พิสูจน์รายไดจ้ากการประกอบกิจการและควบคุมการมิใหมี้การคา้รถยนตเ์ก่าโดยไม่สุจริต 
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 12) เร่ือง กาํหนดใหผู้ท้าํการคา้ของเก่าประเภท
รถยนตมี์บญัชีพิเศษ ลงวนัท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2523) 
  5. บัญชีพเิศษส าหรับผู้ผลติหรือผู้รับจ้างผลติผลติภัณฑ์ซีดี เพื่อแสดงรายการผลิตหรือรับจา้งผลิต
ผลิตภณัฑซี์ดี และเพื่อประโยชน์ในการจดัเก็บและตรวจสอบภาษีอากร และป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิการ
ผลิตซีดี 
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินไดแ้ละภาษีมูลค่าเพิ่ม เร่ือง กาํหนดใหผู้ผ้ลิตหรือผูรั้บจา้ง
ผลิตผลิตภณัฑซี์ดีมีบญัชีพิเศษ ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2546) 
  6. บัญชีงบดุล บัญชีท าการ และบัญชีก าไรขาดทุน เป็นบญัชีการเงิน ท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคลท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากฐานกาํไรสุทธิซ่ึงตอ้งจดัทาํตามกฎหมายวา่ดว้ยการบญัชี
เป็นปกติอยูแ่ลว้ เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการประกอบกิจการ แต่ผูป้ระกอบการตอ้งทาํการปรับปรุง
กาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีหรือทางการเงิน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการ
คาํนวณกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางภาษีอากร ตามมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวล
รัษฎากร ทั้งน้ีใหบ้ริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลแนบบญัชีงบดุล บญัชีทาํการ และบญัชีกาํไรขาดทุนไป
พร้อมกบัการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ดว้ย 

7. บัญชีรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ สาํหรับบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย
ต่างประเทศและเขา้มาประกอบกิจการขนส่งระหวา่งประเทศในประเทศไทย และมีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลจากฐานรายไดจ้ากการประกอบกิจการขนส่งระหวา่งประเทศ โดยคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ในอตัราร้อยละ 3 ของค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม หรือประโยชน์อ่ืน ท่ีเรียกเก็บในประเทศไทยเน่ืองจากการ
ขนส่งคนโดยสาร หรือร้อยละ 3 ของค่าระวาง ค่าธรรมเนียม หรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีเรียกเก็บไม่วา่ใน
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ เน่ืองจากการขนส่งสินคา้ออกจากประเทศไทย 

8. รายงานภาษีมูลค่าเพิม่ ตามมาตรา 87 แห่งประมวลรัษฎากรไดก้าํหนดใหผู้ป้ระกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจดัทาํรายงานเป็นพิเศษเพื่อควบคุมการจดัเก็บและสอบยนักบัแบบแสดงรายการท่ี
ยืน่เสียภาษีเป็นหลกัฐานทางทะเบียนรายละเอียดประกอบแบบแสดงรายการภาษี  โดยตอ้งจดัทาํเป็นราย
สถานประกอบการ ซ่ึงมีรายงานดงัน้ี 
      „ รายงานภาษีขาย เป็นรายงานแสดงมูลค่าสินคา้หรือบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการ
จดทะเบียนไดอ้อกใบกาํกบัภาษีจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้นๆ ทั้งน้ีรายงานภาษีขายตอ้งมีรายการ
และขอ้ความตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกาํหนด 
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี 89) ลงวนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2542)  
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      „ รายงานภาษีขายของผู้ประกอบการทีป่ระกอบกจิการจ าหน่ายทองรูปพรรณ  ท่ีขอเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากส่วนต่างมีหนา้ท่ีตอ้งจดัทาํรายงานภาษีขายเป็นกรณีพิเศษดว้ย โดยตอ้งมีรายการและ
ขอ้ความอยา่งนอ้ยตามท่ีอธิบดีกาํหนด  
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี 104) เร่ือง กาํหนดใหผู้ป้ระกอบการจด
ทะเบียนจดัทาํรายงานแตกต่างไปจาก รายงานตามมาตรา 87 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน 
พ.ศ. 2543) 
        „ รายงานภาษีซ้ือ เป็นรายงานแสดงมูลค่าสินคา้หรือบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการ 
จดทะเบียนไดซ้ื้อสินคา้หรือบริการจากผูป้ระกอบการจดทะเบียนอ่ืน  ทั้งน้ีรายงานภาษีซ้ือตอ้งมีรายการ
และขอ้ความตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกาํหนด (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ฉบบัท่ี 89) ลงวนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2542 )  

      „ รายงานสินค้าและวตัถุดิบ สาํหรับผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีประกอบกิจการขายสินคา้ 
และประกอบกิจการผลิตสินคา้เพื่อขาย ผูป้ระกอบการผลิตสินคา้เพื่อขายนั้นตอ้งจดัทาํทั้งรายงานวตัถุดิบ 
รายงานสินคา้สาํเร็จรูป และรายงานสินคา้ระหวา่งผลิต (เฉพาะ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี) ซ่ึงตอ้งมี
รายการและขอ้ความอยา่งนอ้ยตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกาํหนด (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบั
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี 89) ลงวนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2542 )  

รายงานการจ่ายอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีขายสินคา้โดยมี
การรับประกนัสินคา้ท่ีขายหรือบริการซ่อมสินคา้ท่ีขาย กรณีมีการชาํรุดบกพร่องหรือเพื่อเหตุอ่ืนอนัมี
ลกัษณะทาํนองเดียวกนั ตอ้งจดัทาํรายงานจ่ายอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อใชป้ระกนัสินคา้ท่ีขายหรือ
บริการซ่อมสินคา้ท่ีขายแยกต่างหากจากรายงานสินคา้และวตัถุดิบ 
  บญัชีแสดงรายการสินคา้ท่ีครอบครอง 

- ผูป้ระกอบกิจการโรงเล่ือย โรงคา้ไมแ้ปรรูป 
- ผูป้ระกอบกิจการคา้ของเก่า 
- ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัตั้งคลงัสินคา้ทณัฑบ์นประเภทร้านคา้ปลอดอากร  
- ผูป้ระกอบกิจการปิโตรเลียม 

แบบรายละเอยีดสินค้าคงเหลอื สาํหรับบุคคลธรรมดาผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มซ่ึง
มีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งจดัทาํรายงานสินคา้และวตัถุดิบ  แต่ตอ้งทาํการ
ตรวจนบัสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน และวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี และกรอกรายการสินคา้
คงเหลือในแบบรายละเอียดสินคา้คงเหลือ และใหถื้อวา่แบบรายละเอียดสินคา้คงเหลือเป็นรายงานสินคา้
และวตัถุดิบ สาํหรับผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีประกอบกิจการ โรงเล่ือย โรงคา้ไมแ้ปรรูป  กิจการคา้ของ
เก่า ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัตั้งคลงัสินคา้ทณัฑบ์นประเภทร้านคา้ปลอดอากร  และกิจการ
ปิโตรเลียม ใหใ้ชบ้ญัชีแสดงรายการสินคา้ท่ีครอบครองตามกฎหมายนั้น ๆ เป็นรายงานสินคา้และวตัถุดิบ  
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี 104) เร่ือง กาํหนดใหผู้ป้ระกอบการจด
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ทะเบียนจดัทาํรายงานแตกต่างไปจากรายงานตามมาตรา 87 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน 
พ.ศ. 2543) 

การจัดท ารายงานรวมส าหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนทีไ่ด้รับอนุมัติให้จัดท ารายงานรวมกนักบั
ส านักงานใหญ่ กรณีท่ีเป็นผูป้ระกอบกิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการซ่ึงนอกจากมีสถานประกอบการท่ี
เป็นสาํนกังานใหญ่แลว้ ยงัมีสถานประกอบการอ่ืนอีกหลายแห่งท่ีมีลกัษณะเป็นรถเขน็ แผงลอย หน่วย
ขายท่ีมีลกัษณะเป็นร้านคา้ยอ่ย หรือท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกนั และประกอบกิจการอยูเ่ป็นประจาํใน
สถานท่ีเช่า สามารถจดัทาํรายงานภาษีขาย, รายงานภาษีซ้ือ, รายงานสินคา้และวตัถุดิบ โดยจดัทาํรวมกนั
กบัสาํนกังานใหญ่เพียงรายงานฉบบัเดียว ซ่ึงรวบรวมการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการซ้ือสินคา้หรือการ
รับบริการและการรับหรือจ่ายสินคา้หรือวตัถุดิบของสถานประกอบการท่ีเป็นสาํนกังานใหญ่  และสถาน
ประกอบการแห่งอ่ืน โดยตอ้งมีรายการและขอ้ความอยา่งนอ้ยตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกาํหนด  และตอ้ง
เก็บรักษาไว ้ณ สถานประกอบการท่ีเป็นสาํนกังานใหญ่ (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบั
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี 104) เร่ือง กาํหนดใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนจดัทาํรายงานแตกต่างไปจาก
รายงานตามมาตรา 87 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2543) 

9. รายงานภาษีธุรกจิเฉพาะ ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะมีหนา้ท่ีจดัทาํรายงานแสดงรายรับก่อน
หกัรายจ่ายท่ีตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและรายรับท่ีไม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  โดย
ตอ้งจดัทาํเป็นรายสถานประกอบการ ปัจจุบนัไม่ไดก้าํหนดรูปแบบรายงานแสดงรายรับก่อนหกัรายจ่ายให้
ผูป้ระกอบการปฏิบติัแต่อยา่งใด 
  10. รายงานเงินสดรับ –จ่าย ผูป้ระกอบการท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และมิไดจ้ด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เฉพาะผูมี้เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) แห่งประมวล
รัษฎากร จดัทาํบญัชีหรือรายงานแสดงรายไดแ้ละรายจ่ายเป็นประจาํวนั  เพื่อประโยชน์ในการจดัเก็บภาษี
อากรและเพื่อใหผู้ป้ระกอบการทราบถึงรายได ้รายจ่าย ผลกาํไร ขาดทุน และใชเ้ป็นหลกัฐานในการขอ
สินเช่ือจากสถาบนัการเงิน (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 161) เร่ือง 
กาํหนดใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และมิไดเ้ป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
จดัทาํบญัชีหรือรายงานแสดงรายไดแ้ละรายจ่าย ลงวนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2549) 
 
 
 หมายเหตุ : ดูตัวอย่างการลงรายงานได้ที ่http://www.rd.go.th/publish/38052.0.html 
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ตารางสรุปบัญชีพเิศษและรายงานตามประมวลรัษฎากร 
กรณผู้ีประกอบการบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามญั หรือคณะบุคคลทีม่ใิช่นิติบุคคล 

  
ผูป้ระกอบการบุคคลธรรมดา หา้งหุน้ส่วนสามญั หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล อาจจะประกอบ

กิจการท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพียงอยา่งเดียว หรือตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 
นอกเหนือจากภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาก็ได้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัประเภทกิจการของผูป้ระกอบการ สาํหรับบญัชี
พิเศษและรายงานท่ีตอ้งจดัทาํตามประมวลรัษฎากรกรณีท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และกรณีท่ีจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น สรุปไดด้งัน้ี 

 
ผู้ประกอบการทีไ่ม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

 

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
 

1.  รายงานเงินสดรับ ‟ จ่าย 
2.  บญัชีแสดงสินคา้ท่ีครอบครอง กรณีเป็นผู ้

ประกอบ กิจการคา้ของเก่า  
3.  บญัชีพิเศษแสดงการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายและ

นาํส่ง 
4.  บญัชีพิเศษเฉพาะกิจการ 
     -โรงสีขนาดเล็ก 
     - กิจการสถานพยาบาลท่ีมีเตียงผูป่้วยไวค้า้งคืน 
     - กิจการคา้ของเก่าประเภทรถยนต์ 
     - ผูผ้ลิตหรือผูรั้บจา้งผลิตผลิตภณัฑซี์ดี 
5.  รายงานภาษีธุรกิจเฉพาะ (กรณีจดทะเบียน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ) 

1.  รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 
     - รายงานภาษีขาย 
     - รายงานภาษีซ้ือ 
     - รายละเอียดสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
        และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
     - บญัชีแสดงสินคา้ท่ีครอบครอง กรณีเป็นผู ้

ประกอบกิจการโรงเล่ือย โรงคา้ไมแ้ปรรูป 
กิจการคา้ของเก่า 

2.  บญัชีพิเศษแสดงการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายและนาํส่ง  
3.  บญัชีพิเศษเฉพาะกิจการ 
     - กิจการคา้ของเก่าประเภทรถยนต ์
     - ผูผ้ลิตหรือผูรั้บจา้งผลิตผลิตภณัฑซี์ดี 
4.  รายงานภาษีธุรกิจเฉพาะ (กรณีจดทะเบียนภาษี

ธุรกิจเฉพาะ) 
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ตารางสรุปบัญชีพเิศษและรายงานตามประมวลรัษฎากร 
กรณผู้ีประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั 

ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล กจิการร่วมค้า มูลนิธิ สมาคม หรือนิติบุคคลอืน่ 
  

ผูป้ระกอบการในรูปของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั บริษทัมหาชนจาํกดั หา้งหุน้ส่วนสามญั
นิติบุคคล กิจการร่วมคา้ มูลนิธิสมาคม หรือนิติบุคคลอ่ืนใด นั้น   

บญัชีพิเศษและรายงานท่ีตอ้งจดัทาํตามประมวลรัษฎากรกรณีท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
และกรณีท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น สรุปไดด้งัน้ี 
 

 

ผู้ประกอบการทีไ่ม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
 

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
1.  บญัชีงบดุล บญัชีทาํการ และบญัชีกาํไรขาดทุน  
2.  บญัชีแสดงสินคา้ท่ีครอบครอง กรณีเป็นผู ้

ประกอบกิจการคา้ของเก่า 
3.  บญัชีพิเศษเฉพาะกิจการ 
     -โรงสีขนาดเล็ก 
     - กิจการสถานพยาบาลท่ีมีเตียงผูป่้วยไวค้า้งคืน 
     - กิจการคา้ของเก่าประเภทรถยนต์ 
     - ผูผ้ลิตหรือผูรั้บจา้งผลิตผลิตภณัฑซี์ดี 
4.  บญัชีพิเศษแสดงการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายและนาํส่ง 
5.  รายงานภาษีธุรกิจเฉพาะ (กรณีจดทะเบียนภาษี 
     ธุรกิจเฉพาะ) 
 
 
 
 
 
 
 

1.  รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 
       - รายงานภาษีขาย 
       - รายงานภาษีซ้ือ 
       - รายงานสินคา้และวตัถุดิบ  
        - รายงานการจ่ายอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า  
          (สาํหรับสินคา้ท่ีมีประกนั) 
      - บญัชีแสดงสินคา้ท่ีครอบครอง กรณีเป็น 
         ผูป้ระกอบกิจการโรงเล่ือย โรงคา้ไมแ้ปรรูป 
         กิจการคา้ของเก่าผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บให้

อนุมติัใหจ้ดัตั้งคลงัสินคา้ทณัฑบ์นประเภท
ร้านคา้ปลอดอากร และกิจการปิโตรเลียม  

2.  บญัชีงบดุล บญัชีทาํการ และบญัชีกาํไรขาดทุน 
3.  บญัชีพิเศษเฉพาะกิจการ 
     - กิจการคา้ของเก่าประเภทรถยนต ์
     - ผูผ้ลิตหรือผูรั้บจา้งผลิตผลิตภณัฑซี์ดี 
4.  บญัชีรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใด ๆ  (เฉพาะนิติบุคคล 
     ต่างประเทศท่ีเขา้มาประกอบกิจการขนส่ง

ระหวา่งประเทศในประเทศไทย) 
5.  บญัชีพิเศษแสดงการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายและนาํส่ง 
6.  รายงานภาษีธุรกิจเฉพาะ (กรณีจดทะเบียนภาษี

ธุรกิจเฉพาะ) 
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ใบรับ/ใบก ากบัภาษี 
 

การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงเป็นใบรับท่ีแสดง
การรับชาํระเงินหากเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะตอ้งมีใบกาํกบัภาษีมาเก่ียวขอ้ง
นอกเหนือจากใบเสร็จรับเงิน ลกัษณะของใบเสร็จรับเงินและใบกาํกบัภาษีจะตอ้งมีสาระสาํคญัท่ีกฎหมาย
กาํหนดไวจึ้งจะถือวา่ถูกตอ้ง สาํหรับผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะใชใ้บกาํกบัภาษีกบั
ใบเสร็จรับเงินในฉบบัเดียวกนัก็ได้ 
              ทั้งน้ี นิยามคาํวา่ “ใบรับ” ตามมาตรา 103 แห่งประมวลรัษฎากร หมายความวา่  

(ก) บนัทึก หรือหนงัสือใด ๆ ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงวา่ไดรั้บ ไดรั้บฝาก  หรือไดรั้บชาํระ
เงินหรือตัว๋เงิน หรือ 

(ข) บนัทึก หรือหนงัสือใด ๆ ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงวา่หน้ีหรือสิทธิเรียกร้องไดช้าํระหรือ  
ปลดใหแ้ลว้บนัทึก หรือหนงัสือท่ีกล่าวนั้นจะมีลายมือช่ือของบุคคลใด ๆ หรือไม่ ไม่สาํคญั  

 สาระสาํคญัและกฎหมายของใบกาํกบัภาษีและใบรับ สรุปไดด้งัน้ี 
 

ตารางสรุปใบก ากบัภาษี / ใบรับ 
    

รายการ สาระส าคัญ 
กฎหมายอ้างองิ 

ตามประมวลรัษฎากร 
ใบรับ 

 
1.  เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูอ้อกใบรับ 
2.  ช่ือหรือยีห่อ้ของผูอ้อกใบรับ 
3.  เลขลาํดบัของเล่มและของใบรับ 
4.  วนั เดือน ปี ท่ีออกใบรับ 
5.  จาํนวนเงินท่ีรับ 
6.  ชนิด ช่ือ จาํนวนและราคาสินคา้ในกรณีการขายหรือใหเ้ช่าซ้ือ 
    สินคา้เฉพาะชนิดท่ีมีราคาตั้งแต่หน่ึงร้อยบาทข้ึนไป 

มาตรา 105 ทวิ 

http://www.rd.go.th/publish/5203.0.html#mata105_2
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รายการ สาระส าคัญ 
กฎหมายอ้างองิ 

ตามประมวลรัษฎากร 
ใบกาํกบัภาษี 
แบบเตม็รูป 

 

1.  คาํวา่ “ใบกาํกบัภาษี” ในท่ีท่ีเห็นไดเ้ด่นชดั 
  2.  ช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูป้ระกอบการ 

จดทะเบียนท่ีออกใบกาํกบัภาษีและในกรณีท่ีตวัแทนเป็นผูอ้อก
ใบกาํกบัภาษีในนามของผูป้ระกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา 
86  วรรคส่ีหรือมาตรา 86/2 หรือผูท้อดตลาดเป็นผูอ้อก
ใบกาํกบัภาษีในนามของผูป้ระกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา 
86/3 ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่ และเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของ
ตวัแทนนั้นดว้ย 

3.  ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ 
4.  หมายเลขลาํดบัของใบกาํกบัภาษี และหมายเลขลาํดบัของเล่ม    
     (ถา้มี) 
5.  ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ 
6.  จาํนวนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีคาํนวณจากมูลค่าของสินคา้หรือของ

บริการโดยใหแ้ยกออกจากมูลค่าของสินคา้และหรือของบริการ
ใหช้ดัแจง้ 

7.  วนั เดือน ปี ท่ีออกใบกาํกบัภาษี 
8.  ขอ้ความอ่ืนท่ีอธิบดีกาํหนด 

มาตรา 86/4 

ใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่ 
 

1.  คาํวา่ “ใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่” ในท่ีท่ีเห็นไดเ้ด่นชดั 
2.  ช่ือ หรือช่ือยอ่ และเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของ

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีออกใบกาํกบัภาษี 
3.  หมายเลขลาํดบัของใบกาํกบัภาษี และหมายเลขลาํดบัของเล่ม 

(ถา้มี) 
4.  ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ 
5.  ราคาสินคา้หรือราคาค่าบริการ โดยตอ้งมีขอ้ความระบุชดัเจน

วา่ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่มไวแ้ลว้ 
6. วนั เดือน ปี ท่ีออกใบกาํกบัภาษี 
7.  ขอ้ความอ่ืนท่ีอธิบดีกาํหนด 

มาตรา 86/6 

ใบเพิ่มหน้ี 
 

1.  คาํวา่ “ใบเพิ่มหน้ี” ในท่ีท่ีเห็นไดเ้ด่นชดั 
2.  ช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูป้ระกอบการ

จดทะเบียนท่ีออกใบเพิ่มหน้ี และในกรณีตวัแทนเป็นผูอ้อกใบ

มาตรา 86/9 

http://www.rd.go.th/publish/5208.0.html#mata86_4
http://www.rd.go.th/publish/5208.0.html#mata86_6
http://www.rd.go.th/publish/5208.0.html#mata86_9
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รายการ สาระส าคัญ 
กฎหมายอ้างองิ 

ตามประมวลรัษฎากร 
เพิ่มหน้ีในนามของผูป้ระกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86 
วรรคส่ี หรือมาตรา 86/2ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจาํตวัผูเ้สีย
ภาษีอากร ของตวัแทนนั้นดว้ย 

3.  ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ 
4.  วนั เดือน ปี ท่ีออกใบเพิ่มหน้ี 
5.  หมายเลขลาํดบัของใบกาํกบัภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลาํดบั

ของเล่ม  (ถา้มี) มูลค่าของสินคา้หรือบริการท่ีแสดงไวใ้น
ใบกาํกบัภาษีดงักล่าว   มูลค่าท่ีถูกตอ้งของสินคา้หรือบริการ 
ผลต่างของจาํนวนมูลค่าทั้งสอง  และจาํนวนภาษีท่ีเรียกเก็บเพิ่ม
สาํหรับส่วนต่างนั้น 

6.  คาํอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบเพิ่มหน้ี 
7.  ขอ้ความอ่ืนท่ีอธิบดีกาํหนด 

ใบลดหน้ี 
 

1.  คาํวา่ “ใบลดหน้ี” ในท่ีท่ีเห็นไดเ้ด่นชดั 
2.  ช่ือ ท่ีอยู ่และเลขท่ีประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูป้ระกอบการ

จดทะเบียนท่ีออกใบลดหน้ี และในกรณีท่ีตวัแทนเป็นผูอ้อกใบ
ลดหน้ี ในนามของผูป้ระกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86 
วรรคส่ี หรือมาตรา 86/2 ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจาํตวัผู ้
เสียภาษีอากรของตวัแทนนั้นดว้ย 

3.  ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ 
4.  วนั เดือน ปี ท่ีออกใบลดหน้ี 
5.  หมายเลขลาํดบัของใบกาํกบัภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลาํดบัของ

เล่ม (ถา้มี) มูลค่าของสินคา้หรือบริการท่ีแสดงไวใ้นใบกาํกบัภาษี
ดงักล่าว มูลค่าท่ีถูกตอ้งของสินคา้หรือบริการ ผลต่างของจาํนวน
มูลค่าทั้งสอง และจาํนวนภาษีท่ีใชคื้นสาํหรับส่วนต่างนั้น 

6.  คาํอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบลดหน้ี 
7.  ขอ้ความอ่ืนท่ีอธิบดีกาํหนด 

มาตรา 86/10 

หมายเหตุ: ใบเพิ่มหน้ี ใบลดหน้ี และใบเสร็จรับเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีส่วนราชการเป็นผูอ้อกถือเป็นใบกาํกบัภาษี  

http://www.rd.go.th/publish/5208.0.html#mata86_10
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แบบฯ และก าหนดเวลายืน่แบบฯ 
 

                    ประมวลรัษฎากรไดก้าํหนดแบบแสดงรายการภาษี  เพื่อใชย้ืน่เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ
อากรแสตมป์ รวมถึงกาํหนดเวลายืน่แบบฯ เพื่อเสียภาษีแต่ละประเภท แตกต่างกนัออกไป ปรากฏดงัตารางสรุป ดงัน้ี 

 

ตารางสรุปแบบฯ/ก าหนดเวลายืน่แบบฯ ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 

ล าดับ
ที่ 

แบบฯ ก าหนดเวลายืน่แบบฯ หมายเหตุ 

1 
  

ภ.ง.ด.90 
 

ม.ค. ‟ มี.ค. ของปีถดัไป 
  

ใชเ้สียภาษีเงินไดป้ระจาํปีสาํหรับผูมี้เงินไดพ้ึงประเมินตาม มาตรา 40(2)-(8) แห่งประมวลรัษฎากรหรือมี
เงินไดฯ้ ตาม มาตรา 40(1) และ มาตรา 40(2)-(8) ในรอบปีภาษีท่ีผา่นมา 

2 ภ.ง.ด.91 ม.ค. ‟ มี.ค. ของปีถดัไป ใชเ้สียภาษีเงินไดป้ระจาํปีสาํหรับผูมี้เงินไดพ้ึงประเมินตาม มาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากรในรอบปี
ภาษีท่ีผา่นมา 

3 
  

ภ.ง.ด.92 
 

ม.ค. ‟ มี.ค. ของปีถดัไป 
  

ใชส้าํหรับผูจ่้ายเงินไดท่ี้ประสงคจ์ะยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรับเงินไดจ้ากการ
จา้งแรงงานตาม มาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ใหแ้ก่พนกังานดว้ยส่ือบนัทึกขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ 

4 
  

ภ.ง.ด.93 
 

ภายในเดือน ธ.ค. ของปีท่ีไดรั้บเงินไดพ้ึง
ประเมิน 

ใชส้าํหรับผูมี้เงินไดพ้ึงประเมินท่ีมีความจาํเป็นตอ้งยืน่แบบเสียภาษีก่อนกาํหนดเวลายืน่แบบเสียภาษีเงินได้
ประจาํปีภาษี 

5 
  

ภ.ง.ด.94 
 

ก.ค. ‟ ก.ย. ของปีท่ีไดรั้บเงินไดพ้ึงประเมิน  ใชเ้สียภาษีเงินไดค้ร่ึงปีสาํหรับผูมี้เงินไดพ้ึงประเมินตาม  มาตรา 40(5)-(8) แห่งประมวลรัษฎากรท่ีไดรั้บเงิน
ไดพ้ึงประเมินตั้งแต่เดือน ม.ค. ‟ มิ.ย. ของปีนั้น 

6 ภ.ง.ด.95 ม.ค. ‟ มี.ค. ของปีถดัไป  ใชเ้สียภาษีเงินไดป้ระจาํปีภาษีสาํหรับคนต่างดา้วท่ีไดรั้บค่าจา้งแรงงานจากสาํนกังานปฏิบติัการภูมิภาคใน
รอบปีท่ีผา่นมา 
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ตารางสรุปแบบ/ก าหนดเวลายืน่แบบฯ ของภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 

ล าดับ
ที่ 

แบบฯ ก าหนดเวลายืน่แบบฯ หมายเหตุ 

1 
 

ภ.ง.ด.50 
 

ภายใน 150 วนั นบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลา
บญัชี 

ใชก้บับริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากฐานกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนในรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

2 
 
 

ภ.ง.ด.51 
 
 

ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน นบัแต่วนัแรกของรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

ใชก้บับริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปีจากการประมาณการกาํไรสุทธิหรือ
จากกาํไรสุทธิ กรณีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ธนาคารพาณิชยบ์ริษทัเงินทุน บริษทั
หลกัทรัพย ์หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 

3 
 

ภ.ง.ด.52 
 

ภายใน 150 วนั นบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลา
บญัชี 

ใชก้บับริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ ท่ีประกอบการขนส่งผา่นประเทศ
ต่าง ๆ รวมทั้งไทย โดยเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากฐานรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใด ๆ เฉพาะการขนส่งขาออก
จากประเทศไทย 

4 
 

ภ.ง.ด.55 
 

ภายใน 150 วนั นบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลา
บญัชี 

ใชก้บัมูลนิธิหรือสมาคมท่ีเป็นนิติบุคคลซ่ึงมีรายได ้โดยเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากฐานรายไดก่้อนหกั
รายจ่ายใด ๆ  

 หมายเหตุ: กรณรีอบระยะเวลาบัญชีเร่ิม 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
         - ภ.ง.ด.51 ยืน่แบบฯ ตั้งแต่เดือน ก.ค. – ส.ค. ของปีน้ัน 
          - ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.52, ภ.ง.ด.55 ก าหนดยืน่แบบฯ ภายใน 150 วนั ให้นับวนัที ่1 ม.ค. ของปีถัดไป เป็นวนัแรก 
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ตารางสรุปแบบฯ/ ก าหนดเวลายืน่แบบฯ ของภาษีมูลค่าเพิม่ 
 

ล าดับ
ที่ 

แบบฯ ก าหนดเวลายืน่แบบฯ หมายเหตุ 

1 
 

ภ.พ.30 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1-15 ของเดือนถดัไปทุกเดือน 
ไม่วา่เดือนภาษีนั้นจะมีรายรับหรือไม่ 

ใชก้บัผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเสียภาษีท่ีคาํนวณจากภาษีขายหกัดว้ยภาษีซ้ือในแต่ละ
เดือนภาษี 

2 
 
 

 

ภ.พ.36 
 
 
 

 

- ตั้งแต่วนัท่ี 1-7 ของเดือนถดัไป นบัแต่วนั
ส้ินเดือนท่ีมีการจ่ายเงินได ้ 
 
 
- ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีรับโอนสิทธิ 

- ใชก้บัผูจ่้ายเงินทุกรายท่ีจ่ายเงินใหแ้ก่ผูป้ระกอบการท่ีอยูน่อกราชอาณาจกัรท่ีเขา้มาขายสินคา้หรือใหบ้ริการใน
ราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว หรือใชก้บัผูจ่้ายเงินทุกรายท่ีจ่ายเงินใหแ้ก่ผูป้ระกอบการท่ีไดใ้หบ้ริการใน
ต่างประเทศและ นาํผลการใหบ้ริการมาใชใ้นราชอาณาจกัรหรือใชก้บัผูข้ายทอดตลาดซ่ึงขายทอดตลาดทรัพยสิ์น
ของผูป้ระกอบการ จดทะเบียนหรือใชก้บัส่วนราชการท่ีขายทรัพยสิ์นท่ีถูกยดึของผูป้ระกอบการจดทะเบียน 
- ใชก้บัผูรั้บโอนสินคา้หรือผูรั้บโอนสิทธิในบริการท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ  0 

3 
 

ภ.พ.30.2 
 

ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัจากเดือนภาษีท่ี
มีการปรับปรุงภาษีซ้ือ 

เป็นกรณียืน่แบบฯ ปรับปรุงภาษีซ้ือท่ีเฉล่ียตามส่วนของรายได้  

4 
 

ภ.พ.30.3 
 

ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัจากเดือนภาษีท่ี
มีการปรับปรุงภาษีซ้ือ 

เป็นกรณียืน่แบบปรับปรุงภาษีซ้ือท่ีเฉล่ียตามส่วนของการใชพ้ื้นท่ีอาคาร  
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ตารางสรุปแบบฯ/ ก าหนดเวลายืน่แบบฯ ของภาษีธุรกจิเฉพาะ 
 

แบบฯ ก าหนดเวลายืน่แบบฯ หมายเหตุ 

ภ.ธ.40 
  
  

ตั้งแต่วนัท่ี 1-15 ของเดือนถดัไปทุก
เดือนไม่วา่เดือนภาษีนั้นจะมีรายรับ
หรือไม่ก็ตาม  

- ใชก้บัผูป้ระกอบกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยเสียภาษีจากฐานรายรับก่อนหกัรายจ่ายใด ๆ 
- ขายอสังหาริมทรัพยเ์ป็นทางการคา้หากาํไรใหเ้สียภาษี ขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีกรมท่ีดิน โดยไม่ตอ้งยืน่แบบ 
ภ.ธ.40 ท่ีกรมสรรพากรอีก 
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วธิีการช าระภาษ ี
 

ประเภทภาษี 

วธีิการช าระภาษี 

หมายเหตุ 
เงินสด 

บัตร
เครดิต 
(KTC) 

เช็ค 
e-payment 

กรณยีืน่แบบทาง 
www.rd.go.th 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

1. ชาํระดว้ยบตัรเครดิตของธนาคารกรุงไทย  (KTC) เฉพาะผูเ้สียภาษีท่ียืน่
แบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ณ สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาในเขต
กรุงเทพมหานคร  

2. ชาํระทาง e-payment  หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย ์ท่ี
เขา้ร่วมโครงการ หรือบริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

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

    1. ชาํระดว้ยบตัรเครดิตของธนาคารกรุงไทย  (KTC) เฉพาะผูเ้สียภาษีท่ียืน่
แบบ ณ สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ชาํระทาง e-payment  หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย ์ท่ี
เขา้ร่วมโครงการ หรือบริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- ภ.พ.30 
- ภ.พ.36 

    ชาํระทาง e-payment  หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย ์ท่ีเขา้
ร่วมโครงการ หรือบริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

http://www.rd.go.th/
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ประเภทภาษี 

วธีิการช าระภาษี 

หมายเหตุ 
เงินสด 

บัตร
เครดิต 
(KTC) 

เช็ค 
e-payment 

กรณยีืน่แบบทาง 
www.rd.go.th 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
- ภ.ธ.40 

    ชาํระทาง e-payment  หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย ์ท่ีเขา้
ร่วมโครงการ หรือบริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

อากรแสตมป์ 
- กรณีชาํระเป็นตวัเงิน 

    เช็คท่ีชาํระเป็นแคชเชียร์เช็คหรือเช็คท่ีธนาคารสั่งจ่าย 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 
- ภ.ง.ด.1 
- ภ.ง.ด.2 
- ภ.ง.ด.3 
- ภ.ง.ด.53 
- ภ.ง.ด.54 

    ชาํระทาง e-payment  หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย ์ท่ีเขา้
ร่วมโครงการ หรือบริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

 
 
 
 
 

http://www.rd.go.th/
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เช็คทีน่ ามาช าระภาษี 

ประเภทเช็ค 
การส่ังจ่ายเช็ค 

วนั เดือน ปี ทีร่ะบุในเช็ค หลกัเกณฑ์การใช้เช็ค 
ในกรุงเทพมหานคร ในต่างจังหวดั 

เช็คประเภท ก.  
(เช็คธนาคารแห่งประเทศไทย) 

สั่งจ่าย 
“กรมสรรพากร” 

ยืน่ท่ีสาํนกังาน
สรรพากรพื้นท่ีสาขา
ใหติ้ดต่อสาํนกังาน
สรรพากรพื้นท่ีสาขา
ทอ้งท่ีก่อนสั่งจ่าย 

1. เช็คท่ีชาํระเป็นเช็ค
ประเภท ก.  ข. และ ค. 
ระบุวนัเดือนปี ท่ี
เจา้หนา้ท่ีรับชาํระเช็คนั้น 
หรือ  ก่อนวนัท่ีชาํระไม่
เกิน 15 วนั 

1. หา้มใชเ้ช็คโอนสลกัหลงั  
2. หา้มใชเ้ช็คระบุวนัเดือนปี

ล่วงหนา้ 
3. หา้มใชเ้ช็คท่ีมีจาํนวนเงิน

สูงกวา่จาํนวนภาษีอากรท่ี
ตอ้งชาํระ 

4. การชาํระภาษีจะถือวา่
สมบูรณ์ต่อเม่ือ
กรมสรรพากรไดรั้บเงิน
ตามเช็คครบถว้นแลว้ 

 

เช็คประเภท ข.  
(เช็คท่ีมีธนาคารคํ้าประกนั) 
เช็คประเภท ค.  
(เช็คท่ีธนาคารลงลายมือช่ือสั่งจ่าย 
หรือแคชเชียร์เช็ค) 
เช็คประเภท ง.  
(เช็คท่ีผูมี้หนา้ท่ีชาํระเงินภาษีอากรเป็น             
ผูล้งลายมือช่ือสั่งจ่ายและใชช้าํระโดยตรง) 

2. เช็คประเภท ง. ระบุวนั
เดือนปี ท่ีเจา้หนา้ท่ีรับ
ชาํระเช็คนั้น หรือ  ก่อน
วนัท่ีชาํระไม่เกิน 7 วนั 
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สถานทีย่ืน่แบบฯ เสียภาษี 
 

 ประมวลรัษฎากรไดก้าํหนดแบบแสดงรายการภาษี เพื่อใชย้ืน่เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย รวมถึงกาํหนดเวลายืน่แบบฯ เพื่อเสียภาษีแต่ละประเภทแตกต่างกนัออกไป ปรากฎดงัตารางสรุป ดงัน้ี 
 

ตารางสรุปสถานทีย่ืน่แบบฯ เสียภาษี 
 

ประเภทภาษี 

สถานทีย่ืน่แบบฯ 

หมายเหตุ ส านักงานสรรพากร
พืน้ทีส่าขา 

www.rd.go.th 
ธนาคาร

พาณชิย์ไทย
ในท้องที ่

ไปรษณย์ี 

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
- ภ.ง.ด.90 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. ยืน่ไดท่ี้สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาทุกแห่งทัว่ประเทศ 
2. ยืน่แบบฯ ทาง www.rd.go.th   
     - ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 เดือนมกราคม-มีนาคมของปีถดัไป 
     - ภ.ง.ด.94  เดือนกรกฎาคม-กนัยายน ของปี 
3.  ยืน่แบบฯ  ณ ธนาคารพาณิชยไ์ทยสาํหรับแบบ ภ.ง.ด.90 และ 

ภ.ง.ด.91 เดือนมกราคม-มีนาคมของปีถดัไป และมีภาษีท่ีชาํระ
พร้อมกบัการยืน่แบบฯ และตอ้งเป็นแบบฯ ท่ีแสดงช่ือ ท่ีอยู ่เลข
ประจาํตวัผูเ้สียภาษี ตามท่ีกรมสรรพากรส่งให ้(แบบฯ ท่ียืน่ผา่น 

 

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

 
 

 
 

 
 

 

http://www.rd.go.th/
http://www.rd.go.th/
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ประเภทภาษี 

สถานทีย่ืน่แบบฯ 

หมายเหตุ ส านักงานสรรพากร
พืน้ทีส่าขา 

www.rd.go.th 
ธนาคาร

พาณชิย์ไทย
ในท้องที ่

ไปรษณย์ี 

     ธนาคารกรุงไทย ไม่ตอ้งมีภาษีท่ีตอ้งชาํระก็ได)้  
4. ยืน่แบบฯ ทางไปรษณียผ์ูมี้เงินไดต้อ้งมีภูมิลาํเนาอยูใ่น
กรุงเทพมหานคร ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนพร้อมแนบเช็คหรือ
ธนาณติั เฉพาะ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด. 91 

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

    1. ยืน่ไดท่ี้สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขา ซ่ึงสาํนกังานใหญ่ของ
บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลตั้งอยู่ 

2. ยืน่แบบฯ ณ ธนาคารพาณิชยไ์ทยและสาขา ในทอ้งท่ีท่ีสาํนกังาน
ใหญ่ของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลตั้งอยู่  โดยใชแ้บบฯ ท่ี
พิมพช่ื์อและท่ีอยูท่ี่กรมสรรพากรส่งใหภ้ายในกาํหนดเวลา และมี
เงินภาษีท่ีตอ้งชาํระพร้อมกบัการยืน่แบบฯ 

3. ยืน่แบบฯ ณ ธนาคารพาณิชยไ์ทย เฉพาะช่วงกาํหนดเวลายืน่แบบฯ 
เสียภาษีเท่านั้น 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- ภ.พ.30 
- ภ.พ.36 

    1. ยืน่ไดท่ี้สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาในทอ้งท่ีท่ีสถาน
ประกอบการตั้งอยู่ 

2. กรณีมีหลายสาขาและไดรั้บอนุมติัใหย้ืน่แบบรวมคาํนวณภาษี 

http://www.rd.go.th/
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ประเภทภาษี 

สถานทีย่ืน่แบบฯ 

หมายเหตุ ส านักงานสรรพากร
พืน้ทีส่าขา 

www.rd.go.th 
ธนาคาร

พาณชิย์ไทย
ในท้องที ่

ไปรษณย์ี 

ใหย้ืน่แบบ ฯ ณ สาํนกังานใหญ่หรือสาขาท่ีไดรั้บอนุมติั  
3. ยืน่แบบฯ ทาง www.rd.go.th  ในกาํหนดระยะเวลา   

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
- ภ.ธ.40 

    1. ยืน่ไดท่ี้สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาในทอ้งท่ีท่ีสถาน
ประกอบการตั้งอยู่ 

2. กรณีมีหลายสาขาและไดรั้บอนุมติัใหย้ืน่แบบฯ รวมคาํนวณภาษี 
ใหย้ืน่ แบบฯ ณ สาํนกังานใหญ่หรือสาขาท่ีไดรั้บอนุมติั  

3. ยืน่แบบฯ ทาง www.rd.go.th  ในกาํหนดระยะเวลา   
อากรแสตมป์ 
- กรณีชาํระเป็นตวัเงิน 

    ยืน่ไดท่ี้สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาในทอ้งท่ีท่ีสถาน 
ประกอบการตั้งอยู่ 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 
- ภ.ง.ด.1 
- ภ.ง.ด.2 
- ภ.ง.ด.3 
- ภ.ง.ด.53 
- ภ.ง.ด.54 

    1. ยืน่ไดท่ี้สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาในทอ้งท่ีท่ีผูมี้หนา้ท่ีหกั ณ 
ท่ีจ่ายมีสาํนกังานตั้งอยูซ่ึ่งไดมี้การจ่ายเงิน 

2. ยืน่แบบฯ ทาง www.rd.go.th  ในกาํหนดระยะเวลา   
3. ยืน่แบบฯ ณ ธนาคารพาณิชยไ์ทยและสาขาในทอ้งท่ีท่ีผูมี้หนา้ท่ี

หกั ณ ท่ีจ่ายมีสาํนกังานตั้งอยูซ่ึ่งไดมี้การจ่ายเงิน โดยใชแ้บบฯ ท่ี
พิมพช่ื์อและท่ีอยูท่ี่กรมสรรพากรส่งให ้ภายในกาํหนดเวลา และ
มีเงินภาษีท่ีตอ้งชาํระพร้อมกบัการยืน่แบบ ฯ  

http://www.rd.go.th/
http://www.rd.go.th/
http://www.rd.go.th/
http://www.rd.go.th/
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หน่วยรับช าระภาษทีีเ่ข้าร่วมโครงการกรณยีืน่แบบทาง  www.rd.go.th 
 

ล าดับที ่ สถานที่  ล าดับที ่ สถานที่ 
1 ธนาคารไทยพาณิชย ์  11 ธนาคารมิซูโฮ คอเปอร์เรต 
2 ธนาคารกสิกรไทย  12 ธนาคารดอยซ์แบงก์ 
3 ธนาคารกรุงไทย 13 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ 
4 ธนาคารซิต้ีแบงค ์ 14 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ 
5 บริการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยกลุ่มธนาคาร  15 ธนาคารนครหลวงไทย 
6 ธนาคารยไูนเตด็ โอเวอร์ซีส์ (ไทย) 16 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
7 ธนาคารทหารไทย 17 ธนาคารไทยธนาคาร 
8 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  18 ธนาคารเอชเอสบีซี 
9 ท่ีทาํการไปรษณีย ์ 19 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

10 ธนาคารกรุงเทพ 20 จุดชาํระเงิน เคาน์เตอร์เซอร์วสิ  
 
 

 
 

http://www.rd.go.th/
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ภาษเีงินได้หัก ณ ทีจ่่าย 
 

องคป์ระกอบการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ประกอบดว้ย ผูจ่้ายเงินได ้ผูรั้บเงินได ้ประเภทเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร  บทบญัญติัตาม
ประมวลรัษฎากรท่ีกาํหนดใหห้กัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย 

 
 

ผู้จ่ายเงินได้ทีม่ีหน้าทีหั่กภาษีเงินได้ ณ ทีจ่่าย 

              ผูจ่้ายเงินไดอ้าจเป็นบุคคลธรรมดา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล บริษทัมหาชนจาํกดั หน่วยงานรัฐ องคก์ารของรัฐหรือนิติบุคคลอ่ืนใด
ก็ได ้แต่ผูจ่้ายเงินไดท่ี้มีหนา้ท่ีหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย ตอ้งเป็นผูจ่้ายเงินไดต้ามท่ีประมวลรัษฎากรกาํหนดไวเ้ท่านั้น  ดงันั้น ผูจ่้ายเงินไดท่ี้กฎหมายไม่กาํหนดใหมี้หนา้ท่ี
หกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย    เม่ือจ่ายเงินได ้ก็ไม่ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายแต่อยา่งใด 
 

ผู้รับเงินได้ทีถู่กหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่่าย 
 

  ผูรั้บเงินไดท่ี้ถูกหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย จะตอ้งเป็นผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หรือภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  หากไม่มีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดห้รือไดรั้บ
การยกเวน้ภาษีโดยไม่มีเง่ือนไข เม่ือผูจ่้ายเงินไดจ่้ายเงินให ้ก็ไม่ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
   * ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
       - บุคคลธรรมดา 
       - หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 
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       - ผูถึ้งแก่ความตายระหวา่งปีภาษี 
       - กองมรดกท่ียงัมิไดแ้บ่ง 
        * ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
       - หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม กิจการร่วมคา้ บริษทัท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบกิจการใน
ไทย นิติบุคคลอ่ืนท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ กิจการของรัฐบาลต่างประเทศ องคก์ารของรัฐบาลต่างประเทศ 
 

บทบัญญตัิตามประมวลรัษฎากรทีก่ าหนดให้หักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่่าย  
 

มาตรา ผู้รับเงินได้ทีถู่กหักภาษี ณ ทีจ่่าย หมายเหตุ 

มาตรา 3 เตรส - ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
- ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย 

- อาศยัอาํนาจตามมาตรา 3 เตรส ออกกฎกระทรวง 144 และออก
คาํสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. 4/2528 
- ผูจ่้ายเงินและผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตอ้งเป็นผูท่ี้กฎหมายกาํหนด
เท่านั้น 
- หกัภาษีเม่ือจ่ายเงินตั้งแต่ 1,000 บาท ข้ึนไป 

มาตรา 50 ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีอยูใ่นหรือนอกประเทศไทย มาตรา 50(1)-(6) 

มาตรา 65 จตัวา โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั หกัภาษีร้อยละ 12.50 ของกาํไรของผูข้ายส่ง 
และอตัราร้อยละ 10 ของกาํไรของผูข้ายปลีก 

โรงงานยาสูบเสียภาษีเงินไดแ้ทนผูข้ายทุกทอดซ่ึงเป็นบริษทัหรือ
หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีซ้ือสินคา้ของโรงงานยาสูบ 

http://www.rd.go.th/publish/5951.0.html#mata3_13
http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata50
http://www.rd.go.th/publish/5939.0.html#mata65_4
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มาตรา ผู้รับเงินได้ทีถู่กหักภาษี ณ ทีจ่่าย หมายเหตุ 

มาตรา 69 ทว ิ ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีประกอบกิจการในหรือนอกประเทศไทย  -หน่วยงานรัฐหรือองคก์ารของรัฐเป็นผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินตาม
มาตรา 40(2)-(8) แห่งประมวลรัษฎากร 
-หกัภาษีเม่ือจ่ายเงินตั้งแต่ 500 บาท ข้ึนไป 

มาตรา 69 ตรี บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีขายอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย  ผูจ่้ายเงินทุกรายท่ีจ่ายเงินค่าซ้ืออสังหาริมทรัพย ์จะหกัภาษี และ
นาํส่งขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีกรมท่ีดิน 

มาตรา 70 บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ และมิได้
ประกอบกิจการในประเทศไทย 

ผูจ่้ายเงินทุกรายท่ีจ่ายเงินได ้มาตรา 40(2)-(6) ตอ้งหกัภาษี ใน
อตัราร้อยละ 15 เวน้แต่เงินปันผลใหห้กัอตัราร้อยละ 10 

มาตรา 70 ทว ิ บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ และมิได้
ประกอบกิจการในประเทศไทย 

บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลไดจ้าํหน่ายเงินกาํไรหรือเงินอ่ืน
ใดท่ีกนัไวจ้ากกาํไร ตอ้งหกัภาษีอตัราร้อยละ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rd.go.th/publish/5939.0.html#mata69_2
http://www.rd.go.th/publish/5939.0.html#mata69_3
http://www.rd.go.th/publish/5939.0.html#mata70
http://www.rd.go.th/publish/5939.0.html#mata70_2
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ตารางสรุปภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่าย 
กรณผู้ีมีหน้าทีเ่สียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ในประเทศไทย 

 

ประเภทเงินได้ 
พงึประเมิน 

ผู้จ่ายเงินทีม่ี 
หน้าทีหั่กภาษี 

ผู้ถูกหักภาษี วธีิค านวณภาษี/หักภาษีร้อยละ 

บทบัญญตัิตาม 
ประมวลรัษฎากรหรือค าส่ัง

กรมสรรพากร 
ทีก่ าหนดให้หักภาษี 

แบบ/ก าหนด 
เวลาน าส่งภาษี 

มาตรา 40(1) 
-เงินเดือน ค่าจา้งฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูจ่้ายเงินทุกราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลธรรมดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณทีัว่ไป 
-นาํเงินไดพ้ึงประเมินท่ีคาดวา่ไดรั้บทั้งปี
หกัออกดว้ยค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่น
เหลือเท่าใดเป็นเงินไดสุ้ทธิ แลว้นาํไป
คาํนวณภาษีตามบญัชีอตัราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา จะไดภ้าษีท่ีตอ้งชาํระทั้ง
ปีแลว้หารดว้ยจาํนวนคร้ังท่ีจ่าย จะได้
จาํนวนภาษีท่ีตอ้งหกัแต่ละคร้ัง 
*เงินไดสุ้ทธิ 150,000 บาทแรก ไดรั้บ
การยกเวน้ภาษี 
กรณเีงินได้คร้ังเดียว เพราะเหตุออกจากงาน 

-นาํเงินไดเ้พราะเหตุออกจากงานหกัออก
ดว้ยค่าใชจ่้าย เท่ากบั 7,000 บาท คูณ

มาตรา 50(1) 
มาตรา 48(5) 

ภ.ง.ด.1/นาํส่งภายใน 
วนัท่ี 1-7 ของเดือน 
ถดัไปจากเดือนท่ีจ่าย 
เงินได ้
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ประเภทเงินได้ 
พงึประเมิน 

ผู้จ่ายเงินทีม่ี 
หน้าทีหั่กภาษี 

ผู้ถูกหักภาษี วธีิค านวณภาษี/หักภาษีร้อยละ 

บทบัญญตัิตาม 
ประมวลรัษฎากรหรือค าส่ัง

กรมสรรพากร 
ทีก่ าหนดให้หักภาษี 

แบบ/ก าหนด 
เวลาน าส่งภาษี 

จาํนวนปีท่ีทาํงาน เหลือเท่าใดหกั
ค่าใชจ่้ายไดอี้ก 50% แลว้นาํเงินท่ีเหลือ
ไปคาํนวณภาษีตามบญัชีอตัราภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดา 
*เงินไดสุ้ทธิ 150,000 บาทแรก ท่ีไดรั้บ
การยกเวน้ภาษีไม่ใหน้าํมาใชใ้นกรณีน้ี 
*เงินไดสุ้ทธิ 100,000 บาทแรก คงเสีย
ภาษีอตัรา ร้อยละ 5 ตามปกติ 

มาตรา 40(2) 
-การรับทาํงานให้  
ค่านายหนา้ ฯลฯ 
 

ผูจ่้ายเงินทุกราย ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

-นาํเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บหกัออกดว้ย
ค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่นเหลือเท่าใดเป็น
เงินไดสุ้ทธิแลว้นาํไปคาํนวณภาษีตาม
บญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจะได้
จาํนวนภาษีท่ีตอ้งหกัและนาํส่ง 
*เงินไดสุ้ทธิ 150,000 บาทแรก ไดรั้บ
การยกเวน้ภาษี 

 ภ.ง.ด.1/นาํส่งภายใน
วนัท่ี 1-7 ของเดือน
ถดัไปจากเดือนท่ี
จ่ายเงินได ้
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ประเภทเงินได้ 
พงึประเมิน 

ผู้จ่ายเงินทีม่ี 
หน้าทีหั่กภาษี 

ผู้ถูกหักภาษี วธีิค านวณภาษี/หักภาษีร้อยละ 

บทบัญญตัิตาม 
ประมวลรัษฎากรหรือค าส่ัง

กรมสรรพากร 
ทีก่ าหนดให้หักภาษี 

แบบ/ก าหนด 
เวลาน าส่งภาษี 

มาตรา 40(3) 
-ค่ากู๊ดวลิล,์ ลิขสิทธ์ิ 
สิทธิอยา่งอ่ืน ฯลฯ 

ผูจ่้ายเงินทุกราย ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

หกัภาษีตามบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา 

มาตรา 50(2) ภ.ง.ด.2/นาํส่งภายใน
วนัท่ี 1-7 ของเดือนถดัไป
จากเดือนท่ีจ่ายเงินได้ 

มาตรา 40(4)(ก) 
-เฉพาะดอกเบ้ียจาก 
พนัธบตัร/เงินฝาก/ 
เงินฝากสหกรณ์/หุน้กู/้ 
ตัว๋เงิน/เงินใหกู้ย้มื 

ผูจ่้ายเงินท่ีเป็น 
นิติบุคคล 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

หกัภาษีร้อยละ 15 
-ยกเวน้ภาษีดอกเบ้ียสลากออมสิน 
ดอกเบ้ียเงินฝากเผือ่เรียกธนาคารออมสิน 
ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยจ์ากสหกรณ์ 
(มาตรา 42(8)) 
-ยกเวน้ภาษีดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารในราชอาณาจกัรท่ีไดรั้บไม่เกิน 
20,000 บาท/ปี (กฎกระทรวง 126 ขอ้ 
2(38)) 
-ยกเวน้ภาษีดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
(กฎกระทรวง 126 ขอ้ 2(22)) 

มาตรา 50(2)(ข) ภ.ง.ด.2/นาํส่งภายใน
วนัท่ี 1-7 ของเดือน
ถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได ้
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ประเภทเงินได้ 
พงึประเมิน 

ผู้จ่ายเงินทีม่ี 
หน้าทีหั่กภาษี 

ผู้ถูกหักภาษี วธีิค านวณภาษี/หักภาษีร้อยละ 

บทบัญญตัิตาม 
ประมวลรัษฎากรหรือค าส่ัง

กรมสรรพากร 
ทีก่ าหนดให้หักภาษี 

แบบ/ก าหนด 
เวลาน าส่งภาษี 

มาตรา 40(4)(ก) 
-ผลต่างราคาไถ่ถอน 
กบัราคาจาํหน่ายตัว๋เงิน
หรือตราสารสิทธิในหน้ี
บริษทัหรือนิติบุคคลอ่ืน
เป็นผูอ้อก 

ผูจ่้ายเงินท่ีเป็น 
นิติบุคคล 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

หกัภาษีร้อยละ 15 
(เฉพาะผูรั้บเงินเป็นผูท้รงคนแรก) 

มาตรา 50(2)(ค) ภ.ง.ด.2/นาํส่งภายใน
วนัท่ี 1-7 ของเดือน
ถดัไปจากเดือนท่ี
จ่ายเงินได ้

มาตรา 40(4)(ก) เฉพาะ 
-เงินไดท้าํนองเดียวกบั 
ดอกเบ้ีย 
-ผลประโยชน์ท่ีได ้
จากการใหกู้ย้มืหรือ 
สิทธิเรียกร้องในหน้ี 
ทุกชนิด 
 
 

ผูจ่้ายเงินท่ีเป็น 
นิติบุคคล 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

หกัภาษีตามบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา 

มาตรา 50(2)(ง) ภ.ง.ด.2/นาํส่งภายใน
วนัท่ี 1-7 ของเดือน
ถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได ้
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ประเภทเงินได้ 
พงึประเมิน 

ผู้จ่ายเงินทีม่ี 
หน้าทีหั่กภาษี 

ผู้ถูกหักภาษี วธีิค านวณภาษี/หักภาษีร้อยละ 

บทบัญญตัิตาม 
ประมวลรัษฎากรหรือค าส่ัง

กรมสรรพากร 
ทีก่ าหนดให้หักภาษี 

แบบ/ก าหนด 
เวลาน าส่งภาษี 

มาตรา 40(4)(ค) 
-เงินโบนสัท่ีจ่ายแก่ 
ผูถื้อหุน้ 

ผูจ่้ายเงินท่ีเป็น 
นิติบุคคล 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

หกัภาษีตามบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา 

มาตรา 50(2) ภ.ง.ด.2/นาํส่งภายใน
วนัท่ี 1-7 ของเดือน
ถดัไปจากเดือนท่ี
จ่ายเงินได ้

มาตรา 40(4)(ง) 
-เงินลดทุนเฉพาะส่วนท่ี
จ่ายไม่เกินกวา่กาํไรและ
เงินท่ีกนัไวร้วมกนั 

ผูจ่้ายเงินท่ีเป็น 
นิติบุคคล 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

หกัภาษีตามบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา 

มาตรา 50(2) ภ.ง.ด.2/นาํส่งภายใน
วนัท่ี 1-7 ของเดือน
ถดัไปจากเดือนท่ี
จ่ายเงินได ้

มาตรา 40(4)(จ) 
-เงินเพิ่มทุนซ่ึงตั้งจาก
กาํไรท่ีไดม้าหรือเงินท่ีกนั
ไวร้วมกนั 

ผูจ่้ายเงินท่ีเป็น 
นิติบุคคล 

ผูมี้หนา้ท่ีเสีย 
ภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดา 

หกัภาษีตามบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา 

มาตรา 50(2) ภ.ง.ด.2/นาํส่งภายใน
วนัท่ี 1-7 ของเดือน
ถดัไปจากเดือนท่ี
จ่ายเงินได ้
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ประเภทเงินได้ 
พงึประเมิน 

ผู้จ่ายเงินทีม่ี 
หน้าทีหั่กภาษี 

ผู้ถูกหักภาษี วธีิค านวณภาษี/หักภาษีร้อยละ 

บทบัญญตัิตาม 
ประมวลรัษฎากรหรือค าส่ัง

กรมสรรพากร 
ทีก่ าหนดให้หักภาษี 

แบบ/ก าหนด 
เวลาน าส่งภาษี 

มาตรา 40(4)(ฉ) 
-ผลประโยชน์ท่ีบริษทั
ควบเขา้กนั รับช่วงกนั
หรือเลิกกนั ซ่ึงตีราคาเป็น
เงินไดเ้กินกวา่เงินทุน 

ผูจ่้ายเงินท่ีเป็น 
นิติบุคคล 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

หกัภาษีตามบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา 

มาตรา 50(2) ภ.ง.ด.2/นาํส่งภายใน
วนัท่ี 1-7 ของเดือน
ถดัไปจากเดือนท่ี
จ่ายเงินได ้

มาตรา 40(4)(ช) 
-ผลประโยชน์จากการโอน
หุน้ 

ผูจ่้ายเงินท่ีเป็น 
บุคคลธรรมดา 
บริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคล 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

หกัภาษีตามบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาเฉพาะการโอนหุน้ฯ นอกตลาด
หลกัทรัพย ์(ขายหุน้ในตลาดหลกัทรัพย์
ยกเวน้ภาษีตามกฎกระทรวง 126 ขอ้ 
2(23)) 

มาตรา 50(2) ภ.ง.ด.2/นาํส่งภายใน
วนัท่ี 1-7 ของเดือน
ถดัไปจากเดือนท่ี
จ่ายเงินได ้

มาตรา 40(4)(ช) 
-ผลประโยชน์จากการโอน
ตัว๋เงินหรือตราสารแสดง
สิทธิเป็นหน้ี 

ผูจ่้ายเงินท่ีเป็น 
บุคคลธรรมดา 
บริษทัหรือ 
หา้งหุน้ส่วน 
นิติบุคคล 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

หกัภาษีร้อยละ 15 (ยกเวน้ภาษีเฉพาะตัว๋
เงินหรือตราสารฯ ท่ีไม่มีดอกเบ้ีย ใน
กรณีผูท้รงคนแรกไดถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย
แลว้ (กฎกระทรวง 126 ขอ้ 2(30)(ข)) 

มาตรา 50(2)(ข) ภ.ง.ด.2/นาํส่งภายใน
วนัท่ี 1-7 ของเดือน
ถดัไปจากเดือนท่ี
จ่ายเงินได ้
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ประเภทเงินได้ 
พงึประเมิน 

ผู้จ่ายเงินทีม่ี 
หน้าทีหั่กภาษี 

ผู้ถูกหักภาษี วธีิค านวณภาษี/หักภาษีร้อยละ 

บทบัญญตัิตาม 
ประมวลรัษฎากรหรือค าส่ัง

กรมสรรพากร 
ทีก่ าหนดให้หักภาษี 

แบบ/ก าหนด 
เวลาน าส่งภาษี 

มาตรา 40(4)(ข) 
-เงินปันผล/ 
เงินส่วนแบ่งกาํไร 

บริษทั/หา้งหุน้ 
ส่วนนิติบุคคล/ 
กองทุนรวม/ 
สถาบนัการเงิน 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

หกัภาษีร้อยละ 10 มาตรา 50(2)(จ) ภ.ง.ด.2/นาํส่งภายใน
วนัท่ี 1-7 ของเดือน
ถดัไปจากเดือนท่ี
จ่ายเงินได ้

มาตรา 40(5)(6)(7)(8) หน่วยงานรัฐ/ 
องคก์ารของรัฐ/ 
องคก์ารปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

ผูมี้หนา้ท่ีเสีย 
ภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดา 

- หกัภาษีร้อยละ 1 กรณีจ่ายเงิน 10,000 
บาทข้ึนไป (จ่ายเงินซ้ือพืชผลเกษตรจาก
เกษตรกรไม่ตอ้งหกัภาษี) 
- หกัภาษีตามบญัชีอตัราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา กรณีจ่ายเงินจากการ
ประกวด/แข่งขนั/ชิงโชค 

มาตรา 50(4) 
 

ภ.ง.ด.3/นาํส่งภายใน
วนัท่ี 1-7 ของเดือน
ถดัไปจากเดือนท่ี
จ่ายเงินได ้

มาตรา 40(5)(ก) 
-การใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 
ทุกชนิด 

บริษทั/หา้งหุน้ 
ส่วนนิติบุคคล/ 
นิติบุคคลอ่ืน 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

- หกัภาษีร้อยละ 5 
- หกัภาษีร้อยละ 1 กรณีค่าเช่าเรือตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมพาณิชยน์าวี 

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

ภ.ง.ด.3/นาํส่งภายใน
วนัท่ี 1-7 ของเดือน
ถดัไปจากเดือนท่ี
จ่ายเงินได ้
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ประเภทเงินได้ 
พงึประเมิน 

ผู้จ่ายเงินทีม่ี 
หน้าทีหั่กภาษี 

ผู้ถูกหักภาษี วธีิค านวณภาษี/หักภาษีร้อยละ 

บทบัญญตัิตาม 
ประมวลรัษฎากรหรือค าส่ัง

กรมสรรพากร 
ทีก่ าหนดให้หักภาษี 

แบบ/ก าหนด 
เวลาน าส่งภาษี 

มาตรา 40(6) 
-วชิาชีพอิสระตาม
ประมวลรัษฎากร 

บริษทั/หา้งหุน้ 
ส่วนนิติบุคคล/ 
นิติบุคคลอ่ืน 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

หกัภาษีร้อยละ 3 ท.ป.4/2528 
ขอ้ 7(1) 

ภ.ง.ด.3/นาํส่งภายใน
วนัท่ี 1-7 ของเดือน
ถดัไปจากเดือนท่ี
จ่ายเงินได ้

มาตรา 40(7)(8) 
-การรับเหมาท่ีรับเหมา 
ลงทุนจดัหาสัมภาระ 
-ค่าจา้งทาํของ 

บริษทั/หา้งหุน้ 
ส่วนนิติบุคคล/ 
นิติบุคคลอ่ืน 

ผูมี้หนา้ท่ีเสีย 
ภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดา 

หกัภาษีร้อยละ 3 ท.ป.4/2528 
ขอ้ 8(1) 

ภ.ง.ด.3/นาํส่งภายใน
วนัท่ี 1-7 ของเดือน
ถดัไปจากเดือนท่ี
จ่ายเงินได ้

มาตรา 40(8) 
-รางวลัในการประกวด/
แข่งขนั/ชิงโชค 

ผูจ่้ายเงินทุกราย ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

หกัภาษีร้อยละ 5 ท.ป.4/2528 
ขอ้ 9(1) 

ภ.ง.ด.3/นาํส่งภายใน
วนัท่ี 1-7 ของเดือนถดัไป
จากเดือนท่ีจ่ายเงินได้ 

มาตรา 40(8) 
-นกัแสดงสาธารณะ 

ผูจ่้ายเงินทุกราย นกัแสดงสาธารณะท่ีมี
ภูมิลาํเนาในประเทศไทย 

หกัภาษีร้อยละ 5 ท.ป.4/2528 
ขอ้ 9(2)(ข) 

ภ.ง.ด.3/นาํส่งภายใน
วนัท่ี 1-7 ของเดือน
ถดัไปจากเดือนท่ี
จ่ายเงินได ้
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ประเภทเงินได้ 
พงึประเมิน 

ผู้จ่ายเงินทีม่ี 
หน้าทีหั่กภาษี 

ผู้ถูกหักภาษี วธีิค านวณภาษี/หักภาษีร้อยละ 

บทบัญญตัิตาม 
ประมวลรัษฎากรหรือค าส่ัง

กรมสรรพากร 
ทีก่ าหนดให้หักภาษี 

แบบ/ก าหนด 
เวลาน าส่งภาษี 

มาตรา 40(8) 
-ค่าโฆษณา 

บริษทั/หา้งหุน้ 
ส่วนนิติบุคคล/ 
นิติบุคคลอ่ืน 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

หกัภาษีร้อยละ 2 ท.ป.4/2528 ขอ้ 10 ภ.ง.ด.3/นาํส่งภายใน
วนัท่ี 1-7 ของเดือน
ถดัไปจากเดือนท่ี
จ่ายเงินได ้

มาตรา 40(8) 
-รางวลัส่วนลดหรือ 
ประโยชน์จากการ 
ส่งเสริมการขาย 

บริษทั/หา้งหุน้ 
ส่วนนิติบุคคล/ 
นิติบุคคลอ่ืน 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

หกัภาษีร้อยละ 3 ท.ป.4/2528 ขอ้ 12/2(1) ภ.ง.ด.3/นาํส่งภายใน
วนัท่ี 1-7 ของเดือน
ถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได ้

มาตรา 40(8) 
-ค่าขนส่งทีม่ิใช่ขนส่ง 
สาธารณะ 

บริษทั/หา้งหุน้ 
ส่วนนิติบุคคล/ 
นิติบุคคลอ่ืน 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

หกัภาษีร้อยละ 1 ท.ป.4/2528 ขอ้ 12/4(1) ภ.ง.ด.3/นาํส่งภายใน
วนัท่ี 1-7 ของเดือน
ถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได ้

http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata40
http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata40
http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata40


 80 

ประเภทเงินได้ 
พงึประเมิน 

ผู้จ่ายเงินทีม่ี 
หน้าทีหั่กภาษี 

ผู้ถูกหักภาษี วธีิค านวณภาษี/หักภาษีร้อยละ 

บทบัญญตัิตาม 
ประมวลรัษฎากรหรือค าส่ัง

กรมสรรพากร 
ทีก่ าหนดให้หักภาษี 

แบบ/ก าหนด 
เวลาน าส่งภาษี 

มาตรา 40(8) 
-ค่าบริการอืน่ทีม่ิใช่ค่า 
บริการโรงแรมภัตตาคาร
และค่าเบีย้ประกนัชีวติ 

บริษทั/หา้งหุน้ 
ส่วนนิติบุคคล/ 
นิติบุคคลอ่ืน 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

หกัภาษีร้อยละ 3 ท.ป.4/2528 ขอ้ 12/1(1) ภ.ง.ด.3/นาํส่งภายใน
วนัท่ี 1-7 ของเดือน
ถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได ้

มาตรา 40(8) 
-ขายอสังหาริมทรัพย์ 

ผูจ่้ายเงินซ้ือ 
อสังหาริมทรัพย ์

ผูข้ายมีหนา้ท่ีเสียภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดา 

อสังหาริมทรัพย์ทีเ่ป็นมรดกหรือได้
รับมาโดยเสน่หา 
-นาํราคาประเมินกรมท่ีดินตั้ง แลว้หกั
ค่าใชจ่้ายไดร้้อยละ 50 ของราคา
ประเมินผลลพัธ์ไดเ้ท่าใดหารดว้ย
จาํนวนปีท่ีถือครอง (นบัปีพ.ศ.) จะได้
เงินไดต่้อปี แลว้นาํเงินไดต่้อปีไป
คาํนวณภาษีตามบญัชีอตัราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา จะไดภ้าษีต่อปี แลว้จึงนาํ
จาํนวนปีถือครองคูณภาษีต่อปี จะได้
ภาษีตอ้งชาํระทั้งหมดจากการขาย
อสังหาริมทรัพยน์ั้น 

มาตรา 50(5)(ก) 
 
 
 
 
 
 

เสียภาษีขณะจด
ทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมท่ีกรมท่ีดิน 
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ประเภทเงินได้ 
พงึประเมิน 

ผู้จ่ายเงินทีม่ี 
หน้าทีหั่กภาษี 

ผู้ถูกหักภาษี วธีิค านวณภาษี/หักภาษีร้อยละ 

บทบัญญตัิตาม 
ประมวลรัษฎากรหรือค าส่ัง

กรมสรรพากร 
ทีก่ าหนดให้หักภาษี 

แบบ/ก าหนด 
เวลาน าส่งภาษี 

*ปีท่ีถือครองหากเกิน 10 ปี ใหน้บัเพียง 
10 ปี 
*เศษของปีนบัเป็น 1 ปี 
*คาํนวณตาม มาตรา 48(4)(ก) 

   อสังหาริมทรัพย์ทีม่ิใช่มรดกหรือมิใช่
รับมาโดยเสน่หา/อสังหาริมทรัพย์มุ่งค้า
หาก าไร 
-นาํราคาประเมินกรมท่ีดินตั้ง แลว้หกั
ค่าใชจ่้ายได ้ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบบั
ท่ี 165) ผลลพัธ์ไดเ้ท่าใดหารดว้ยจาํนวน
ปีท่ีถือครอง (นบัปีพ.ศ.) จะไดเ้งินไดต่้อ
ปี แลว้นาํเงินไดต่้อปีไป คาํนวณภาษีตาม
บญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จะ
ไดภ้าษีต่อปี แลว้จึงนาํจาํนวนปีถือครอง
คูณภาษีต่อปี จะไดภ้าษีตอ้งชาํระทั้งหมด

มาตรา 50(5)(ข) เสียภาษีขณะจด
ทะเบียนสิทธิ และนิติ
กรรมท่ีกรมท่ีดิน 
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ประเภทเงินได้ 
พงึประเมิน 

ผู้จ่ายเงินทีม่ี 
หน้าทีหั่กภาษี 

ผู้ถูกหักภาษี วธีิค านวณภาษี/หักภาษีร้อยละ 

บทบัญญตัิตาม 
ประมวลรัษฎากรหรือค าส่ัง

กรมสรรพากร 
ทีก่ าหนดให้หักภาษี 

แบบ/ก าหนด 
เวลาน าส่งภาษี 

จากการขายอสังหาริมทรัพยน์ั้น 
*ปีท่ีถือครองหากเกิน 10 ปี ใหน้บั 
เพียง 10 ปี 
*เศษของปีนบัเป็น 1 ปี 
*คาํนวณตาม มาตรา 48(4)(ข) 
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ตารางสรุปภาษเีงินได้หัก ณ ทีจ่่าย  
กรณผู้ีมหีน้าทีเ่สียภาษเีงินได้บุคคลธรรมดามไิด้อยู่ในประเทศไทย 

 

ประเภทเงินได้ 
พงึประเมิน 

ผู้จ่ายเงินทีม่ี 
หน้าทีหั่กภาษี 

ผู้ถูกหักภาษี วธีิค านวณภาษี/หักภาษีร้อยละ 
บทบัญญตัิตามประมวลรัษฎากร  

หรือค าส่ังกรมสรรพากร 
ทีก่ าหนดให้หักภาษี 

แบบ/ก าหนด 
เวลาน าส่งภาษี 

มาตรา 40(1) 
 -เงินเดือน ค่าจา้ง 
ฯลฯ 
  
  
   
  
  
  

ผูจ่้ายเงินทุกราย 
  
   
  
  
  
   
  
  

บุคคลธรรมดา 
 

กรณทีัว่ไป 
 -นาํเงินไดพ้ึงประเมินท่ีคาดวา่ไดรั้บทั้งปีหกัออกดว้ยค่าใชจ่้าย
และค่าลดหยอ่นเหลือเท่าใดเป็นเงินไดสุ้ทธิแลว้นาํไปคาํนวณภาษี
ตามบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา แลว้หารดว้ยจาํนวนคร้ัง
ท่ีจ่าย จะไดจ้าํนวนภาษีท่ีตอ้งหกัแต่ละคร้ัง 
*เงินไดสุ้ทธิ 150,000 บาทแรก ไดรั้บการยกเวน้ภาษี 
กรณเีงินได้คร้ังเดียว เพราะเหตุออกจากงาน 
 -นาํเงินไดเ้พราะเหตุออกจากงานหกัค่าใชจ่้ายเท่ากบั 7,000 บาท คูณ
จาํนวนปีท่ีทาํงาน เหลือเท่าใดหกั ค่าใชจ่้ายไดอี้ก 50% แลว้นาํเงินท่ี
เหลือไปคาํนวณภาษีตามบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
 *เงินไดสุ้ทธิ 150,000 บาทแรกท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีมิให้
นาํมาใช ้
  *เงินได ้100,000 บาทแรก คงเสียภาษีร้อยละ 5 ตามปกติ  

มาตรา 50(1) 
  

ภ.ง.ด.1/นาํส่งภาย 
ในวนัท่ี 1-7 ของ 
เดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได ้
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ประเภทเงินได้ 
พงึประเมิน 

ผู้จ่ายเงินทีม่ี 
หน้าทีหั่กภาษี 

ผู้ถูกหักภาษี วธีิค านวณภาษี/หักภาษีร้อยละ 
บทบัญญตัิตามประมวลรัษฎากร  

หรือค าส่ังกรมสรรพากร 
ทีก่ าหนดให้หักภาษี 

แบบ/ก าหนด 
เวลาน าส่งภาษี 

มาตรา 40(2) 
 -การรับทาํงานให้ 
  ค่านายหนา้ฯลฯ  

ผูจ่้ายเงินทุกราย 
  

ผูมี้หนา้ท่ีเสีย 
ภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดา 

หกัภาษีร้อยละ 15 
  
   

มาตรา 50(1)  ภ.ง.ด.2/นาํส่งภาย 
ในวนัท่ี 1-7 ของ 
เดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได ้

มาตรา 40(3) 
 -ค่ากู๊ดวลิล/์ 
  ลิขสิทธ์ิ/สิทธิ 
  อยา่งอ่ืน ฯลฯ 

ผูจ่้ายเงินทุกราย 
  
  

ผูมี้หนา้ท่ีเสีย 
ภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดา 

หกัภาษีร้อยละ 15 
  
  

มาตรา 50(2)(ก) ภ.ง.ด.2/นาํส่งภาย 
ในวนัท่ี 1-7 ของ 
เดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได ้
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ประเภทเงินได้ 
พงึประเมิน 

ผู้จ่ายเงินทีม่ี 
หน้าทีหั่กภาษี 

ผู้ถูกหักภาษี วธีิค านวณภาษี/หักภาษีร้อยละ 
บทบัญญตัิตามประมวลรัษฎากร  

หรือค าส่ังกรมสรรพากร 
ทีก่ าหนดให้หักภาษี 

แบบ/ก าหนด 
เวลาน าส่งภาษี 

มาตรา 40(4)(ก) 
 -เฉพาะดอกเบ้ียจาก 
  พนัธบตัร/เงินฝาก/ 
  เงินฝากสหกรณ์/
หุน้กู ้/ตัว๋เงิน/เงินให้
กูย้มื  
  
  

ผูจ่้ายเงินทุกราย 
  
  
  
  
  
  
   
  

ผูมี้หนา้ท่ีเสีย 
ภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดา 
  

หกัภาษีร้อยละ 15 
 -ยกเวน้ภาษีดอกเบ้ียสลากออมสิน ดอกเบ้ียเงินฝาก  เผือ่เรียก
ธนาคารออมสิน ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยจ์ากสหกรณ์ (มาตรา 
42(8)) 
 -ยกเวน้ภาษีดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยธ์นาคารในราชอาณาจกัรท่ี
ไดรั้บไม่เกิน 20,000 บาท/ปี (กฎกระทรวง 126 ขอ้ 2(38)) 
 -ยกเวน้ภาษีกรณีพนัธบตัรท่ีองคก์ารของรัฐหรือสถาบนัการเงินท่ี
มีกฎหมายโดยเฉพาะของไทยจดัตั้งข้ึนฯ เป็นผูอ้อกจาํหน่ายใน
ต่างประเทศและผูรั้บมิไดอ้ยูใ่นประเทศไทย (กฎกระทรวง 126 ขอ้ 
2(21)) 

มาตรา 50(2)(ข) 
  

ภ.ง.ด.2/นาํส่งภาย 
ในวนัท่ี 1-7 ของ 
เดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได ้
  
  
  
  
  

มาตรา 40 (4)(ก) 
 -ผลต่างราคาไถ่ถอน 
  กบัราคาจาํหน่าย 
  ตัว๋เงินหรือตราสาร 
  สิทธิในหน้ีบริษทั
หรือนิติบุคคลอ่ืน
เป็นผูอ้อก 

ผูจ่้ายเงินท่ีเป็น 
นิติบุคคล 
  
  
  
  

ผูมี้หนา้ท่ีเสีย 
ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

หกัภาษีร้อยละ 15 (เฉพาะผูรั้บเงินเป็นผูท้รงคนแรก) 
  
  
   

มาตรา 50(2)(ค) ภ.ง.ด.2/นาํส่งภาย 
ในวนัท่ี 1-7 ของ 
เดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได ้
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ประเภทเงินได้ 
พงึประเมิน 

ผู้จ่ายเงินทีม่ี 
หน้าทีหั่กภาษี 

ผู้ถูกหักภาษี วธีิค านวณภาษี/หักภาษีร้อยละ 
บทบัญญตัิตามประมวลรัษฎากร  

หรือค าส่ังกรมสรรพากร 
ทีก่ าหนดให้หักภาษี 

แบบ/ก าหนด 
เวลาน าส่งภาษี 

มาตรา 40(4)(ก) 
เฉพาะ 
 -เงินไดท้าํนองเดียว 
  กบัดอกเบ้ีย 
 -ผลประโยชน์ท่ีได ้
  จากการใหกู้ย้มื
หรือ 
  สิทธิเรียกร้องใน
หน้ีทุกชนิด 

ผูจ่้ายเงินทุกราย 
  
  
  
  
  
  

ผูมี้หนา้ท่ีเสีย 
ภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดา 
  

หกัภาษีร้อยละ 15 
  
  
   

มาตรา 50(2)(ข) 
  

ภ.ง.ด.2/นาํส่งภาย 
ในวนัท่ี 1-7 ของ 
เดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได ้
  
  

มาตรา 40(4)(ค) 
 -เงินโบนสัท่ีจ่ายแก่ 
  ผูถื้อหุน้  
  

ผูจ่้ายเงินท่ีเป็น 
นิติบุคคล 
  
  

ผูมี้หนา้ท่ีเสีย 
ภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดา 

หกัภาษีร้อยละ 15 
  
  
 

มาตรา 50(2)(ข) 
  

ภ.ง.ด.2/นาํส่งภาย 
ในวนัท่ี 1-7 ของ 
เดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได ้

มาตรา 40(4)(ง) 
 -เงินลดทุนเฉพาะส่วน
ท่ีจ่ายไม่เกินกวา่กาํไร

ผูจ่้ายเงินท่ีเป็น 
นิติบุคคล 
  

ผูมี้หนา้ท่ีเสีย 
ภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดา 

หกัภาษีร้อยละ 15 
  
  

มาตรา 50(2)(ข) 
  

ภ.ง.ด.2/นาํส่งภาย 
ในวนัท่ี 1-7 ของ 
เดือนถดัไปจาก 
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ประเภทเงินได้ 
พงึประเมิน 

ผู้จ่ายเงินทีม่ี 
หน้าทีหั่กภาษี 

ผู้ถูกหักภาษี วธีิค านวณภาษี/หักภาษีร้อยละ 
บทบัญญตัิตามประมวลรัษฎากร  

หรือค าส่ังกรมสรรพากร 
ทีก่ าหนดให้หักภาษี 

แบบ/ก าหนด 
เวลาน าส่งภาษี 

และเงินท่ีกนัไวร้วมกนั   เดือนท่ีจ่ายเงินได ้

มาตรา 40(4)(จ) 
 -เงินเพิม่ทุนซ่ึงตั้ง
จากก าไรทีไ่ด้มาหรือ
เงินทีก่นัไว้รวมกนั 

ผูจ่้ายเงินท่ีเป็น 
นิติบุคคล 
  
  

ผูมี้หนา้ท่ีเสีย 
ภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดา 

หกัภาษีร้อยละ 15 
  
  

มาตรา 50(2)(ข) 
  

ภ.ง.ด.2/นาํส่งภาย 
ในวนัท่ี 1-7 ของ 
เดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได ้

มาตรา 40(4)(ฉ) 
 -ผลประโยชน์ท่ี
บริษทัควบเขา้กนั 
รับช่วงกนัหรือเลิก
กนั ซ่ึงตีราคาเป็นเงิน
ไดเ้กินกวา่เงินทุน 

ผูจ่้ายเงินท่ีเป็น 
นิติบุคคล 
  
  
  

ผูมี้หนา้ท่ีเสีย 
ภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดา 

หกัภาษีร้อยละ 15 
  
  
  
  

มาตรา 50(2)(ข) ภ.ง.ด.2/นาํส่งภาย 
ในวนัท่ี 1-7 ของ 
เดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได ้
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ประเภทเงินได้ 
พงึประเมิน 

ผู้จ่ายเงินทีม่ี 
หน้าทีหั่กภาษี 

ผู้ถูกหักภาษี วธีิค านวณภาษี/หักภาษีร้อยละ 
บทบัญญตัิตามประมวลรัษฎากร  

หรือค าส่ังกรมสรรพากร 
ทีก่ าหนดให้หักภาษี 

แบบ/ก าหนด 
เวลาน าส่งภาษี 

มาตรา 40(4)(ช) 
 -ผลประโยชน์จาก 
  การโอนหุน้  

ผูจ่้ายเงินทุกราย 
  
  

ผูมี้หนา้ท่ีเสีย 
ภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดา 

หกัภาษีร้อยละ 15 เฉพาะการโอนหุน้ฯ นอกตลาดหลกัทรัพย์ 
(ขายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยย์กเวน้ภาษี ตามกฎกระทรวง 126 ขอ้ 
2(23)) 

มาตรา 50(2)(ก) 
  
  

ภ.ง.ด.2/นาํส่งภาย 
ในวนัท่ี 1-7 ของ 
เดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได ้
 

มาตรา 40(4)(ช) 
 -ผลประโยชน์จาก
การโอนตัว๋เงินหรือ
ตราสาร แสดงสิทธิ
เป็นหน้ี 

ผูจ่้ายเงินทุกราย 
  
  

ผูมี้หนา้ท่ีเสีย 
ภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดา 

หกัภาษีร้อยละ 15  
 (ยกเวน้ภาษีเฉพาะตัว๋เงินหรือตราสารฯ ท่ีไม่มี ดอกเบ้ีย ในกรณีผู ้
ทรงคนแรกไดถู้กหกัภาษี  ณ ท่ีจ่ายแลว้ตามกฎกระทรวง 126 ขอ้
2(30)(ข)) 

มาตรา 50(2)(ข) ภ.ง.ด.2/นาํส่งภาย 
ในวนัท่ี 1-7 ของ 
เดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได ้

มาตรา 40(4)(ข) 
 -เงินปันผล/ 
  เงินส่วนแบ่งกาํไร 
  

บริษทั/หา้งหุน้ 
ส่วนนิติบุคคล/ 
กองทุนรวม/ 
สถาบนัการเงิน 

ผูมี้หนา้ท่ีเสีย 
ภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดา 

หกัภาษีร้อยละ 10 
  
  

มาตรา 50(2)(จ) 
  

ภ.ง.ด.2/นาํส่งภาย 
ในวนัท่ี 1-7 ของ 
เดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได ้
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ประเภทเงินได้ 
พงึประเมิน 

ผู้จ่ายเงินทีม่ี 
หน้าทีหั่กภาษี 

ผู้ถูกหักภาษี วธีิค านวณภาษี/หักภาษีร้อยละ 
บทบัญญตัิตามประมวลรัษฎากร  

หรือค าส่ังกรมสรรพากร 
ทีก่ าหนดให้หักภาษี 

แบบ/ก าหนด 
เวลาน าส่งภาษี 

มาตรา 
40(5)(6)(7)(8) 
  
   

หน่วยงานรัฐ/ 
องคก์ารของรัฐ/ 
องคก์ารปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน 

ผูมี้หนา้ท่ีเสีย 
ภาษีเงินได ้
บุคคล 
ธรรมดา 

 หกัภาษีร้อยละ 1 
 -หกัภาษีตามบญัชี อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  กรณีจ่ายเงินได้
ในการประกวด/แข่งขนั 
  

มาตรา 50(4) ภ.ง.ด.3/นาํส่งภาย 
ในวนัท่ี 1-7 ของ 
เดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได ้

มาตรา 40(5) 
 -การใหเ้ช่า
ทรัพยสิ์น ฯลฯ  

ผูจ่้ายเงินทุกรายท่ี
มิใช่หน่วยงานรัฐ/
องคก์ารของรัฐ 

ผูมี้หนา้ท่ีเสีย 
ภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดา 

หกัภาษีร้อยละ 15 
  

มาตรา 50(3)  
  
  

ภ.ง.ด.3/นาํส่งภายในวนัท่ี 
1-7 ของเดือนถดั 
ไปจากเดือนท่ีจ่ายเงินได้ 

มาตรา 40(6) 
 -วชิาชีพอิสระตาม
ประมวลรัษฎากร 

ผูจ่้ายเงินทุก 
รายท่ีมิใช่หน่วย 
งานรัฐ/องคก์าร 
ของรัฐ 

ผูมี้หนา้ท่ีเสีย 
ภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดา 

หกัภาษีร้อยละ 15 
  
  
  

มาตรา 50(3)  
  

ภ.ง.ด.3/นาํส่งภาย 
ในวนัท่ี 1-7 ของ 
เดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได ้

มาตรา 40(8) 
 -ค่าจา้งนกัแสดง 
  สาธารณะ 
  

ผูจ่้ายเงินทุก 
รายท่ีมิใช่หน่วย 
งานรัฐ/องคก์าร 
ของรัฐ 

นกัแสดง 
สาธารณะท่ีมี 
ภูมิลาํเนาใน 
ต่างประเทศ 

 -หกัภาษีตามบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
 -หกัภาษีร้อยละ 10 กรณีนกัแสดงภาพยนตร์ หรือโทรทศัน์ท่ีถ่าย
ภาพยนตร์ในไทย และไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาคาํ
ขออนุญาต ถ่ายทาํภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย 

ท.ป.4/2528 ขอ้ 9(2) 
  

ภ.ง.ด.3/นาํส่งภาย 
ในวนัท่ี 1-7 ของ 
เดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได ้
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ตารางสรุปภาษเีงินได้หัก ณ ทีจ่่าย 
กรณผู้ีรับเงินมหีน้าทีเ่สียภาษเีงินได้นิติบุคคล ประกอบกจิการในประเทศไทย 

 

ประเภทเงนิได้ 
พงึประเมนิ 

ผู้มหีน้าทีหั่กภาษ ี ผู้ถูกหักภาษ ี
วธีิค านวณภาษี/ 

หักภาษีอตัราร้อยละ 

บทบัญญัตติามประมวลรัษฎากร 
หรือค าส่ังกรมสรรพากร 
ทีก่ าหนดให้หักภาษ ี

แบบฯ 
ก าหนดเวลาน าส่งภาษ ี

มาตรา 40(2)-(8) 
  
  
  

- หน่วยงานรัฐ 
- องคก์ารรัฐ 
- องคก์ารปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน 

-  บริษทั 
-  หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 

หกัภาษีร้อยละ 1 
 -จ่ายเงินตั้งแต่  
   500 บาทข้ึนไป 
  

มาตรา 69 ทว ิ ภ.ง.ด.53 
นาํส่งภายในวนัท่ี 1-7  
ของเดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได้ 

มาตรา 40(2) 
-  การรับทาํงานให้ 
-  ค่านายหนา้ฯลฯ 
  

- บริษทั 
- หา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล 
- นิติบุคคลอ่ืน  

-  บริษทั 
-  หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 
-  มูลนิธิ/สมาคม 

หกัภาษีร้อยละ 3 
  
หกัภาษีร้อยละ 10 

ท.ป.4/2528 ขอ้ 3/1(1) 
 

ท.ป.4/2528 ขอ้ 3/1(2) 

ภ.ง.ด.53 
นาํส่งภายในวนัท่ี 1-7  
ของเดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได้ 

มาตรา 40(3) 
-  ค่ากู๊ดวลิล ์ลิขสิทธ์ิ/ สิทธิอยา่งอ่ืน 
ฯลฯ 

-  บริษทั/หา้งหุน้ส่วน 
-  นิติบุคคล 
-  นิติบุคคลอ่ืน  

-  บริษทั 
-  หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 
-  มูลนิธิ/สมาคม 

หกัภาษีร้อยละ 3 
 
หกัภาษีร้อยละ 10 

ท.ป.4/2528 ขอ้ 3/2(1) 
 

ท.ป.4/2528 ขอ้ 3/2(2) 

ภ.ง.ด.53 
นาํส่งภายในวนัท่ี 1-7  
ของเดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได้ 
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ประเภทเงนิได้ 
พงึประเมนิ 

ผู้มหีน้าทีหั่กภาษ ี ผู้ถูกหักภาษ ี
วธีิค านวณภาษี/ 

หักภาษีอตัราร้อยละ 

บทบัญญัตติามประมวลรัษฎากร 
หรือค าส่ังกรมสรรพากร 
ทีก่ าหนดให้หักภาษ ี

แบบฯ 
ก าหนดเวลาน าส่งภาษ ี

มาตรา 40(4)(ก) 
-  ดอกเบ้ียเงินฝาก 
-  ดอกเบ้ียพนัธบตัร 
-  ดอกเบ้ียหุน้กู ้
-  ดอกเบ้ียตัว๋เงิน 
-  ดอกเบ้ียเงินกูย้มื 
-  ดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้ง
ถูกหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม 
เฉพาะส่วนท่ีเหลือหลงัจากถูกหกั
ภาษี ณ ท่ีจ่าย 
- ผลต่างระหวา่งราคาไถ่ถอนกบัราคา 
จาํหน่ายตัว๋เงินหรือตราสารแสดง
สิทธิในหน้ีท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วน
นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผูอ้อก
และจาํหน่ายคร้ังแรกในราคาตํ่ากวา่
ราคาไถ่ถอน 

ธนาคาร/บริษทัเงินทุน 
หลกัทรัพย/์บริษทั 
เครดิตฟองซิเอร์ 
 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

- บริษทั/หา้งหุน้ส่วน 
นิติบุคคล(ไม่รวมธนาคาร/
บริษทัเงินทุน/บริษทัหลกัทรัพย/์
บริษทัเครดิตฟองซิเอร์) 
- มูลนิธิ/สมาคม 
  

หกัภาษีร้อยละ 1 
  
  
  
  
หกัภาษีร้อยละ 10 
  
  
  
  
  
  
  
  

ท.ป.4/2528 ขอ้ 4(1)(ก) 
 
 
 
 

ท.ป.4/2528 ขอ้ 4(1)(ข) 

ภ.ง.ด.53 
นาํส่งภายในวนัท่ี 1-7  
ของเดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได้ 
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ประเภทเงนิได้ 
พงึประเมนิ 

ผู้มหีน้าทีหั่กภาษ ี ผู้ถูกหักภาษ ี
วธีิค านวณภาษี/ 

หักภาษีอตัราร้อยละ 

บทบัญญัตติามประมวลรัษฎากร 
หรือค าส่ังกรมสรรพากร 
ทีก่ าหนดให้หักภาษ ี

แบบฯ 
ก าหนดเวลาน าส่งภาษ ี

-  เงินไดท้าํนองเดียวกบัดอกเบ้ีย 
-  ผลประโยชน์จากการใหกู้ย้มืหรือ          
สิทธิเรียกร้องในหน้ีทุกชนิด 

มาตรา 40(4)(ก)เฉพาะ 
-  ดอกเบ้ียพนัธบตัร 
-  ดอกเบ้ียหุน้กู ้
  
  

-  บริษทั 
-  หา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล 
(ไม่รวมธนาคาร/ 
บริษทัเงินทุน/  
บริษทัหลกัทรัพย/์ 
บริษทั
เครดิตฟองซิเอร์) 

-  ธนาคาร 
-  บริษทัเงินทุน 
-  บริษทัหลกัทรัพย ์
-  บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
  

หกัภาษีร้อยละ 1 
  
  
  
  

ท.ป.4/2528 ขอ้ 4(2) 
 

ภ.ง.ด.53 
นาํส่งภายในวนัท่ี 1-7  
ของเดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได้ 
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ประเภทเงนิได้ 
พงึประเมนิ 

ผู้มหีน้าทีหั่กภาษ ี ผู้ถูกหักภาษ ี
วธีิค านวณภาษี/ 

หักภาษีอตัราร้อยละ 

บทบัญญัตติามประมวลรัษฎากร 
หรือค าส่ังกรมสรรพากร 
ทีก่ าหนดให้หักภาษ ี

แบบฯ 
ก าหนดเวลาน าส่งภาษ ี

มาตรา 40(4)(ก) เฉพาะ 
 -  ดอกเบ้ียพนัธบตัร 
 -  ดอกเบ้ียหุน้กู ้
 -  ดอกเบ้ียตัว๋เงิน 
 -  ดอกเบ้ียเงินกูย้มื 
 -  ดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้ง
ถูกหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย ตาม
กฎหมายวา่ดว้ย  ภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม เฉพาะส่วนท่ีเหลือ 
หลงัจากถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
 -  ผลต่างระหวา่งราคาไถ่ถอนกบั
ราคาจาํหน่ายตัว๋เงินหรือตราสาร
แสดงสิทธิ ในหน้ีท่ีบริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน
เป็นผูอ้อกและจาํหน่ายคร้ังแรกใน
ราคาตํ่ากวา่ราคาไถ่ถอน 

บริษทั/หา้งหุน้ส่วน 
นิติบุคคล/นิติบุคคล
อ่ืน 
(ไม่รวมธนาคาร/ 
บริษทัเงินทุน/ 
บริษทัหลกัทรัพย/์ 
บริษทั
เครดิตฟองซิเอร์) 
   

- บริษทั/หา้งหุน้ส่วน 
นิติบุคคล/นิติบุคคลอ่ืน 
(ไม่รวมธนาคาร/ 
บริษทัเงินทุน/บริษทั 
หลกัทรัพย/์บริษทั
เครดิตฟองซิเอร์) 
- มูลนิธิ/สมาคม 
  

หกัภาษีร้อยละ 1 
  
  
  
  
  
หกัภาษีร้อยละ 10 
  

ท.ป.4/2528 ขอ้ 4(3)(ก) 
 
 
 
 
 

ท.ป.4/2528 ขอ้ 4(3)(ข) 

ภ.ง.ด.53 
นาํส่งภายในวนัท่ี 1-7  
ของเดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได้ 
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ประเภทเงนิได้ 
พงึประเมนิ 

ผู้มหีน้าทีหั่กภาษ ี ผู้ถูกหักภาษ ี
วธีิค านวณภาษี/ 

หักภาษีอตัราร้อยละ 

บทบัญญัตติามประมวลรัษฎากร 
หรือค าส่ังกรมสรรพากร 
ทีก่ าหนดให้หักภาษ ี

แบบฯ 
ก าหนดเวลาน าส่งภาษ ี

มาตรา 40(4)(ข) 
 -  เงินปันผล 
 - ส่วนแบ่งกาํไร 
  
  
  
   

-  บริษทั 
-  หา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล 
-  กองทุนรวม/ 
-  สถาบนัการเงินท่ีมี 
กฎหมายเฉพาะ 
 (ไม่รวมกิจการร่วม
คา้) 
   

-  บริษทั 
-  หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 

หกัภาษีร้อยละ 10 
 -ไม่ตอ้งหกัภาษี
หากจ่ายใหบ้ริษทั
จดทะเบียนใน
ตลาด  หลกัทรัพย์
และบริษทัท่ีถือ
หุน้ในบริษทั
จ่ายเงินปันผลไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 
ของหุน้ทั้งหมด 

ท.ป.4/2528 ขอ้ 5 
 

ภ.ง.ด.53 
นาํส่งภายในวนัท่ี 1-7  
ของเดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได้ 
  
  
  
  

มาตรา 40(5)(ก) 
 การใหเ้ช่าทรัพยสิ์น ฯลฯ 
  
  
  
  

-  บริษทั 
-  หา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล 
-  นิติบุคคลอ่ืน 
  
  
  

-  บริษทั 
-  หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 
- มูลนิธิ/สมาคม 
-  บริษทั 
-  หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลเฉพาะท่ี
ไดรั้บค่าเช่าเรือตามกฎหมายวา่
ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยน์าวี 

หกัภาษีร้อยละ 5 
  
หกัภาษีร้อยละ 10 
หกัภาษีร้อยละ 1 
  
   

ท.ป.4/2528 ขอ้ 6(2) 
 

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

 

ภ.ง.ด.53 
นาํส่งภายในวนัท่ี 1-7  
ของเดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได้ 
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ประเภทเงนิได้ 
พงึประเมนิ 

ผู้มหีน้าทีหั่กภาษ ี ผู้ถูกหักภาษ ี
วธีิค านวณภาษี/ 

หักภาษีอตัราร้อยละ 

บทบัญญัตติามประมวลรัษฎากร 
หรือค าส่ังกรมสรรพากร 
ทีก่ าหนดให้หักภาษ ี

แบบฯ 
ก าหนดเวลาน าส่งภาษ ี

มาตรา 40(6) 
 -วชิาชีพอิสระตาม 
  ประมวลรัษฎากร 
  

-  บริษทั 
-  หา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล 
-  นิติบุคคลอ่ืน 
  
  

- ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี 
เงินไดนิ้ติบุคคล 
- มูลนิธิ/สมาคม 
  

หกัภาษีร้อยละ 3 
  
หกัภาษีร้อยละ 10 
  

ท.ป.4/2528 ขอ้ 7(1) 
 

ท.ป.4/2528 ขอ้ 7(2) 
 

ภ.ง.ด.53 
นาํส่งภายในวนัท่ี 1-7  
ของเดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได้ 

มาตรา 40(7)(8) 
 -  การรับเหมาท่ีผูรั้บเหมาจดัหา
สัมภาระ 
 -  ค่าจา้งทาํของ 
  
  
  
  
  

-  บริษทั 
-  หา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล 
-  นิติบุคคลอ่ืน 
-  ผูจ่้ายเงินทุกราย 
  
  
   
  

-  บริษทั 
-  หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล (ไม่
รวมมูลนิธิ/สมาคม) 
-  บริษทั 
-  หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลตาม
กฎหมายต่างประเทศประกอบ
กิจการในไทยและมิไดมี้
สาํนกังานสาขาตั้งอยูถ่าวรใน
ไทย 

หกัภาษีร้อยละ 3 
  
  
หกัภาษีร้อยละ 5 
  
  
  
  
  

ท.ป.4/2528 ขอ้ 8(2)(3) 
 
 

ท.ป.4/2528 ขอ้ 12 
 

ภ.ง.ด.53 
นาํส่งภายในวนัท่ี 1-7  
ของเดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได้ 
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ประเภทเงนิได้ 
พงึประเมนิ 

ผู้มหีน้าทีหั่กภาษ ี ผู้ถูกหักภาษ ี
วธีิค านวณภาษี/ 

หักภาษีอตัราร้อยละ 

บทบัญญัตติามประมวลรัษฎากร 
หรือค าส่ังกรมสรรพากร 
ทีก่ าหนดให้หักภาษ ี

แบบฯ 
ก าหนดเวลาน าส่งภาษ ี

มาตรา 40(8) 
 -  ค่าโฆษณา 
  
  

-  บริษทั 
-  หา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล 
-  นิติบุคคลอ่ืน 
  

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได ้  นิติ
บุคคล 
  

หกัภาษีร้อยละ 2 
  
  
  

ท.ป.4/2528 ขอ้ 10 
 

ภ.ง.ด.53 
นาํส่งภายในวนัท่ี 1-7  
ของเดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได้ 

มาตรา 40(8) 
 -รางวลัในการประกวดแข่งขนั / ชิง
โชค 
  

ผูจ่้ายเงินทุกราย 
  
  
  

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได ้       นิติ
บุคคล 
  

หกัภาษีร้อยละ 5 
  
  
  

ท.ป.4/2528 ขอ้ 9(1) 
 

ภ.ง.ด.53 
นาํส่งภายในวนัท่ี 1-7  
ของเดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได้ 

มาตรา 40(8) 
ค่าบริการ 
 -  ไม่รวมค่าบริการโรงแรมและ
ภตัตาคาร, ค่าเบ้ียประกนัชีวติ 

-  บริษทั 
-  หา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล 
-  นิติบุคคลอ่ืน 
  
  

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได ้        
นิติบุคคล 

หกัภาษีร้อยละ 3 
  
  
  

ท.ป.4/2528 ขอ้ 12/1(2) ภ.ง.ด.53 
นาํส่งภายในวนัท่ี 1-7  
ของเดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได้ 
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ประเภทเงนิได้ 
พงึประเมนิ 

ผู้มหีน้าทีหั่กภาษ ี ผู้ถูกหักภาษ ี
วธีิค านวณภาษี/ 

หักภาษีอตัราร้อยละ 

บทบัญญัตติามประมวลรัษฎากร 
หรือค าส่ังกรมสรรพากร 
ทีก่ าหนดให้หักภาษ ี

แบบฯ 
ก าหนดเวลาน าส่งภาษ ี

มาตรา 40(8) 
รางวลัส่วนลดหรือประโยชน์ 
ใด ๆ จากการส่งเสริมการขาย 
  

-  บริษทั 
-  หา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล 
-  นิติบุคคลอ่ืน  

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได ้       นิติ
บุคคล 

หกัภาษีร้อยละ 3 
  
  
  

ท.ป.4/2528 ขอ้ 12/2(2) ภ.ง.ด.53 
นาํส่งภายในวนัท่ี 1-7  
ของเดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได้ 

มาตรา 40(8) 
เบ้ียประกนัวนิาศภยั 
  
  

-  บริษทั 
-  หา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล 
-  นิติบุคคลอ่ืน  

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได ้        
นิติบุคคล 
  

หกัภาษีร้อยละ 1 
  
  
  

ท.ป.4/2528 ขอ้ 12/3 
 

ภ.ง.ด.53 
นาํส่งภายในวนัท่ี 1-7  
ของเดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได้ 

มาตรา 40(8) 
ค่าขนส่งท่ีมิใช่ค่าขนส่งสาธารณะ 
   

-  บริษทั 
-  หา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล 
-  นิติบุคคลอ่ืน  

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล 
  

หกัภาษีร้อยละ 1 
  
   

ท.ป.4/2528 ขอ้ 12/4 
 

ภ.ง.ด.53 
นาํส่งภายในวนัท่ี 1-7  
ของเดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได้ 

มาตรา 40(8) 
 - ค่าซ้ือสินคา้พืชไร่ 8 ชนิด ไดแ้ก่ 
  ยางแผน่ หรือยางชนิดอ่ืน 
  มนัสาํปะหลงั ปอ ขา้วโพด ออ้ย 
  เมล็ดกาแฟ ผลปาลม์นํ้ามนั ขา้ว 

-  บริษทั 
-  หา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล 
-  นิติบุคคลอ่ืน 
  

บริษทั/หา้งหุน้ส่วน 
นิติบุคคล(ไม่รวมกลุ่ม 
 เกษตรกรตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยสหกรณ์) 

หกัภาษีร้อยละ
0.75 
  
  
   

ท.ป.4/2528 ขอ้ 3 ภ.ง.ด.53 
นาํส่งภายในวนัท่ี 1-7  
ของเดือนถดัไปจาก 
เดือนท่ีจ่ายเงินได้ 
  

http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata40
http://www.rd.go.th/publish/3479.0.html
http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata40
http://www.rd.go.th/publish/3479.0.html
http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata40
http://www.rd.go.th/publish/3479.0.html
http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata40
http://www.rd.go.th/publish/3479.0.html
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ประเภทเงนิได้ 
พงึประเมนิ 

ผู้มหีน้าทีหั่กภาษ ี ผู้ถูกหักภาษ ี
วธีิค านวณภาษี/ 

หักภาษีอตัราร้อยละ 

บทบัญญัตติามประมวลรัษฎากร 
หรือค าส่ังกรมสรรพากร 
ทีก่ าหนดให้หักภาษ ี

แบบฯ 
ก าหนดเวลาน าส่งภาษ ี

มาตรา 40(8) 
 - ขายอสังหาริมทรัพย ์
  
  

ผูจ่้ายเงินทุกราย 
  
  
  

บริษทั/หา้งหุน้ส่วน 
นิติบุคคล 
  

หกัภาษีร้อยละ 1 
  
  
  

มาตรา 69 ตรี 
 

หกัภาษีและนาํส่ง 
ขณะจดทะเบียน 
สิทธิและนิติกรรม 
ท่ีกรมท่ีดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata40
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ตารางสรุปภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่าย 
กรณผู้ีรับเงินเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศและมิได้ประกอบกจิการในประเทศไทย 

 

ประเภทเงิน
ได้ 

พงึประเมิน 
ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ผู้ถูกหักภาษี 

วธีิค านวณภาษี/ 
หักภาษีอตัราร้อยละ 

บทบัญญตัิตามประมวล
รัษฎากร 

หรือค าส่ังกรมสรรพากร 
ทีก่ าหนดให้หักภาษี 

แบบฯ 
ก าหนดเวลาน าส่งภาษี 

มาตรา 
40(2)(3)(4) 
(5)(6) 
  
  
  
   
  

ผูจ่้ายเงินทุกราย 
  
  
  
  
  
  
  

บริษทั/หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 
ตามกฎหมายต่างประเทศและ 
มิไดป้ระกอบกิจการในไทย 
  

หกัภาษีร้อยละ 15 
 - กรณีเงินปันผลใหห้กัร้อยละ 10 
 - ไม่ตอ้งหกัภาษีกรณีจ่ายดอกเบ้ีย  
พนัธบตัร ดอกเบ้ียหุน้กู ้ดอกเบ้ีย
เงินฝาก ดอกเบ้ียตัว๋เงิน  หากผู้
จ่ายเงินเป็นรัฐบาลหรือ สถาบนั
การเงิน ท่ีมีกฎหมาย  โดยเฉพาะ
ของไทย 

มาตรา 70 
 

ภ.ง.ด.54 
นาํส่งภายในวนัท่ี 1-7  
ของเดือนถดัไปจากเดือน
ท่ีจ่ายเงินได ้
  
  
  

มาตรา 
40(7)(8) 
  
  

- หน่วยงานรัฐ 
- องคก์ารของรัฐ 
- องคก์ารปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

- บริษทั 
- หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลตาม
กฎหมายต่างประเทศและมิได้
ประกอบกิจการในไทย 

หกัภาษีร้อยละ 1 
  
  

มาตรา 69 ทว ิ
 
 

ภ.ง.ด.53 
นาํส่งภายใน 
วนัท่ี 1-7 ของเดือนถดัไป 
จากเดือนท่ีจ่ายเงินได ้

หมายเหตุ: การหักภาษี อาจได้รับการยกเว้นหรือลดอตัราภาษีตามอนุสัญญาภาษีซ้อน 
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การช าระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน 

ตารางสรุปแบบฯ/ก าหนดเวลายืน่แบบฯ ของอากรแสตมป์ กรณทีีต้่องช าระเป็นตัวเงิน 
 

ล าดับที ่ ลกัษณะแห่งตราสาร แบบฯ ล าดับที ่ ลกัษณะแห่งตราสาร แบบฯ 

1 ลกัษณะตราสาร 1 เช่าท่ีดิน โรงเรือน ส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนหรือแพ อ.ส.4 15 ลกัษณะตราสาร 15 เช็คสาํหรับผูเ้ดินทาง อ.ส.4 ก 

2 ลกัษณะตราสาร 2 โอนใบหุน้ ใบหุน้กู ้พนัธบตัรและ
ใบรับรองหน้ี ซ่ึงบริษทั สมาคม คณะบุคคลหรือองคก์ารใด ๆ 
เป็นผูอ้อก 

อ.ส.4 16 ลกัษณะตราสาร 16 ใบรับของ อ.ส.4 ข 

17 ลกัษณะตราสาร 17 คํ้าประกนั อ.ส.4 ข 

3 ลกัษณะตราสาร 3 เช่าซ้ือทรัพยสิ์น อ.ส.4 ข 18 ลกัษณะตราสาร 18 จาํนาํ อ.ส.4 

4 ลกัษณะตราสาร 4 จา้งทาํของ อ.ส.4 19 ลกัษณะตราสาร 19 ใบรับของคลงัสินคา้ อ.ส.4 

5 ลกัษณะตราสาร 5 กูย้มืเงิน หรือการตกลงใหเ้บิกเงินเกินบญัชี
จากธนาคาร 

อ.ส.4 ข 20 ลกัษณะตราสาร 20 คาํสั่งใหส่้งมอบของ อ.ส.4 

6 ลกัษณะตราสาร 6 กรมธรรมป์ระกนัภยั อ.ส.4 ข 21 ลกัษณะตราสาร 21 ตวัแทน อ.ส.4 

7 ลกัษณะตราสาร 7 ใบมอบอาํนาจ อ.ส.4 22 ลกัษณะตราสาร 22 คาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ อ.ส.4 

8 ลกัษณะตราสาร 8 ใบมอบฉนัทะสาํหรับใหล้งมติในท่ีประชุม
ของบริษทั 

อ.ส.4 23 ลกัษณะตราสาร 23 คู่ฉบบัหรือคู่ฉีกแห่งตราสาร อ.ส.4 ข 

9 ลกัษณะตราสาร 9 
(1) ตัว๋แลกเงินหรือตราสารทาํนองเดียวกบัท่ีใชอ้ยา่งตัว๋แลกเงิน 

 24 ลกัษณะตราสาร 24 หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัจาํกดัท่ีส่งต่อ
นายทะเบียน 

อ.ส.4 
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ล าดับที ่ ลกัษณะแห่งตราสาร แบบฯ ล าดับที ่ ลกัษณะแห่งตราสาร แบบฯ 

(2) ตัว๋สัญญาใชเ้งินหรือตราสารทาํนองเดียวกบัท่ีใชอ้ยา่งตัว๋
สัญญาใชเ้งิน 

อ.ส.4 ก 
อ.ส.4 ก 

25 ลกัษณะตราสาร 25 ขอ้บงัคบัของบริษทัจาํกดัท่ีส่งต่อนายทะเบียน อ.ส.4 

26 ลกัษณะตราสาร 26 ขอ้บงัคบัใหม่หรือสาํเนาหนงัสือบริคณห์สนธิหรือ
ขอ้บงัคบัของบริษทัจาํกดัซ่ึงเปล่ียนแปลงใหม่ท่ีส่งต่อนายทะเบียน 

อ.ส.4 
10 ลกัษณะตราสาร 10 บิลออฟเลดิง อ.ส.4 

11 ลกัษณะตราสาร 11  
(1) ใบหุน้ หรือใบหุน้กู ้หรือใบรับรองหน้ีของบริษทั สมาคม 

คณะบุคคล หรือองคก์ารใด ๆ 
(2) พนัธบตัรของรัฐบาลใด ๆ ท่ีขายในประเทศไทย 

 
อ.ส.4 ก 

 
อ.ส.4 

27 ลกัษณะตราสาร 27 หนงัสือสัญญาหา้งหุน้ส่วน อ.ส.4 

28 ลกัษณะตราสาร 28  
(ก) ใบรับรางวลัสลากกินแบ่งของรัฐบาล 
(ข) ใบรับสาํหรับการโอนหรือก่อตั้งสิทธิใด ๆ เก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย์ 

ในเม่ือนิติกรรมท่ีเป็นเหตุใหอ้อกใบรับนั้นมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
   ** ช าระอากรแสตมป์ ณ หน่วยงานทีจ่ดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ 
(ค) ใบรับสาํหรับการขาย ขายฝาก ใหเ้ช่าซ้ือ หรือโอนกรรมสิทธิ

ยานพาหนะ ทั้งน้ีเฉพาะยานพาหนะซ่ึงมีการจดทะเบียนตาม
กฎหมายวา่ดว้ยยานพาหนะนั้น ๆ 

 
อ.ส.4 
อ.ส.4 

 
 

อ.ส.4 ข 

12 ลกัษณะตราสาร 12 เช็ค หรือหนงัสือคาํสั่งใด ๆ ซ่ึงใชแ้ทนเช็ค   อ.ส.4 ก 

13 ลกัษณะตราสาร 13 ใบรับฝากเงินประเภทประจาํของธนาคาร
โดยมีดอกเบ้ีย 

อ.ส.4 ก 

14 ลกัษณะตราสาร 14 เลตเตอร์ออฟเครดิต อ.ส.4 ข 

 

 

 

 

 

 

 

 



 102 

สถานทีย่ืน่แบบฯ/ ก าหนดเวลายืน่แบบฯ /วธีิการช าระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน 
 

สถานทีย่ืน่แบบฯ ก าหนดเวลายืน่แบบฯ วธีิการช าระอากรแสตมป์ 

สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ี
สาขาในทอ้งท่ีท่ีสถาน
ประกอบการตั้งอยู่ 

 การชาํระอากรแสตมป์เป็นตวัเงินดว้ยแบบ อ.ส.4 ใหย้ืน่แบบภายใน 15 วนั 
นบัแต่วนัตอ้งปิดอากรแสตมป์ 

 การชาํระอากรแสตมป์เป็นตวัเงินดว้ยแบบ อ.ส.4 ก และ อ.ส.4 ข  
-  ค่าอากรแสตมป์ท่ีตอ้งชาํระหรือไดรั้บเป็นตวัเงิน ตั้งแต่วนัท่ี 1-15 ของ
เดือนใหย้ืน่ชาํระภายในวนัท่ี 22 ของเดือนนั้น 

     - ค่าอากรแสตมป์ท่ีตอ้งชาํระหรือไดรั้บเป็นตวัเงิน ตั้งแต่วนัท่ี 16-ส้ิน
เดือนใหย้ืน่ชาํระภายในวนัท่ี 7 ของเดือนถดัไป 

1. เงินสด 
2. แคชเชียร์เช็ค  สั่งจ่าย “กรมสรรพากร”  โดยระบุวนัเดือน

ปี ท่ีเจา้หนา้ท่ีรับชาํระเช็คนั้น หรือ ก่อนวนัท่ีชาํระไม่เกิน 
15 วนั 

3. ชาํระดว้ยบตัรเครดิตของธนาคารกรุงไทย (KTC) เฉพาะ
ผูเ้สียภาษีท่ียืน่แบบฯ ณ สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขา
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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โทษของการไม่ช าระอากรแสตมป์ภายในก าหนดระยะเวลา 

 โทษอาญา 
   ปรับไม่เกิน 500 บาทต่อแบบฯ  

 โทษทางแพ่ง 
   - กรณีตราสารมิไดปิ้ดแสตมป์บริบูรณ์เป็นเวลาไม่เกินกาํหนด 90 วนั นบัแต่วนัตอ้งปิดแสตมป์
บริบูรณ์ ตอ้งเสียเงินเพิ่มอากรเป็น 2 เท่าของจาํนวนอากรแสตมป์ หรือเป็นเงิน 4 บาท แลว้แต่อยา่งใดจะมากกวา่ 
   - กรณีตราสารมิไดปิ้ดแสตมป์บริบูรณ์เป็นเวลาเกินกาํหนด 90 วนั นบัแต่วนัตอ้งปิด
แสตมป์บริบูรณ์ ตอ้งเสียเงินเพิ่มอากรเป็น 5 เท่าของจาํนวนอากรแสตมป์ หรือเป็นเงิน 10 บาท แลว้แต่
อยา่งใดจะมากกวา่  
 

การขอลดเงินเพิม่อากรแสตมป์ 
 

  ผูเ้สียอากรแสตมป์ขอลดเงินเพิ่มอากรแสตมป์ ใหเ้สียเพียงร้อยละ 25 โดยทาํหนงัสือขอ
ลดเงินเพิ่มต่อสรรพากรพื้นท่ีสาขาในทอ้งท่ี ณ สถานประกอบการท่ีตั้งอยู ่
 

ตารางสรุปอตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
กรณคี านวณภาษีจากเงินได้สุทธิ 

 

อตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เม่ือไดย้อดเงินไดสุ้ทธิแลว้ นาํไปคาํนวณภาษีตามอตัราภาษี ดงัน้ี 
 

                                                                                                                                         หน่วย: บาท 

เงินได้สุทธิ 
ช่วงเงินได้สุทธิ  

แต่ละขั้น 
อตัราภาษี 
ร้อยละ 

ภาษีแต่ละขั้น 
เงินได้สุทธิ 

ภาษีสะสม 
สูงสุดของข้ัน 

          1 ‟ 150,000 150,000 ยกเว้น - -  
 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 บาทข้ึนไป   37     

  
หมายเหตุ:  

- การยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา สาํหรับเงินไดสุ้ทธิ 150,000 บาทแรก มีผลใชบ้งัคบัสาํหรับ
เงินไดสุ้ทธิท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป (พระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 470) พ.ศ. 2551) 
     - เงินไดสุ้ทธิคาํนวณจาก เงินไดพ้ึงประเมินหกัค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่น 

http://www.rd.go.th/publish/6048.0.html
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ตารางสรุปอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
กรณคี านวณภาษีจากก าไรสุทธิ 

 

 ส าหรับบริษัทฯ ทีม่ีทุนจดทะเบียนช าระแล้วในวนัสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกนิ 5 ล้านบาท 
 

                                                                                                                       หน่วย: บาท 
ก าไรสุทธิ อตัราภาษีร้อยละ 

                 1 ‟ 150,000 ยกเว้น 
150,001 ‟ 1,000,000 15 

1,000,001 ‟ 3,000,000 25 
3,000,001 บาทข้ึนไป 30 

 
หมายเหตุ:  

- การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ 150,000 บาทแรก ใชส้าํหรับบริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2551 เป็นตน้ไป (พระราช
กฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 471) พ.ศ. 2551)  

 - บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลโดยทัว่ไปจะเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลอตัราร้อยละ 30 ของ
กาํไรสุทธิ เวน้แต่ บริษทัฯ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ์าจเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราตํ่ากวา่
ร้อยละ 30 
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