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มาตรา 65 เงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีตามความในส่วนน้ีคือก าไรสุทธิซ่ึงค านวณไดจ้ากรายไดจ้ากกิจการ หรือเน่ืองจาก

กิจการ ท่ีกระท าในรอบระยะเวลาบญัชีหกัดว้ยรายจ่ายตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นมาตรา 65 ทว ิและมาตรา 65 ตรี และ

รอบระยะเวลาบญัชีดงักล่าวใหมี้ก าหนดสิบสองเดือน เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ีจะนอ้ยกวา่สิบสองเดือนก็ได ้คือ  

    (ก) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลเร่ิมตั้งใหม่ จะถือวนัเร่ิมตั้งถึงวนัหน่ึงวนัใดเป็นรอบระยะเวลาบญัชีแรกก็ได้ 

    (ข) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลอาจยืน่ค  าร้องต่ออธิบดี  ขอเปล่ียนวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี ในกรณี

เช่นวา่น้ีใหอ้ธิบดีมีอ านาจสั่งอนุญาต หรือไม่อนุญาตสุดแต่จะเห็นสมควร  ค าสั่งเช่นวา่นั้นตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัหรือหา้ง

หุน้ส่วนนิติบุคคลผูย้ืน่ค  าร้องทราบภายในเวลาอนัสมควร และในกรณีท่ีอธิบดีสั่งอนุญาต ใหบ้ริษทัหรือหา้งหุน้ส่วน

นิติบุคคลนั้นถือปฏิบติัตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีอธิบดีก าหนด 

    การค านวณรายไดแ้ละรายจ่ายตามวรรคหน่ึงใหใ้ชเ้กณฑสิ์ทธ์ิ โดยใหน้ ารายไดท่ี้เกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชีใด 

แมว้า่จะยงัไม่ไดรั้บช าระในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น มารวมค านวณเป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีนั้น และใหน้ า

รายจ่ายทั้งส้ินท่ีเก่ียวกบัรายไดน้ั้น แมจ้ะยงัมิไดจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นมารวมค านวณเป็นรายจ่ายของรอบ

ระยะเวลาบญัชีนั้น 

    ในกรณีจ าเป็น ผูมี้เงินไดจ้ะขออนุมติัต่ออธิบดีเพื่อเปล่ียนแปลงเกณฑสิ์ทธ์ิและวธีิการทางบญัชี เพื่อค านวณรายได้

และรายจ่ายตามวรรคสองก็ได ้และเม่ือไดรั้บอนุมติัจากอธิบดีแลว้ ใหถื้อปฏิบติัตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีอธิบดี

ก าหนดเป็นตน้ไป 

มาตรา 65 ทว ิการค านวณก าไรสุทธิและขาดทุนสุทธิในส่วนน้ี ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

    (1) รายการท่ีระบุไวใ้นมาตรา 65 ตรี ไม่ใหถื้อเป็นรายจ่าย 

    “(2) ค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์น ใหห้กัไดต้ามหลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไขและอตัราท่ีก าหนดโดยพระ

ราชกฤษฎีกา” 

      “การหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาดงักล่าว ใหค้  านวณหกัตามส่วนเฉล่ียแห่งระยะเวลาท่ีไดท้รัพยสิ์นนั้นมา” 

     “(3) ราคาทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจาก (6) ใหถื้อตามราคาท่ีพึงซ้ือทรัพยสิ์นนั้นไดต้ามปกติ และในกรณีท่ีมีการตีราคา

ทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึน หา้มมิใหน้ าราคาท่ีตีราคาเพิ่มข้ึนมารวมค านวณก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ส่วนทรัพยสิ์นรายการใด

มีสิทธิหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคา ก็ใหห้กัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาในการค านวณก าไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิ

ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไข และอตัราเดิมท่ีใชอ้ยูก่่อนตีราคาทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึน โดยใหห้กัเพียงเท่าท่ีระยะเวลา และ

มูลค่าตน้ทุนท่ีเหลืออยูส่ าหรับทรัพยสิ์นนั้นเท่านั้น 

     “(4) ในกรณีโอนทรัพยสิ์น ใหบ้ริการ หรือใหกู้ย้มืเงิน โดยไม่มีค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือดอกเบ้ีย หรือมี

ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือดอกเบ้ียต ่ากวา่ราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอนัสมควร เจา้พนกังานประเมินมีอ านาจประเมิน

ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือดอกเบ้ียนั้น ตามราคาตลาดในวนัท่ีโอน ใหบ้ริการหรือใหกู้ย้มืเงิน” 
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     “(5) เงินตรา ทรัพยสิ์นหรือหน้ีสินซ่ึงมีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ ท่ีเหลืออยูใ่นวนัสุดทา้ยของรอบ

ระยะเวลาบญัชี ใหค้  านวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทย ดงัน้ี  

           (ก) กรณีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนอกจาก (ข) ใหค้  านวณค่าหรือราคาของเงินตรา หรือทรัพยสิ์นเป็น

เงินตราไทย ตามอตัราถวัเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยรั์บซ้ือ ซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยไดค้  านวณไว ้และใหค้  านวณค่า 

หรือราคาของหน้ีสินเป็นเงินตราไทยตามอตัราถวัเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยข์าย ซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยไดค้  านวณไว้ 

          (ข) กรณีธนาคารพาณิชย ์หรือสถาบนัการเงินอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด ใหค้  านวณค่าหรือราคาของเงินตรา 

ทรัพยสิ์นหรือหน้ีสินเป็นเงินตราไทยตามอตัราถวัเฉล่ียระหวา่งอตัราซ้ือ และอตัราขายของธนาคารพาณิชยท่ี์ธนาคาร

แห่งประเทศไทยไดค้  านวณไว”้ 

   “ เงินตรา ทรัพยสิ์นหรือหน้ีสิน ซ่ึงมีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีรับมาหรือจ่ายไปในระหวา่งรอบระยะเวลา

บญัชี ใหค้  านวณค่า หรือราคาเป็นเงินตราไทยตามราคาตลาดในวนัท่ีรับมาหรือจ่ายไปนั้น  

     (6) ราคาสินคา้คงเหลือในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี ใหค้  านวณตามราคาทุนหรือราคาตลาด แลว้แต่อยา่งใด

จะนอ้ยกวา่ และใหถื้อราคาน้ีเป็นราคาสินคา้คงเหลือยกมาส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีใหม่ดว้ยการค านวณราคาทุนตาม

วรรคก่อน เม่ือไดค้  านวณตามหลกัเกณฑใ์ด ตามวชิาการบญัชี ใหใ้ชห้ลกัเกณฑน์ั้นตลอดไป เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจาก

อธิบดีจึงจะเปล่ียนหลกัเกณฑไ์ด ้

( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไข ส าหรับการน าเขา้หรือการขายเพชร 

พลอย ทบัทิม มรกต บุษราคมั โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย ์หยก ไข่มุก และอญัมณีท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั 

รวมทั้งส่ิงท าเทียมวตัถุดงักล่าวหรือท่ีท าข้ึนใหม่เฉพาะท่ียงัมิไดป้ระกอบข้ึนเป็นตวัเรือนหรือของรูปพรรณ เพื่อใชใ้น

การผลิตอญัมณีท่ีเป็นเคร่ืองประดบัหรือของใชใ้ดๆ และการน าเขา้หรือการขายทองค าขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม 

เฉพาะท่ียงัมิไดป้ระกอบข้ึนเป็นของรูปพรรณของผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีจะไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม )  

    (7) การค านวณราคาทุนของสินคา้ท่ีส่งเขา้มาจากต่างประเทศนั้น เจา้พนกังานประเมินมีอ านาจประเมินโดยเทียบกบั

ราคาทุนของสินคา้ประเภทและชนิดเดียวกนัท่ีส่งเขา้ไปในประเทศอ่ืนได้ 

    (8) ถา้ราคาทุนของสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ ใหค้  านวณเป็นเงินตราไทยตามอตัราแลกเปล่ียนในทอ้งตลาดของ

วนัท่ีไดสิ้นคา้นั้นมา เวน้แต่เงินตราต่างประเทศนั้น จะแลกไดใ้นอตัราทางราชการ ก็ใหค้  านวณเป็นเงินตราไทยตาม

อตัราทางราชการนั้น” 

     “(9) การจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ี จะกระท าไดต่้อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขท่ีก าหนด

โดยกฎกระทรวง แต่ถา้ไดรั้บช าระหน้ีในรอบระยะเวลาบญัชีใด ใหน้ ามาค านวณเป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  

     หน้ีสูญรายใดไดน้ ามาค านวณเป็นรายไดแ้ลว้ หากไดรั้บช าระในภายหลงัก็มิใหน้ ามาค านวณเป็นรายไดอี้ก” 

     “(10) ส าหรับบริษทัจ ากดัท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ใหน้ าเงินปันผลท่ีไดจ้ากบริษทัจ ากดัท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 

กองทุนรวม หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจดัตั้งข้ึนส าหรับใหกู้ย้มืเงินเพื่อส่งเสริม

เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม และเงินส่วนแบ่งก าไรท่ีไดจ้ากกิจการร่วมคา้ มารวมค านวณเป็นรายได้
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เพียงก่ึงหน่ึงของจ านวนท่ีได ้เวน้แต่บริษทัจ ากดัท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดงัต่อไปน้ี ไม่ตอ้งน าเงินปันผลท่ีไดจ้าก

บริษทัจ ากดัท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย กองทุนรวม หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจดัตั้ง

ข้ึนส าหรับใหกู้ย้มืเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม และเงินส่วนแบ่งก าไรท่ีไดจ้ากกิจการ

ร่วมคา้มารวมค านวณเป็นรายได้ 

           (ก) บริษทัจดทะเบียน 

           (ข) บริษทัจ ากดันอกจาก (ก) ซ่ึงถือหุน้ในบริษทัจ ากดัผูจ่้ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของหุน้ทั้งหมดท่ีมี

สิทธิออกเสียงในบริษทัจ ากดัผูจ่้ายเงินปันผล และบริษทัจ ากดัผูจ่้ายเงินปันผลไม่ไดถื้อหุน้ในบริษทัจ ากดัผูรั้บเงินปันผล

ไม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม 

         ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบั ในกรณีท่ีบริษทัจ ากดัหรือบริษทัจดทะเบียน มีเงินไดท่ี้เป็นเงินปันผลและเงิน

ส่วนแบ่งก าไรดงักล่าว โดยถือหุน้หรือหน่วยลงทุนท่ีก่อใหเ้กิดเงินปันผลและเงินส่วนแบ่งก าไรนั้นไวไ้ม่ถึงสามเดือน

นบัแต่วนัท่ีไดหุ้น้หรือหน่วยลงทุนนั้นมาถึงวนัมีเงินไดด้งักล่าว หรือไดโ้อนหุน้หรือหน่วยลงทุนนั้นไปก่อนสามเดือน

นบัแต่วนัท่ีมีเงินได ้

           เงินปันผลท่ีไดจ้ากการลงทุนของกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามมาตรา 65 ตรี (2) ไม่ใหถื้อเป็นเงินปันผลหรือเงิน

ส่วนแบ่งก าไร ตามความในวรรคสอง” 

     “(11) ดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่าย ตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม ใหน้ ามา

รวมค านวณเป็นรายไดเ้พียงเท่าท่ีเหลือจากถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายดงักล่าว 

    (12) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของก าไรท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีเงินได้

ปิโตรเลียม ใหน้ ามารวมค านวณเป็นรายไดเ้พียงเท่าท่ีเหลือจากถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายดงักล่าว และถา้ผูรั้บ

เป็นบริษทัจดทะเบียนหรือ เป็นบริษทัท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายและไม่เขา้ลกัษณะตามใหน้ าบทบญัญติัของ (10) มาใช้

บงัคบัโดยอนุโลม” 

     “(13) มูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซ่ึงมีรายได ้ไม่ตอ้งน าเงินค่าลงทะเบียน หรือค่าบ ารุงท่ีไดรั้บจากสมาชิก 

หรือเงิน หรือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บจากการรับบริจาค หรือจากการใหโ้ดยเสน่หา แลว้แต่กรณี มารวมค านวณเป็นรายได้  

     “(14) ภาษีขายซ่ึงบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไดรั้บหรือพึงไดรั้บ 

และภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีมิใช่ภาษีตามมาตรา 82/16 ซ่ึงไดรั้บคืนเน่ืองจากการขอคืนตามหมวด 4 ไม่ตอ้งน ามารวมค านวณ

เป็นรายได”้ 

      มาตรา 65 ตรี รายการต่อไปน้ี ไม่ใหถื้อเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ 

      “(1) เงินส ารองต่าง ๆ นอกจาก 

         (ก) เงินส ารองจากเบ้ียประกนัภยัเพื่อสมทบทุนประกนัชีวติท่ีกนัไวก่้อนค านวณก าไร เฉพาะส่วนท่ีไม่เกินร้อยละ 

65 ของจ านวนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บในรอบระยะเวลาบญัชีหลงัจากหกัเบ้ียประกนัภยัซ่ึงเอาประกนัต่อออกแลว้  
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       ในกรณีตอ้งใชเ้งินตามจ านวนซ่ึงเอาประกนัภยัส าหรับกรมธรรมป์ระกนัชีวติรายใดไม่วา่เตม็จ านวนหรือบางส่วน 

เงินท่ีใชไ้ปเฉพาะส่วนท่ีไม่เกินเงินส ารองตามวรรคก่อนส าหรับกรมธรรมป์ระกนัชีวติรายนั้น จะถือเป็นรายจ่ายไม่ได้  

       ในกรณีเลิกสัญญาตามกรมธรรมป์ระกนัชีวติรายใด ใหน้ าเงินส ารองตามวรรคแรก จ านวนท่ีมีอยูส่ าหรับกรมธรรม์

ประกนัชีวติรายนั้น กลบัมารวมค านวณเป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเลิกสัญญา  

       (ข) เงินส ารองจากเบ้ียประกนัภยัเพื่อสมทบทุนประกนัภยัอ่ืนท่ีกนัไวก่้อนค านวณก าไร เฉพาะส่วนท่ีไม่เกินร้อยละ 

40 ของจ านวนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บในรอบระยะเวลาบญัชีหลงัจากหกัเบ้ียประกนัภยัซ่ึงเอาประกนัต่อออกแลว้ และ

เงินส ารองท่ีกนัไวน้ี้จะตอ้งถือเป็นรายไดใ้นการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีในรอบระยะเวลาบญัชีปีถดัไป” 

        “(ค) เงินส ารองท่ีกนัไวเ้ป็นค่าเผือ่หน้ีสูญหรือหน้ีสงสัยจะสูญ ส าหรับหน้ีจากการใหสิ้นเช่ือท่ีธนาคารพาณิชย ์

บริษทัเงินทุน บริษทัหลกัทรัพย ์หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ไดก้นัไวต้ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชยห์รือ

กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี เฉพาะส่วน

ท่ีตั้งเพิ่มข้ึนจากเงินส ารองประเภทดงักล่าวท่ีปรากฏในงบดุลของรอบระยะเวลาบญัชีก่อน  

        เงินส ารองส่วนท่ีตั้งเพิ่มข้ึนตามวรรคหน่ึง และไดน้ ามาถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ

ไปแลว้ในรอบระยะเวลาบญัชีใด ต่อมาหากมีการตั้งเงินส ารองประเภทดงักล่าวลดลง ใหน้ าเงินส ารองส่วนท่ีตั้งลดลง

ซ่ึงไดถื้อเป็นรายจ่ายไปแลว้นั้น มารวมค านวณเป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีตั้งเงินส ารองลดลงนั้น” 

     “(2) เงินกองทุน เวน้แต่กองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึง เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดโดย

กฎกระทรวง” 

     “(3) รายจ่ายอนัมีลกัษณะเป็นการส่วนตวั การใหโ้ดยเสน่หา หรือการกุศลเวน้แต่รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือ

เพื่อการสาธารณะประโยชน์ตามท่ีอธิบดีก าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี ใหห้กัไดใ้นส่วนท่ีไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิ 

และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามท่ีอธิบดีก าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี ใหห้กัไดอี้กในส่วนท่ีไม่เกิน        

ร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิ” 

     “(4) ค่ารับรองหรือค่าบริการส่วนท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยกฎกระทรวง” 

     (5) รายจ่ายอนัมีลกัษณะเป็นการลงทุน หรือรายจ่ายในการต่อเติมเปล่ียนแปลงขยายออกหรือท าใหดี้ข้ึนซ่ึงทรัพยสิ์น 

แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมใหค้งสภาพเดิม 

     “(6) เบ้ียปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร ค่าปรับทางอาญา ภาษีเงินไดข้อง  

บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล” 

     (6 ทว)ิ ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีช าระหรือพึงช าระ และภาษีซ้ือของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีเป็นผูป้ระกอบการจด

ทะเบียน เวน้แต่ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีซ้ือของผูป้ระกอบการจดทะเบียนซ่ึงตอ้งเสียภาษีตามมาตรา 82/16 ภาษีซ้ือท่ี

ตอ้งหา้มน ามาหกัในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/5 (4) หรือภาษีซ้ืออ่ืนตามท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  

     (7) การถอนเงินโดยปราศจากค่าตอบแทนของผูเ้ป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล  

    (8) เงินเดือนของผูถื้อหุน้หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนเฉพาะส่วนท่ีจ่ายเกินสมควร  
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    (9) รายจ่ายซ่ึงก าหนดข้ึนเองโดยไม่มีการจ่ายจริง หรือรายจ่ายซ่ึงควรจะไดจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีอ่ืน เวน้แต่ใน

กรณีท่ีไม่สามารถจะลงจ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีใดก็อาจลงจ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีถดัไปได้ 

    (10) ค่าตอบแทนแก่ทรัพยสิ์นซ่ึงบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลเป็นเจา้ของเองและใชเ้อง  

    (11) ดอกเบ้ียท่ีคิดใหส้ าหรับเงินทุน เงินส ารองต่างๆ หรือเงินกองทุนของตนเอง  

    “(12) ผลเสียหายอนัอาจไดก้ลบัคืน เน่ืองจากการประกนัหรือสัญญาคุม้กนัใดๆ หรือผลขาดทุนสุทธิในรอบ

ระยะเวลาบญัชีก่อนๆ เวน้แต่ผลขาดทุนสุทธิ ยกมาไม่เกินหา้ปีก่อนรอบระยะเวลาบญัชีปีปัจจุบนั” 

     (13) รายจ่ายซ่ึงมิใช่รายจ่ายเพื่อหาก าไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ  

     (14) รายจ่ายซ่ึงมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ 

     (15) ค่าซ้ือทรัพยสิ์นและรายจ่ายเก่ียวกบัการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นในส่วนท่ีเกินปกติ โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  

    (16) ค่าของทรัพยากรธรรมชาติท่ีสูญหรือส้ินไปเน่ืองจากกิจการท่ีท า  

    (7) ค่าของทรัพยสิ์นนอกจากสินคา้ท่ีตีราคาต ่าลง ทั้งน้ี ภายใตบ้งัคบัมาตรา 65 ทวิ 

    “(18) รายจ่ายซ่ึงผูจ่้ายพิสูจน์ไม่ไดว้า่ใครเป็นผูรั้บ” 

     “(19) รายจ่ายใดๆ ท่ีก าหนดจ่ายจากผลก าไรท่ีไดเ้ม่ือส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีแลว้ 

    (20) รายจ่ายท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัท่ีระบุไวใ้น (1)ถึง (19) ตามท่ีจะไดก้ าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา” 
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พระราชกฤษฎกีา  
ออกตามความในประมวลรัษฎากร  

ว่าด้วยหักค่าสึกหรอ และค่าเส่ือมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที ่145)  
พ.ศ. 2527  

-------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

ให้ไว้ ณ วนัที ่15 มกราคม พ.ศ.2527  
เป็นปีที ่39 ในรัชกาลปัจจุบัน  

 
                    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่  
                    โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไข และอตัราการหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของ
ทรัพยสิ์น  
                    อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและมาตรา 65 ทว ิ(2) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 25) พ.ศ. 2525 จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว ้ดงัต่อไปน้ี  
                    มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกวา่ “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการ
ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไข และอตัราการหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์น (ฉบบัท่ี 145) พ.ศ. 
2527”  
                    มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกาน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป เวน้
แต่ มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 ใหใ้ชบ้งัคบัในการค านวณภาษีเงินไดข้องบริษทัและหา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคลซ่ึงรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2527 เป็นตน้ไป  
                    มาตรา 3  ในการหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์น เพื่อประโยชน์ในการค านวณก าไรสุทธิหรือ
ขาดทุนสุทธิ เม่ือบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลไดเ้ลือกใชว้ธีิการทางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  และอตัราท่ีจะหกัอยา่งใด 
แลว้ใหใ้ชว้ธีิการทางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และอตัราท่ีจะหกัอยา่งใด แลว้ใหใ้ชว้ธีิการทางบญัชีและอตัรานั้นตลอดไป 
เวน้แต่ จะไดรั้บอนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลงจากอธิบดีกรมสรรพากร หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายและใหถื้อปฏิบติัตั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บอนุมติันั้น  
                    มาตรา 4  การหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์นใหค้  านวณหกัตามระยะเวลาท่ีไดท้รัพยสิ์นนั้น
มาในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีในกรณีท่ีรอบระยะเวลาใดไม่เตม็สิบสองเดือนใหเ้ฉล่ียตามส่วนส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีนั้น ทั้งน้ี ไม่เกินอตัราร้อยละของมูลค่าตน้ทุนตามประเภทของทรัพยสิ์น ดงัต่อไปน้ี                       
(1) อาคาร    
      อาคารถาวร     ร้อยละ 5  
      อาคารชัว่คราว     ร้อยละ 100  
(2) ตน้ทุนเพื่อการไดม้าซ่ึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสูญส้ินไปได้     ร้อยละ 5  
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(3) ตน้ทุนเพื่อการไดม้าซ่ึงสิทธิการเช่า  
              กรณีไม่มีหนงัสือสัญญาเช่า หรือมีหนงัสือสัญญาเช่าท่ีมีขอ้ก าหนด    
      ใหต่้ออายกุารเช่าได ้โดยเง่ือนไขในการต่ออายนุั้นเปิดโอกาสใหต่้ออายุ    
      การเช่ากนัไดต่้อ ๆ ไป     ร้อยละ 10 
              กรณีมีหนงัสือสัญญาเช่าท่ีไม่มีขอ้ก าหนดใหต่้ออายกุารเช่าไดห้รือ  

 
      มีขอ้ก าหนดใหต่้ออายกุารเช่าไดเ้พียงระยะเวลาอนัจ ากดัแน่นอน     ร้อยละ 100 หาร 
     ดว้ยจ านวนปีอายุ 
     การเช่าและอายท่ีุ 
     ต่อไดร้วมกนั 
(4) ตน้ทุนเพื่อการไดม้าซ่ึงสิทธิในกรรมวธีิสูตร กู๊ดวลิ เคร่ืองหมายการคา้    
      สิทธิประกองกิจการตามใบอนุญาต สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอยา่งอ่ืน    
              กรณีไม่จ  ากดัอายกุารใช ้    ร้อยละ 10  
              กรณีจ ากดัอายกุารใช้     ร้อยละ 100  
     ดว้ยจ านวนปีอายกุารใช้ 
(5) ทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืน ซ่ึงโดยสภาพของทรัพยสิ์นนั้นสึกหรอหรือ    
      เส่ือมราคาไดน้อกจากท่ีดินและสินคา้     ร้อยละ 20 
 
                    กรณีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาโดยใชว้ธีิการทางบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป ซ่ึงมีอตัราการหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาไม่เท่ากนัในแต่ละปีระหวา่งอายกุารใชท้รัพยสิ์น บริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคลนั้นจะหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาตามวธีินั้นในบางปีเกินอตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ก็ได้  แต่จ านวนปี
อายกุารใชข้องทรัพยสิ์นเพื่อการหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาตอ้งไม่นอ้ยกวา่  100 หารดว้ยจ านวนร้อยละท่ีก าหนด
ขา้งตน้ (ดูค  าสั่งกรมสรรพากรท่ี ป.3/2527) 
                    “การหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนตามความในวรรคหน่ึง  (5) ซ่ึงมิใช่รถยนต์
โดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกินสิบคนหรือรถยนตน์ัง่ บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลจะใชว้ธีิการทางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  ซ่ึง
มีอตัราการหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาในปีแรกเป็นสองเท่าของอตัราท่ีก าหนดตามวรรคหน่ึง  และส าหรับปีถดัไป
ใหห้กัตามอตัราสองเท่าดงักล่าวโดยค านวณจากมูลค่าตน้ทุนส่วนท่ีเหลือในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีก็ได้  แต่จ านวนปี
อายกุารใชข้องทรัพยสิ์นเพื่อการหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาตอ้งไม่นอ้ยกวา่  100 หารดว้ยจ านวนร้อยละท่ีก าหนด
ตามวรรคหน่ึง ทั้งน้ี ในรอบระยะเวลาบญัชีสุดทา้ยของอายกุารใชข้องทรัพยสิ์นดงักล่าว บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคลจะหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาโดยรวมจ านวนมูลค่าตน้ทุนส่วนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมดดว้ยก็ได้”  
(แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี359) พ.ศ. 2542 ใชบ้งัคบั 23 ตุลาคม 2542 เป็นตน้ไป โดยมิใหใ้ชบ้งัคบั
ส าหรับทรัพยสิ์นท่ีไดม้าก่อนวนัท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใชบ้งัคบั) 
                    “มาตรา 4 ทวิ  การหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์นประเภทเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของ
เคร่ืองจกัรท่ีใชส้ าหรับการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี  ใหห้กัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาเบ้ืองตน้ในวนัท่ีไดท้รัพยสิ์น
นั้นมาในอตัราร้อยละ 40 ของมูลค่าตน้ทุน ส าหรับมูลค่าตน้ทุนท่ีเหลือใหห้กัตามเง่ือนไขและอตัราท่ีก าหนดไวใ้น
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มาตรา 4 ทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึง จะตอ้งมีลกัษณะและเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี  
                    (1) ตอ้งไม่เป็นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของเคร่ืองจกัรท่ีใชผ้ลิตสินคา้หรือใหบ้ริการ  เวน้แต่เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ของเคร่ืองจกัรดงักล่าวไดใ้ชเ้พื่อการอยา่งหน่ึงอยา่งใด  ดงัต่อไปน้ี  
                          (ก) การวจิยัอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน ซ่ึงหมายถึง การวจิยัตามแบบแผนหรือการคน้ควา้อยา่งจริงจงั 
โดยมุ่งหมายท่ีจะคน้พบความรู้ใหม่อนัอาจเป็นประโยชน์แก่การพฒันาผลิตภณัฑ ์กระบวนการ  หรือการบริการข้ึนใหม่ 
หรือโดยมุ่งหมายท่ีจะน าความกา้วหนา้อยา่งเห็นไดช้ดัมาสู่ผลิตภณัฑ ์กระบวนการ หรือการบริการท่ีมีอยูเ่ดิม  
                          (ข) การวจิยัเชิงประยกุต ์ซ่ึงหมายถึง การเปล่ียนผลการวจิยัอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานมาใชเ้ป็นแผนงาน 
แบบพิมพเ์ขียว หรือแบบ ในการท าข้ึนมาใหม่เปล่ียนแปลง หรือปรับปรุงซ่ึงผลิตภณัฑ ์กระบวนการ หรือการบริการ  
ทั้งน้ี ไม่วา่จะเพื่อขายหรือใชเ้อง และใหห้มายความรวมถึงการประดิษฐต์น้แบบท่ีไม่สามารถใชใ้นเชิงพาณิชยแ์นวคิด
ในการจดัท าและออกแบบผลิตภณัฑก์ระบวนการ หรือการบริการหรือทางเลือกอ่ืนการสาธิตเบ้ืองตน้หรือโครงการน า
ร่องท่ีไม่สามารถดดัแปลงหรือน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ในการอุตสาหกรรมหรือการพาณิชย์ แต่ไม่หมายความถึงการ
เปล่ียนแปลงตามปกติหรือตามระยะเวลาของผลิตภณัฑ ์ระบบการผลิต  กระบวนการผลิต การบริการ หรือกิจการอ่ืนท่ี
ด าเนินงานอยู ่แมว้า่การเปล่ียนแปลง ดงักล่าวจะก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ก็ตาม  
                          (ค) การทดสอบคุณภาพผลิตภณัฑ์  
                          (ง) การปรับปรุงกรรมวธีิการผลิต เพื่อลดตน้ทุนการผลิตหรือเพิ่มผลผลิต ทั้งน้ี  ไม่วา่จะใชเ้พื่อการวจิยั
และพฒันาเทคโนโลยขีองตนเองหรือของผูอ่ื้น   
                    (2) ตอ้งเป็นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของเคร่ืองจกัรท่ีไม่เคยผา่นการใชง้านมาก่อน  โดยเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ดงักล่าวตอ้งสามารถน าไปใชง้านไดต้ั้งแต่สองปีข้ึนไป และมีมูลค่าตน้ทุนไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท  
(แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 319) พ.ศ. 2541 ใชบ้งัคบั 23 เมษายน 2541 เป็นตน้ไป) 
                    “มาตรา 4 ตรี  การหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์นประเภทเคร่ืองบนัทึกการเก็บเงิน  ใหห้กัได้
ดงัต่อไปน้ี  
                    (1) ร้อยละ 100 ของมูลค่าตน้ทุนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 4  
                    (2) หกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาเบ้ืองตน้ในวนัท่ีไดท้รัพยสิ์นนั้นมาในอตัราร้อยละ 40 ของมูลค่าตน้ทุน 
ส าหรับมูลค่าตน้ทุนส่วนท่ีเหลือใหห้กัตามเง่ือนไขและอตัราท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 4 ทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึง จะตอ้งมี
ลกัษณะและเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
                          (1) ตอ้งเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยค านวณตามมาตรา  82/3 
แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงประกอบกิจการคา้ปลีกหรือประกอบกิจการอยา่งอ่ืนซ่ึงมิใช่การคา้ปลีกท่ีอธิบดีกรมสรรพากร
อนุมติัใหใ้ชเ้คร่ืองบนัทึกการเก็บเงินในการออกใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ ทั้งน้ี ตามมาตรา 86/6 หรือมาตรา 86/7 แห่ง
ประมวลรัษฎากร แลว้แต่กรณี  
                          (2) ตอ้งเป็นเคร่ืองบนัทึกการเก็บเงินท่ีมีลกัษณะตามท่ีอธิบดีกรมสรรพารประกาศก าหนด  แต่ไม่
รวมถึงส่วนระบบควบคุมกลางของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
(ดูประกาศอธิบดีฯ เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 51)) 
                          (3) ตอ้งแจง้การใชเ้คร่ืองบนัทึกการเก็บเงินในการออกใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ต่ออธิบดีกรมสรรพากร
ตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด ภายในเวลาสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัใหใ้ชเ้คร่ืองบนัทึกการเก็บเงิน”  
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(แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี264) พ.ศ. 2536 ใชบ้งัคบั 28 สิงหาคม 2536 เป็นตน้ไป) 
                    “มาตรา 4 จัตวา การหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์นประเภทคอมพิวเตอร์ท่ีบริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคลซ้ือ ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิ หรือไดม้าซ่ึงสิทธิการใช ้แลว้แต่กรณี เพื่อมีไวใ้นการประกอบกิจการของ
ตนเอง ทั้งน้ี เฉพาะทรัพยสิ์นท่ีไดม้าและอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคต์ั้งแต่วนัท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใช้
บงัคบั ใหห้กัไดด้งัต่อไปน้ี 
                    (1) ภายในสามรอบระยะเวลาบญัชีนบัแต่วนัท่ีไดท้รัพยสิ์นนั้นมา ในกรณีท่ีรอบระยะเวลาบญัชีใดไม่เตม็
สิบสองเดือน ใหเ้ฉล่ียตามส่วนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีนั้น โดยจะเลือกใชว้ธีิการทางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปวธีิใดก็ได้  
                    (2) กรณีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีมีสินทรัพยถ์าวรซ่ึงไม่รวมท่ีดินไม่เกินสองร้อยลา้นบาทและมี
การจา้งแรงงานไม่เกินสองร้อยคน ใหห้กัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาเบ้ืองตน้ในวนัท่ีไดท้รัพยสิ์นนั้นมาในอตัราร้อย
ละส่ีสิบของมูลค่าตน้ทุน ส าหรับมูลค่าตน้ทุนส่วนท่ีเหลือใหห้กัตามเง่ือนไขและอตัราท่ีก าหนดไวใ้น (1)  
                         ทรัพยสิ์นประเภทคอมพิวเตอร์ตามวรรคหน่ึงหมายความวา่  เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์แบบอตัโนมติั ท า
หนา้ท่ีเสมือนสมองกลใชส้ าหรับแกปั้ญหาต่างๆ ทั้งท่ีง่ายและซบัซอ้น โดยวธีิทางคณิตศาสตร์ตลอดจนอุปกรณ์ของ
คอมพิวเตอร์อนัไดแ้ก่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้เคร่ืองช่วยหรือเคร่ืองประกอบกบัคอมพิวเตอร์  รวมทั้งโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อใหค้อมพิวเตอร์ใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค์  
(แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี473) พ.ศ. 2551 ใชบ้งัคบั 7 สิงหาคม 2551 เป็นตน้ไป ) 
                    มาตรา 4 เบญจ  การหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์นประเภทอาคารโรงงานท่ีบริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีมีสินทรัพยถ์าวรซ่ึงไม่รวมท่ีดินไม่เกินสองร้อยลา้นบาทและมีการจา้งแรงงานไม่เกินสองร้อยคน  
หรือตามหลกัเกณฑท่ี์อธิบดีประกาศก าหนดข้ึนภายหลงัจากพระราชกฤษฎีกาน้ีใชบ้งัคบัแลว้เป็นเวลาสามปี ซ้ือหรือ
ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิเพื่อมีไวใ้นการประกอบกิจการของตนเอง  ใหห้กัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาเบ้ืองตน้ในวนัท่ีได้
ทรัพยสิ์นนั้นมาในอตัราร้อยละ 25 ของมูลค่าตน้ทุน ส าหรับมูลค่าตน้ทุนส่วนท่ีเหลือใหห้กัตามเง่ือนไขและอตัราท่ี
ก าหนดไวใ้นมาตรา 4  
                    มาตรา 4 ฉ  การหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์นประเภทเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของ
เคร่ืองจกัรท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีมีสินทรัพยถ์าวรซ่ึงไม่รวมท่ีดินไม่เกิน  สองร้อยลา้นบาท และมีการจา้ง
แรงงานไม่เกินสองร้อยคน หรือตามหลกัเกณฑท่ี์อธิบดีประกาศก าหนดข้ึนภายหลงัจากพระราชกฤษฎีกาน้ีใชบ้งัคบั
แลว้เป็นเวลาสามปี ซ้ือหรือไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิเพื่อมีไวใ้นการประกอบกิจการของตนเอง  ใหห้กัค่าสึกหรอและค่า
เส่ือมราคาเบ้ืองตน้ในวนัท่ีไดท้รัพยสิ์นนั้นมาในอตัราร้อยละ  40 ของมูลค่าตน้ทุน ส าหรับมูลค่าตน้ทุนส่วนท่ีเหลือให้
หกัตามเง่ือนไขและอตัราท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 4 ”  
(แกไ้ขเพิ่มเติมโดยrพระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 395) พ.ศ. 2545 ใชบ้งัคบั 31 มกราคม 2545 เป็นตน้ไป โดยมิใหใ้ชบ้งัคบั
ส าหรับทรัพยสิ์นท่ีไดม้าก่อนวนัท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใชบ้งัคบั) 
                    “มาตรา 4 สัตต  การหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์นประเภทอาคารถาวรท่ีบริษทัท่ีเป็น
ส านกังานปฏิบติัการภูมิภาคซ้ือหรือไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิเพื่อมีไวใ้นการประกอบกิจการของตนเอง  ใหห้กัค่าสึกหรอ
และค่าเส่ือมราคาเบ้ืองตน้ในวนัท่ีไดท้รัพยสิ์นนั้นมาในอตัราร้อยละยีสิ่บหา้ของมูลค่าตน้ทุน  ส าหรับมูลค่าตน้ทุนส่วน
ท่ีเหลือใหห้กัตามเง่ือนไขและอตัราท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 4 ทั้งน้ี เฉพาะทรัพยสิ์นท่ีไดม้าตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2545 
เพื่อประโยชน์แห่งมาตราน้ี ใหน้ าบทนิยามค าวา่ “ส านกังานปฏิบติัการภูมิภาค” และ “การใหบ้ริการสนบัสนุน” ตาม
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พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 405) พ.ศ. 2545 
มาใชบ้งัคบั”  
(แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี406) พ.ศ. 2545 ใชบ้งัคบั16 สิงหาคม 2545 เป็นตน้ไป ) 
                    “มาตรา 4 อฏัฐ  การหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์นประเภทเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของ
เคร่ืองจกัรท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ้ือหรือไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิเพื่อมีไวใ้นการประกอบกิจการของตนเอง  
ใหห้กัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาเบ้ืองตน้ในวนัท่ีไดท้รัพยสิ์นนั้นมาในอตัราร้อยละส่ีสิบของมูลค่าตน้ทุน  ส าหรับ
มูลค่าตน้ทุนส่วนท่ีเหลือใหห้กัตามเง่ือนไขและอตัราท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 4 ทั้งน้ี เฉพาะทรัพยสิ์นท่ีไดม้าและอยูใ่น
สภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคต์ั้งแต่วนัท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใชบ้งัคบัจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553”  
                    บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึงจะตอ้งไม่
ใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามมาตรา 3(1) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้
รัษฎากร (ฉบบัท่ี 460) พ.ศ. 2549 
                    “มาตรา 4 นว  การหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์นประเภททรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนตามมาตรา  4(5) 
ท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีมีทรัพยสิ์นถาวร ซ่ึงไม่รวมท่ีดินไม่เกินสองร้อยลา้นบาทและมีการจา้งแรงงานไม่
เกินสองร้อยคน ซ้ือหรือไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิเพื่อมีไวใ้นการประกอบกิจการของตนเอง  ใหห้กัค่าสึกหรอและค่าเส่ือม
ราคาในอตัราร้อยละหน่ึงร้อยของมูลค่าตน้ทุนของทรัพยสิ์นท่ีไดม้าในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงมีมูลค่ารวมกนัไม่
เกินหา้แสนบาทตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในมาตรา 4 ทั้งน้ี เฉพาะทรัพยสิ์นท่ีไดม้าและอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้าม
ประสงคต์ั้งแต่วนัท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใชบ้งัคบัจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553”  
(แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี473) พ.ศ. 2551 ใชบ้งัคบั 7 สิงหาคม 2551 เป็นตน้ไป) 
                    “มาตรา ๔ ทศ  การหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์นประเภททรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนตามมาตรา  ๔ 
(๕) แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูป้ระกอบอุตสาหกรรมท่องเท่ียวตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยซ้ือหรือไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิเพื่อมีไวใ้ชใ้นการประกอบกิจการของตนเอง  ใหห้กั
ค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาเบ้ืองตน้ในวนัท่ีไดท้รัพยสิ์นนั้นมาในอตัราร้อยละหกสิบของมูลค่าตน้ทุน  ส าหรับมูลค่า
ตน้ทุนส่วนท่ีเหลือใหห้กัตามเง่ือนไขและอตัราท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา ๔  ทั้งน้ี ทรัพยสิ์นนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม 
ดงัต่อไปน้ี 
                          (๑) เป็นทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บสิทธิประโยชน์หรืออยูร่ะหวา่งการพิจารณาขอรับสิทธิประโยชน์สนบัสนุน
จากส่วนราชการ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อการส่งเสริมการลงทุนดา้นอนุรักษพ์ลงังาน 
                          (๒) เป็นทรัพยสิ์นท่ีน าไปใชใ้นกิจการท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามกฎหมาย วา่ดว้ยการ
ส่งเสริมการลงทุน ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 
                          (๓) เป็นทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากรายจ่ายซ่ึงไดจ่้ายไปเป็นค่าจา้งเพื่อท าการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยใีหแ้ก่
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบั
ท่ี ๒๙๗) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
                          (๔) เป็นทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากรายจ่ายตามมาตรา ๖๕ ตรี (๕) แห่งประมวลรัษฎากร  และไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดต้ามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 
๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๔๙” 
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(แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี ๕๐๕) พ.ศ. ๒๕๕๓ ใชบ้งัคบักบัทรัพยสิ์นท่ีไดม้าและอยูใ่นสภาพพร้อม
ท่ีจะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคต์ั้งแต่วนัท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใชบ้งัคบัจนถึงวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ) 
                   “มาตรา ๕  ทรัพยสิ์นประเภทรถยนตน์ัง่หรือรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกินสิบคนตามกฎหมายวา่ดว้ยพิกดั
อตัราภาษีสรรพสามิต ใหห้กัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาจากมูลค่าตน้ทุน เฉพาะส่วนท่ีไม่เกินหน่ึงลา้นบาท เวน้แต่เป็น
ทรัพยสิ์นซ่ึงมีไวใ้ชใ้นกิจการใหเ้ช่ารถยนต ์ใหห้กัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาจากมูลค่าตน้ทุนทั้งหมด ทั้งน้ี บริษทั
หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลจะตอ้งไม่น าทรัพยสิ์นดงักล่าวไปใชใ้นกิจการอ่ืน ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน” 
(แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี ๕๐๕) พ.ศ. 2553 ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไป เฉพาะทรัพยสิ์นท่ีไดม้าก่อนวนัท่ี
พระราชกฤษฎีกาน้ีใชบ้งัคบั)  
                   มาตรา 6 (ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 248) พ.ศ. 2534 มาตรา3(3) ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2535 เป็นตน้ไป) 
                   มาตรา 7  ทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยการเช่าซ้ือ หรือโดยการซ้ือขายเงินผอ่นมูลค่าตน้ทุนของทรัพยสิ์นนั้นใหถื้อ
ตามราคาท่ีพึงตอ้งช าระทั้งหมด แต่ค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาท่ีจะน ามาหกัในรอบระยะเวลาบญัชี จะตอ้งไม่เกินค่า
เช่าซ้ือหรือราคาท่ีจะตอ้งผอ่นช าระในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น   
                    มาตรา 8  การหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาส าหรับทรัพยสิ์นไม่วา่กรณีใด จะหกัจนหมดมูลค่าตน้ทุน
ของทรัพยสิ์นนั้นไม่ได ้ 
                    มาตรา 9  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคา
ของทรัพยสิ์น (ฉบบัท่ี 22) พ.ศ. 2509 ใหย้งัคงใชบ้งัคบัส าหรับการหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่
แลว้ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีส้ินสุดลงก่อนวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2527  
                    มาตรา 10  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี  

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 

นายกรัฐมนตรี 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี คือ โดยท่ีมาตรา 65 ทว ิ(2) วรรคหน่ึง แห่งประมวล
รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 25) พ.ศ. 2525 บญัญติัใหค้่าสึก
หรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์นหกัไดต้ามหลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไขและอตัราท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจึง
จ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎีกาน้ี  
  

(ร.จ.ฉบบัพิเศษ เล่มท่ี 101 ตอนท่ี 24 วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2527) 
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พระราชกฤษฎกีา 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยภาษีซ้ือทีใ่ช้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ (ฉบับที ่243) 

พ.ศ. 2534 

-------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วนัที ่25 ธันวาคม พ.ศ. 2534 

เป็นปีที ่46 ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

                     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่  

                    โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดภาษีซ้ือท่ีใหถื้อเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ  

                    อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัรพุทธศกัราช 2534 และมาตรา 

65 ตรี (6 ทว)ิ แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 30) 

พ.ศ.2534 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎีกา ข้ึนไวด้งัต่อไปน้ี 

                    มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกวา่ “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยภาษีซ้ือ

ท่ีใหถื้อเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ (ฉบบัท่ี 243) พ.ศ. 2534”  

                    มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกาน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2534 เป็นตน้ไป  

                    มาตรา 3  ใหบ้ริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลน าภาษีซ้ือตามมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร ไปถือ

เป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ  

                    ในกรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนไม่ใชสิ้ทธิน าเครดิตภาษีท่ีเหลืออยูไ่ปช าระภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนภาษี

ถดัไปตามวรรคหน่ึง ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนยืน่ค  าร้องเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบท่ีอธิบดีก าหนด  

                    มาตรา 4  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี  

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
  

     พลต ารวจเอก เภา สารสิน  

       รองนายกรัฐมนตรี 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดภาษีซ้ือท่ี

ผูป้ระกอบการมีสิทธิน ามาถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ ทั้งน้ีเพื่อบรรเทาภาระภาษีแก่ผูป้ระกอบการ  

จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎีกาน้ี  

 (ร.จ.เล่ม 108 ตอนท่ี 229 วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2534) 
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พระราชกฤษฎกีา  
ออกตามความในประมวลรัษฎากร  

ว่าด้วยรายจ่ายทีไ่ม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ (ฉบับที ่315)  
พ.ศ. 2540  

-------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

ให้ไว้ ณ วนัที ่10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540  
เป็นปีที ่52 ในรัชกาลปัจจุบัน  

 
                      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่  
                      โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดรายจ่ายท่ีไม่ใหถื้อเป็นรายจ่ายในการค านวณ  ก าไรสุทธิ  
                      อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และมาตรา 65 ตรี (20) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ข เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2496 จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให ้ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว ้ดงัต่อไปน้ี  
                      มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกวา่ “พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ย
รายจ่ายท่ีไม่ใหถื้อเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ (ฉบบัท่ี 315) พ.ศ. 2540”  
                      มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกาน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 เป็นตน้ไป  
                      มาตรา 3  ใหย้กเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยรายจ่ายท่ีไม่ใหถื้อเป็น
รายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ (ฉบบัท่ี 294) พ.ศ. 2539  
                      มาตรา 4  รายจ่ายต่อไปน้ี ไม่ใหถื้อเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ  
                      (1) มูลค่าตน้ทุนของทรัพยสิ์นประเภทรถยนตน์ัง่และรถยนต์ โดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกินสิบคนตามกฎหมาย
วา่ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต เฉพาะส่วนท่ีเกิน คนัละหน่ึงลา้นบาท  
                      (2) ค่าเช่าทรัพยสิ์นประเภทรถยนตน์ัง่และรถยนตโ์ดยสารท่ีมี ท่ีนัง่ไม่เกินสิบคนตามกฎหมายวา่ดว้ยพิกดั
อตัราภาษีสรรพสามิต เฉพาะส่วนท่ีเกินคนัละสาม หม่ืนหกพนับาทต่อเดือนในกรณีท่ีเช่าเป็นรายเดือนหรือรายปี  หรือ
ค่าเช่าส่วนท่ีเกินคนัละ หน่ึงพนัสองร้อยบาทต่อวนัในกรณีท่ีเช่าเป็นรายวนั  เศษของเดือนใหคิ้ดเป็นวนั หากเช่า ไม่ถึง
หน่ึงวนั ใหค้  านวณค่าเช่าตามส่วนของระยะเวลาท่ีเช่า ทั้งน้ี โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ดว้ย   
                      มาตรา 5  บทบญัญติัมาตรา 4(1) ไม่ใชบ้งัคบักบัรายจ่ายท่ีเกิดจากซ้ือหรือ การเช่าซ้ือทรัพยสิ์นประเภท
รถยนตน์ัง่และรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกินสิบคนตามกฎหมาย วา่ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต ในกรณีท่ี  
                      (1) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงประกอบธุรกิจซ้ือขายหรือ ใหเ้ช่าซ้ือรถยนตป์ระเภทดงักล่าวไว้
เพื่อเป็นสินคา้ หรือ  
                      (2) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงประกอบธุรกิจใหเ้ช่ารถยนต์ มีรถยนตป์ระเภทดงักล่าวไวเ้พื่อการ
ใหเ้ช่า เฉพาะมูลค่าตน้ทุนส่วนท่ีเหลือหลงัจากหกัค่า สึกหรอและค่าเส่ือมราคาตามมาตรา 65 ทว ิ(2) แห่งประมวล
รัษฎากร  
                      “มาตรา ๕/๑ บทบญัญติัมาตรา ๔ (๒) ไม่ใชบ้งัคบักบัรายจ่ายท่ีเกิดจากการเช่าทรัพยสิ์นประเภทรถยนต์
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นัง่และรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกินสิบคนตามกฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต ในกรณีท่ีบริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงประกอบธุรกิจใหเ้ช่ารถยนตไ์ดเ้ช่ารถยนตป์ระเภทดงักล่าวไวเ้พื่อการใหเ้ช่า” 
(แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี ๕๐๔ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ใหย้งัคงใชบ้งัคบัต่อไป ส าหรับการเช่ารถยนตเ์พื่อ
การใหเ้ช่าของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงประกอบธุรกิจใหเ้ช่ารถยนตท่ี์ไดก้ระท าก่อนวนัท่ีพระราชกฤษฎีกา
น้ีใชบ้งัคบั)  
                      มาตรา 6  บทบญัญติัมาตรา 4 ไม่ใชบ้งัคบักบัรายจ่ายท่ีเป็นมูลค่าตน้ทุนของ หรือค่าเช่าทรัพยสิ์นประเภท
รถยนตน์ัง่และรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกินสิบคนตามกฎหมายวา่ ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต ท่ีเกิดจากการซ้ือ 
การเช่าซ้ือ หรือการเช่าท่ีไดท้  าสัญญาก่อน วนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2539  
                      มาตรา 7  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี  

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอกชวลติ ยงใจยุทธ  

นายกรัฐมนตรี 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี คือ โดยท่ีไดมี้การใชบ้งัคบั พระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยรายจ่ายท่ีไม่ใหถื้อเป็นรายจ่าย ในการค านวณก าไรสุทธิ (ฉบบัท่ี 294) พ.ศ. 2539 
ตั้งแต่วนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 มีผลท าใหบ้ริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลไม่สามารถน ารายจ่ายท่ีเป็นมูลค่า
ทรัพยสิ์นของหรือ ค่าเช่ารถยนตน์ัง่และรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกินสิบคน มาหกัเป็นรายจ่ายในการค านวณ ก าไร
สุทธิได ้ซ่ึงก่อนท่ีพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 294) ใชบ้งัคบั การน ามูลค่าทรัพยสิ์น ของหรือค่าเช่ารถยนตป์ระเภท
ดงักล่าวมาหกัเป็นรายจ่ายสามารถกระท าได ้ท าใหเ้กิดผล กระทบต่อบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีประกอบ
กิจการขายหรือใหเ้ช่ารถยนตน์ัง่และรถยนต์ โดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกินสิบคน ซ่ึงมีรถยนตป์ระเภทดงักล่าวไวเ้พื่อเป็น
สินคา้หรือเพื่อการใหเ้ช่า และบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีมีรถยนตป์ระเภทดงักล่าวไวใ้ชใ้นกิจการของตนเอง  
ซ่ึง ไดท้  าสัญญาซ้ือ เช่าซ้ือ หรือเช่ารถยนตป์ระเภทดงักล่าวก่อนวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2539 สมควรก าหนดขอ้ยกเวน้มิให้
ใชบ้งัคบัพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวกบักรณีท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วน นิติบุคคลท่ีประกอบกิจการซ้ือขาย ใหเ้ช่าซ้ือ หรือ
ใหเ้ช่ารถยนต ์มีรถยนตป์ระเภทดงักล่าว ไวเ้พื่อเป็นสินคา้หรือใหเ้ช่า และกรณีท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลไดท้  า
สัญญาซ้ือ เช่าซ้ือ หรือเช่ารถยนตป์ระเภทดงักล่าวเพื่อใชใ้นกิจการของตนเองก่อนวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2539 รวมทั้ง
สมควรปรับปรุงการคิดอตัราค่าเช่ารถยนตป์ระเภทดงักล่าวไวใ้หช้ดัเจนยิง่ข้ึน  จึง จ  าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎีกาน้ี  
  

(ร.จ. ฉบบักฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนท่ี 69 ก วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2540) 
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พระราชกฤษฎกีา 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที ่420) 

พ.ศ. 2547 

-------------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  
ให้ไว้ ณ วนัที ่17 สิงหาคม พ.ศ. 2547  

เป็นปีที ่59 ในรัชกาลปัจจุบัน  
 

                พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่  
                 โดยท่ีเป็นการสมควรยกเวน้ภาษีเงินได ้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูส้นบัสนุน
การศึกษาบางกรณี  
                 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และมาตรา 3(1) แห่งประมวล
รัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2496 จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไวด้งัต่อไปน้ี  
                 มาตรา  1   พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกวา่ “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการ
ยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 420) พ.ศ. 2547”  
                 มาตรา  2   พระราชกฤษฎีกาน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  
                 มาตรา  3   ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดต้ามส่วน 2 และส่วน 3 หมวด 3 ในลกัษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ส าหรับ
เงินไดท่ี้จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อสนบัสนุนการศึกษาใหแ้ก่สถานศึกษาของ ทางราชการ สถานศึกษาขององคก์ารของ
รัฐบาล โรงเรียนเอกชนท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย
วา่ดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ดงัน้ี  
                      (1) ส าหรับบุคคลธรรมดา ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดพ้ึงประเมินหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายและหกัค่า
ลดหยอ่นตามมาตรา 47(1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจ านวนสองเท่าของรายจ่ายท่ีจ่ายไปเป็น
ค่าใชจ่้ายเพื่อสนบัสนุนการศึกษา แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละสิบของเงินไดพ้ึงประเมินหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายและหกัค่า
ลดหยอ่นดงักล่าวนั้น  
                      (2) ส าหรับบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ป็นจ านวนเงินหรือมูลค่า
ของทรัพยสิ์นเป็นจ านวนสองเท่าของรายจ่ายท่ีจ่ายไปเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อสนบัสนุนการศึกษา  แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละสิบ
ของก าไรสุทธิก่อนหกัรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการ
กีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร  
                            ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด  
                            ค่าใชจ่้ายเพื่อสนบัสนุนการศึกษาตามวรรคหน่ึง ตอ้งเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับโครงการท่ี
กระทรวงศึกษาธิการใหค้วามเห็นชอบ และเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับรายการดงัต่อไปน้ี  
                      (1) จดัหาหรือจดัสร้างอาคาร อาคารพร้อมท่ีดิน หรือท่ีดินใหแ้ก่สถานศึกษา  เพื่อใชป้ระโยชน์ทาง
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การศึกษา  
                      (2) จดัหาวสัดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ต ารา หนงัสือทางวชิาการ ส่ือ  และเทคโนโลยเีพื่อ
การศึกษา ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาใหแ้ก่สถานศึกษา ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัก าหนด  
                      (3) จดัหาครู อาจารย ์หรือผูท้รงคุณวฒิุทางการศึกษา  หรือเป็นทุนการศึกษา การประดิษฐ ์การพฒันา การ
คน้ควา้ หรือการวจิยั ส าหรับนกัเรียน นิสิต หรือนกัศึกษาของสถานศึกษา ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และ
เง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด  
                 มาตรา  4   ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดต้ามส่วน 2 และส่วน 3 หมวด 3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามหมวด 4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ตามหมวด 5 และอากรแสตมป์ตามหมวด 6 ในลกัษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ใหแ้ก่บุคคลธรรมดา หรือบริษทัหรือ
หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินไดท่ี้ไดรั้บจากการโอนทรัพยสิ์น หรือการขายสินคา้ หรือส าหรับการกระท าตราสาร
อนัเน่ืองมาจากการด าเนินการสนบัสนุนการศึกษา  ตามโครงการท่ีกระทรวงศึกษาธิการใหค้วามเห็นชอบตามมาตรา 3 
โดยผูโ้อนจะตอ้งไม่น าตน้ทุนของทรัพยสิ์นหรือสินคา้ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีดงักล่าวมาหกัเป็นค่าใชจ่้ายในการค านวณ
ภาษีเงินไดข้องบุคคลธรรมดา หรือบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และ
เง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด  
                 มาตรา  5   ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี  

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ  

พนัต ารวจโท ทกัษิณ ชินวตัร 

นายกรัฐมนตรี 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
หมายเหตุ  :-   เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรยกเวน้ภาษีเงินได้ 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูส้นบัสนุนการศึกษาแก่ สถานศึกษาของทางราชการ 
สถานศึกษาขององคก์ารของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย วา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน  หรือ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เพื่อส่งเสริมใหภ้าคเอกชนไดมี้ส่วนร่วม
ในการสนบัสนุนการศึกษา จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎีกาน้ี  

 
 (ร.จ. ฉบบักฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 47 ก วนัท่ี 24 สิงหาคม 2547) 
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พระราชกฤษฎกีา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่  428) 
พ.ศ. 2548 

   ------------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

ให้ไว้ ณ วนัที ่8 มกราคม พ.ศ. 2548 
เป็นปีที ่60 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
                      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ   ใหป้ระกาศวา่  
                      โดยท่ีเป็นการสมควรยกเวน้ภาษีเงินไดบ้างกรณี  
                      อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และมาตรา 3(1) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2496 อนัเป็น
พระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบั
มาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั
แห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว ้ดงัต่อไปน้ี  
                      มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกวา่ "พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการ
ยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี  428) พ.ศ. 2548"  
                     มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกาน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  
                     มาตรา 3 ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดต้ามส่วน 3 หมวด 3 ในลกัษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ส าหรับเงินไดข้อง
บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลเป็นจ านวนเงินหรือมูลค่าของทรัพยสิ์นเป็นจ านวนสองเท่าของรายจ่ายท่ีจ่ายไปเป็น
ค่าใชจ่้ายในการจดัสร้างและการบ ารุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนท่ีเปิดใหป้ระชาชน
ใชเ้ป็นการทัว่ไป โดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการ แต่เม่ือ
รวมกบัรายจ่ายท่ีจ่ายไปเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อสนบัสนุนการศึกษาส าหรับโครงการท่ีกระทรวงศึกษาธิการใหค้วามเห็นชอบ
แลว้ตอ้งไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิก่อนหกัรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์  และ
รายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร  
                     มาตรา 4 ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดต้ามส่วน 2 และส่วน 3 หมวด 3 ในลกัษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ส าหรับ
การบริจาคใหแ้ก่กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ กองทุนส่งเสริม
การจดัสวสัดิการสังคมตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม กองทุนคุม้ครองเด็กตามกฎหมายวา่ดว้ย
การคุม้ครองเด็ก หรือกองทุนพฒันากีฬาแห่งชาติท่ีจดัตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2542 
ดงัน้ี  
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                          (1) ส าหรับบุคคลธรรมดา ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดพ้ึงประเมินหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายและ   
หกัลดหยอ่นตามมาตรา 47(1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แห่งประมวลรัษฎากรเท่าจ านวนเงินท่ีบริจาค แต่เม่ือรวมกบัเงิน
บริจาคตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากรแลว้ ตอ้งไม่เกินร้อยละสิบของเงินไดพ้ึงประเมินหลงัจากหกัค่าใชจ่้าย
และหกัลดหยอ่นนั้น   
                         (2) ส าหรับบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ป็นจ านวนเงินหรือ
มูลค่าของทรัพยสิ์นเท่าท่ีบริจาค แต่เม่ือรวมกบัรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวล
รัษฎากรแลว้ ตอ้งไม่เกินร้อยละสองของก าไรสุทธิก่อนหกัรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ  
                    มาตรา 5 ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี  
  
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ  
พนัต ารวจโท ทกัษิณ   ชินวตัร  
         นายกรัฐมนตรี  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
หมายเหตุ : -  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี คือ โดยท่ีรัฐบาลไดมี้นโยบายส่งเสริมใหเ้กิดบูรณาการ
ทางการศึกษา การกีฬา และการใหห้ลกัประกนัแก่ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
สมควรยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับเงินไดเ้ป็นจ านวนเงินหรือมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นจ านวนสองเท่าของรายจ่ายท่ี
จ่ายไปเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัสร้างและการบ ารุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ สนามกีฬาของเอกชนหรือของทาง
ราชการบางกรณี และยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับเงินไดเ้ท่าจ านวนเงินท่ีบริจาค
ใหแ้ก่กองทุนฟ้ืนฟูสมรรภาพคนพิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ กองทุนส่งเสริมการจดั
สวสัดิการสังคมตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม กองทุนคุม้ครองเด็กตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
คุม้ครองเด็ก หรือกองทุนพฒันากีฬาแห่งชาติท่ีจดัตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2542 ดงันั้น 
เพื่อส่งเสริมใหภ้าคเอกชนไดมี้ส่วนร่วมในการสนบัสนุนดา้นการเรียนรู้และนนัทนาการ  และช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส จึง
จ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎีกาน้ี  
  

(ร.จ. ฉบบักฤษฎีกา เล่ม 122 ตอนท่ี 8 ก  วนัท่ี 24 มกราคม 2548) 
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พระราชกฤษฎกีา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที ่437) 
พ.ศ. 2548 

--------------------- 
   ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วนัที ่15 ตุลาคม พ.ศ. 2548 
เป็นปีที ่60 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
                       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ  ใหป้ระกาศวา่  
                      โดยท่ีเป็นการสมควรยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดข้องบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีไดจ่้ายไป
เป็นค่าใชจ่้ายในการส่งลูกจา้งไปฝึกอบรม หรือในการฝึกอบรมลูกจา้งของตน และภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดข้อง
ผูด้  าเนินการฝึกท่ีไดจ่้ายไปเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกเตรียมเขา้ท างานเพื่อประโยชน์ของกิจการของผูด้  าเนินการฝึก   
                        อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และมาตรา 3(1) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2496 อนัเป็น
กฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 35 
และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่ง
กฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว ้ดงัต่อไปน้ี  
                     มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกวา่ “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการ
ยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 437) พ.ศ. 2548”  
                     มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกาน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  
                     มาตรา  3  ใหย้กเลิก  
                                       (1) มาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้
รัษฎากร (ฉบบัท่ี 284) พ.ศ. 2538  
                                      (2) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร 
(ฉบบัท่ี 288) พ.ศ. 2538  
                                      (3) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร  
(ฉบบัท่ี 298) พ.ศ. 2539  
                     มาตรา 4 ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดต้ามส่วน 3 หมวด 3 ในลกัษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ใหแ้ก่บริษทัหรือ
หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ดงัต่อไปน้ี  
                                     (1) ส าหรับเงินไดเ้ป็นจ านวนร้อยละร้อยของรายจ่ายท่ีไดจ่้ายไปเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งลูกจา้ง
ของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้นเขา้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมในสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ท่ีทางราชการจดัตั้งข้ึนหรือท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา   
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                                     (2) ส าหรับเงินไดเ้ป็นจ านวนร้อยละร้อยของรายจ่ายท่ีไดจ่้ายไปเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม
ใหแ้ก่ลูกจา้งของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้น ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศก าหนด  
                  มาตรา 5 ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดต้ามส่วน 2 และส่วน 3 หมวด 3 ในลกัษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ใหแ้ก่
ผูด้  าเนินการฝึกตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงานดงัต่อไปน้ี   
                                    (1) ส าหรับเงินไดเ้ป็นจ านวนร้อยละหา้สิบของรายจ่ายท่ีไดจ่้ายไปเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกเตรียม
เขา้ท างานเพื่อประโยชน์ของกิจการของผูด้  าเนินการฝึก  ตั้งแต่วนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2546 ถึงวนัก่อนวนัท่ีพระราช
กฤษฎีกาน้ีใชบ้งัคบั  
                                    (2) ส าหรับเงินไดเ้ป็นจ านวนร้อยละร้อยของรายจ่ายท่ีไดจ่้ายไปเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกเตรียม
เขา้ท างานเพื่อประโยชน์ของกิจการของผูด้  าเนินการฝึก  ตั้งแต่วนัท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีใชบ้งัคบั  
                   มาตรา 6 บทบญัญติัมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้
รัษฎากร (ฉบบัท่ี 284) พ.ศ. 2538 และบทบญัญติัมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่
ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 288) พ.ศ. 2538 ใหย้งัคงใชบ้งัคบัต่อไป เฉพาะในการปฏิบติัจดัเก็บภาษีเงินไดท่ี้คา้งอยู่
หรือพึงช าระก่อนวนัท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีใชบ้งัคบั  
                  มาตรา 7 บทบญัญติัมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้
รัษฎากร (ฉบบัท่ี 298) พ.ศ. 2539 ใหย้งัคงใชบ้งัคบัต่อไป เฉพาะในการปฏิบติัจดัเก็บภาษีเงินไดท่ี้คา้งอยูห่รือพึงช าระ
ก่อนวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2546  
                  มาตรา 8 ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี  
  
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ  
 พนัต ารวจโท ทกัษิณ ชินวตัร  
        นายกรัฐมนตรี  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรยกเวน้ภาษีเงินไดใ้หแ้ก่บริษทั
หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีไดส่้งลูกจา้งของตนไปรับการศึกษาหรือฝึกอบรม  หรือท่ีไดฝึ้กอบรมใหแ้ก่ลูกจา้งของตน 
รวมทั้งสมควรยกเวน้ภาษีเงินไดใ้หแ้ก่ผูด้  าเนินการฝึกตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงานในการฝึก
เตรียมเขา้ท างานเพื่อประโยชน์ของกิจการตน เพื่อส่งเสริมใหมี้การพฒันาฝีมือแรงงานมากยิง่ข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งตราพระ
ราชกฤษฎีกาน้ี  

 (ร.จ. ฉบบักฤษฎีกา เล่ม 122 ตอนท่ี 97 ก  วนัท่ี 18 ตุลาคม 2548) 
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พระราชกฤษฎกีา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการลดอตัราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที ่471) 
พ.ศ. 2551 

------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วนัที ่28 มีนาคม พ.ศ. 2551 
เป็นปีที ่63 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
                      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ  ใหป้ระกาศวา่  
                      โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงการลดอตัราภาษีเงินไดแ้ละยกเวน้ภาษีเงินได้  ส าหรับก าไรสุทธิของบริษทั
หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงมีทุนท่ีช าระแลว้ในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชีไม่เกินหา้ลา้นบาท   
                      อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และมาตรา 3(1) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2496 อนัเป็น
กฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 
และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่ง
กฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว ้ดงัต่อไปน้ี  
                    มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกวา่ “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการลด
อตัราและยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 471) พ.ศ. 2551”  
                    มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกาน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  
                    มาตรา 3 ใหย้กเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการลดอตัรารัษฎากร (ฉบบั
ท่ี 431) พ.ศ. 2548  
                    มาตรา 4 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดต้าม (ก) ของ (2) ส าหรับบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลแห่งบญัชีอตัรา
ภาษีเงินไดท้า้ยหมวด 3 ในลกัษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร และคงจดัเก็บในอตัราดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี เฉพาะบริษทัหรือ
หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงมีทุนท่ีช าระแลว้ในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชีไม่เกินหา้ลา้นบาท  
                     (1) ร้อยละสิบหา้ของก าไรสุทธิ เฉพาะส่วนท่ีเกินหน่ึงแสนหา้หม่ืนบาท แต่ไม่เกินหน่ึงลา้นบาท  
                    (2) ร้อยละยีสิ่บหา้ของก าไรสุทธิ เฉพาะส่วนท่ีเกินหน่ึงลา้นบาท แต่ไม่เกินสามลา้นบาท  
                    มาตรา 5 ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดต้ามส่วน 3 หมวด 3 ในลกัษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ใหแ้ก่บริษทัหรือ
หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงมีทุนท่ีช าระแลว้ในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชีไม่เกินหา้ลา้นบาท ส าหรับก าไรสุทธิ
ของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลดงักล่าว เฉพาะส่วนท่ีไม่เกินหน่ึงแสนหา้หม่ืนบาท  
                   มาตรา 6 การลดอตัราภาษีเงินไดต้ามมาตรา 4 และการยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามมาตรา 5 ใหใ้ชบ้งัคบัแก่    
ก าไรสุทธิของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  1 มกราคม   
พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป  
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                  มาตรา 7 บทบญัญติัในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการลดอตัรารัษฎากร  
(ฉบบัท่ี 431) พ.ศ. 2548 ใหย้งัคงใชบ้งัคบัต่อไปเฉพาะการลดอตัราภาษีเงินไดใ้หแ้ก่บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล  
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงเร่ิมก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551  
             มาตรา 8 ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี  
  
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ  
 
สมัคร สุนทรเวช  
นายกรัฐมนตรี  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาน้ี คือ เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระตุน้และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจของประเทศ สมควรปรับปรุงการลดอตัราภาษีเงินไดแ้ละยกเวน้ภาษีเงินได้ ส าหรับก าไรสุทธิของบริษทัหรือ
หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงมีทุนท่ีช าระแลว้ในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชีไม่เกินหา้ลา้นบาท โดยลดอตัราภาษีเงิน
ไดส้ าหรับก าไรสุทธิ เฉพาะส่วนท่ีเกินหน่ึงแสนหา้หม่ืนบาท แต่ไม่เกินสามลา้นบาท และยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับ
ก าไรสุทธิ เฉพาะส่วนท่ีไม่เกินหน่ึงแสนหา้หม่ืนบาท เพื่อสนบัสนุนการประกอบวสิาหกิจขนาดยอ่มและกระตุน้ใหมี้
การลงทุนในวสิาหกิจดงักล่าวอนัจะท าใหเ้ศรษฐกิจขยายตวัเพิ่มข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎีกาน้ี  
  

(ร.จ. ฉบบักฤษฎีกา เล่ม 125 ตอนท่ี 54 ก วนัท่ี 28 มีนาคม 2551) 
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พระราชกฤษฎกีา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที ่๕๐๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

-------------------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วนัที ่๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เป็นปีที ่๖๕ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
                          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่ 
                          โดยท่ีเป็นการสมควรยกเวน้ภาษีเงินไดใ้หแ้ก่บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล  ส าหรับเงินไดท่ี้ไดจ่้าย
ไปในการอบรมสัมมนาภายในประเทศ บางกรณี 
                          อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และมาตรา ๓ (๑) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี ๑๐) พ.ศ.  ๒๔๙๖ อนั
เป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบั
มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั
แห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว ้ดงัต่อไปน้ี  
                          มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกวา่ “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการ
ยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี ๕๐๖) พ.ศ. ๒๕๕๓” 
                          มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกาน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
                          มาตรา ๓ ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดต้ามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลกัษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ส าหรับเงิน
ไดเ้ป็นจ านวนร้อยละหน่ึงร้อยของรายจ่ายท่ีไดจ่้ายไปเป็นค่าหอ้งสัมมนา  ค่าหอ้งพกั ค่าขนส่งหรือรายจ่ายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งในการอบรมสัมมนาภายในประเทศท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลไดจ้ดัข้ึนใหแ้ก่ลูกจา้ง  หรือรายจ่ายท่ีได้
จ่ายใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศกเ์พื่อการอบรมสัมมนาดงักล่าวเป็น
เวลาสองรอบระยะเวลาบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งน้ี ตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

                          มาตรา ๔ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
     อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
       นายกรัฐมนตรี 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้
การใชบ้ริการธุรกิจการท่องเท่ียวและกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ โดยยกเวน้ภาษีเงินไดใ้หแ้ก่บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วน
นิติบุคคลท่ีไดจ้ดัใหมี้การอบรมสัมมนาภายในประเทศใหแ้ก่ลูกจา้ง ส าหรับเงินไดเ้ป็นจ านวนร้อยละหน่ึงร้อยของ
รายจ่ายท่ีไดจ่้ายไปเป็นค่าหอ้งสัมมนา ค่าหอ้งพกั ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือรายจ่ายท่ีไดจ่้ายใหแ้ก่ผู ้
ประกอบธุรกิจน าเท่ียวตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศกเ์พื่อการอบรมสัมมนาดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งตรา
พระราชกฤษฎีกาน้ี 

                          (ร.จ. ฉบบักฤษฎีกา เล่ม ๑๒๗ ตอนท่ี ๖๓ ก วนัท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓) 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที ่143 (พ.ศ. 2522) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยภาษีเงินได้ 

---------------------------------------------  

 

                อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติม

ประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 65 ตรี (4) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราช

ก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2512 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้

ดงัต่อไปน้ี  

                ขอ้ 1   ค่ารับรองหรือค่าบริการท่ีจะถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิไดต้อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์

ก าหนดในขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 และขอ้ 5  

                ขอ้ 2   ค่ารับรองหรือค่าบริการนั้น ตอ้งเป็นค่ารับรองหรือค่าบริการอนัจ าเป็นตามธรรมเนียมประเพณีทาง

ธุรกิจทัว่ไป และบุคคลซ่ึงไดรั้บการรับรองหรือรับบริการตอ้งมิใช่ลูกจา้งของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลเวน้แต่

ลูกจา้งดงักล่าวจะมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมในการรับรองหรือการบริการนั้นดว้ย  

                ขอ้ 3  ค่ารับรองหรือค่าบริการ ตอ้ง  

                      (1) เป็นค่าใชจ่้ายอนัเก่ียวเน่ืองโดยตรงกบัการรับรองหรือการบริการท่ีจะอ านวยประโยชน์แก่กิจการ เช่น 

ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าดูมหรสพ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการกีฬา เป็นตน้ หรือ  

                      “(2) เป็นค่าส่ิงของท่ีใหแ้ก่บุคคลซ่ึงไดรั้บการรับรองหรือรับบริการไม่เกินคนละ 2,000 บาท ในแต่ละ

คราวท่ีมีการรับรองหรือการบริการ”  

                ขอ้ 4  จ านวนเงินค่ารับรองและค่าบริการใหน้ ามาหกัเป็นรายจ่ายไดเ้ท่ากบัจ านวนท่ีตอ้งจ่าย แต่รวมกนัตอ้ง

ไม่เกินร้อยละ 0.3 ของจ านวนเงินยอดรายไดห้รือยอดขายท่ีตอ้งน ามารวมค านวณก าไรสุทธิก่อนหกัรายจ่ายใด ในรอบ

ระยะเวลาบญัชีหรือของจ านวนเงินทุนท่ีไดรั้บช าระแลว้ถึงวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี แลว้แต่จ านวนใดจะ

มากกวา่ ทั้งน้ีรายจ่ายท่ีจะน ามาหกัไดจ้ะตอ้งมีจ านวนสูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท  

(แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 222 (พ.ศ. 2542) ใชบ้งัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกราคม 2542 เป็นตน้ไป)  
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                ขอ้ 5  ค่ารับรองหรือค่าบริการนั้น ตอ้งมีกรรมการหรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนหรือผูจ้ดัการ หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายจาก

บุคคลดงักล่าวเป็นผูอ้นุมติัหรือสั่งจ่ายค่ารับรอง หรือค่าบริการนั้นดว้ย และตอ้งมีใบรับหรือหลกัฐานของผูรั้บส าหรับ

เงินท่ีจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเป็นค่าบริการเวน้แต่ในกรณีท่ีผูรั้บเงินไม่มีหนา้ท่ีตอ้งออกใบรับตามประมวลรัษฎากร  

                ขอ้ 6  กฎกระทรวงฉบบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2522 

เป็นตน้ไป  

 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2522 

 

ชาญชยั ล้ีถาวร  

รัฐมนตรีช่วยวา่การฯ รักษาราชการแทน 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

__________________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ เพื่อก าหนดหลกัเกณฑใ์นการน าค่ารับรองหรือค่าบริการ

มาหกัเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึง

แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2521 จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี  

 

(ร.จ. เล่ม 96 ตอนท่ี 156 วนัท่ี 13 กนัยายน 2522)  
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กฎกระทรวง 

ฉบับที ่186 (พ.ศ. 2534) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการจ าหน่ายหนีสู้ญจากบัญชีลูกหนี้ 

--------------------------------------------- 

 

                อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติม

ประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 65 ทว ิ(9) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย

พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 25) พ.ศ. 2525 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั ออก

กฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี  

                ขอ้ 1   ใหย้กเลิกกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 181 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการจ าหน่าย

หน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ี  

               “ขอ้ 2  การจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลใหก้ระท าไดต้ามหลกัเกณฑ ์

วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวงน้ี”  

 (กฎกระทรวง ฉบบัท่ี221 (พ.ศ. 2542) ใชบ้งัคบัตั้งแต่ 31 ธ.ค. 2542 เป็นตน้ไป) 

                ขอ้ 3   หน้ีสูญท่ีจะจ าหน่ายจากบญัชีลูกหน้ีตอ้งเป็นหน้ีท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

                      (1) ตอ้งเป็นหน้ีจากการประกอบกิจการหรือเน่ืองจากการประกอบกิจการ หรือหน้ีท่ีไดร้วมเป็นเงินไดใ้น

การค านวณก าไรสุทธิ ทั้งน้ี ไม่รวมหน้ีท่ีผูเ้ป็น หรือเคยเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการเป็นลูกหน้ี ไม่วา่หน้ีนั้นจะ

เกิดข้ึนก่อนหรือในขณะท่ีผูน้ั้นเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  

                      (2) ตอ้งเป็นหน้ีท่ียงัไม่ขาดอายคุวามและมีหลกัฐานโดยชดัแจง้ท่ีสามารถฟ้องลูกหน้ีได ้ 

                ขอ้ 4   การจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ี ในกรณีหน้ีของลูกหน้ีแต่ละรายมีจ านวนเกิน 500,000 บาทข้ึนไป 

ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

                      (1) ใหติ้ดตามทวงถามใหช้ าระหน้ีตามสมควรแก่กรณี โดยมีหลกัฐานการติดตามทวงถามอยา่งชดัแจง้

และไม่ไดรั้บช าระหน้ี โดยปรากฏวา่  

                            (ก) ลูกหน้ีถึงแก่ความตาย เป็นคนสาบสูญ หรือมีหลกัฐานวา่หายสาบสูญไป และไม่มีทรัพยสิ์นใด ๆ 

จะช าระหน้ีได ้ 

                            (ข) ลูกหน้ีเลิกกิจการ และมีหน้ีของเจา้หน้ีรายอ่ืนมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสิ์นทั้งหมดของลูกหน้ีอยูใ่น

ล าดบัก่อนเป็นจ านวนมากกวา่ทรัพยสิ์นของลูกหน้ี  

                      (2) ไดด้ าเนินการฟ้องลูกหน้ีในคดีแพง่หรือไดย้ืน่ค  าขอเฉล่ียหน้ีในคดีท่ีลูกหน้ีถูกเจา้หน้ีรายอ่ืนฟ้องใน

คดีแพง่ และในกรณีนั้น ๆ ไดมี้ค าบงัคบัหรือค าสั่งของศาลแลว้แต่ลูกหน้ีไม่มีทรัพยสิ์นใด ๆ จะช าระหน้ีได ้หรือ  
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                      (3) ไดด้ าเนินการฟ้องลูกหน้ีในคดีลม้ละลายหรือไดย้ืน่ค  าขอรับช าระหน้ีในคดีท่ีลูกหน้ีถูกเจา้หน้ีรายอ่ืน

ฟ้องในคดีลม้ละลาย และในกรณีนั้น ๆ ไดมี้การประนอมหน้ีกบัลูกหน้ีโดยศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยกบัการประนอม

หน้ีนั้น หรือลูกหน้ีถูกศาลพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายและไดมี้การแบ่งทรัพยสิ์นของลูกหน้ีคร้ังแรกแลว้  

                ขอ้ 5   การจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ี ในกรณีหน้ีของลูกหน้ีแต่ละรายมีจ านวนไม่เกิน 500,000 บาท 

ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

                      (1) ไดด้ าเนินการตามขอ้ 4 (1) แลว้  

                      (2) ไดด้ าเนินการฟ้องลูกหน้ีในคดีแพง่และศาลไดมี้ค าสั่งรับค าฟ้องนั้นแลว้หรือไดย้ืน่ค  าขอเฉล่ียหน้ีใน

คดีท่ีลูกหน้ีถูกเจา้หน้ีรายอ่ืนฟ้องในคดีแพง่และศาลไดมี้ค าสั่งรับค าขอนั้นแลว้ หรือ  

                      (3) ไดด้ าเนินการฟ้องลูกหน้ีในคดีลม้ละลายและศาลไดมี้ค าสั่งรับค าฟ้องนั้นแลว้หรือไดย้ืน่ค  าขอรับ

ช าระหน้ีในคดีท่ีถูกเจา้หน้ีรายอ่ืนฟ้องในคดีลม้ละลาย และศาลไดมี้ค าสั่งรับค าขอรับช าระหน้ีนั้นแลว้  

                      ในกรณีตาม (2) หรือ (3) กรรมการหรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลผูเ้ป็นเจา้หน้ี

ตอ้งมีค าสั่งอนุมติัใหจ้  าหน่ายหน้ีนั้นเป็นหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีภายใน 30 วนันบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  

                ขอ้ 6   การจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีของธนาคาร หรือบริษทัเงินทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบ

ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ในกรณีหน้ีของลูกหน้ีแต่ละรายมีจ านวนไม่เกิน 200,000 

บาท ใหก้ระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4 หรือขอ้ 5 ถา้ปรากฏวา่ไดมี้หลกัฐานการติดตามทวง

ถามใหช้ าระหน้ีตามสมควรแก่กรณีแลว้แต่ไม่ไดรั้บช าระหน้ี และหากจะฟ้องลูกหน้ีจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายไม่คุม้กบัหน้ีท่ี

จะไดรั้บช าระ  

                      ความในวรรคหน่ึงใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับการจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติ

บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ธนาคารหรือบริษทัเงินทุนดงักล่าว ในกรณีหน้ีของลูกหน้ีแต่ละรายมีจ านวนไม่เกิน 100,000 บาทดว้ย  

                “ขอ้ 6 ทว ิ  การจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีของเจา้หน้ีซ่ึงเป็นสถาบนัการเงิน ในส่วนของหน้ีท่ีเจา้หน้ี

ดงักล่าวไดป้ลดหน้ีใหแ้ก่ลูกหน้ีในระหวา่งวนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ อนั

เน่ืองมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามหลกัเกณฑก์ารปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบนัการเงินท่ีธนาคารแห่ง

ประเทศไทยประกาศก าหนด ใหก้ระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ ๔ ขอ้ ๕ หรือขอ้ ๖  

                      “สถาบนัการเงิน” หมายความวา่  

                      (๑) บริษทับริหารสินทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย ์  

                      (๒) สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

                      (๓) นิติบุคคลอ่ืนท่ีอธิบดีประกาศก าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี  

                      (แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 270 (พ.ศ. 2552)) 
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                “ขอ้ 6 ตรี   การจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีในส่วนท่ีไดป้ลดหน้ีหรือประนอมหน้ีใหลู้กหน้ีตามแผนฟ้ืนฟู

กิจการของลูกหน้ีท่ีศาลไดมี้ค าสั่งเห็นชอบตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย ใหก้ระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งด าเนินการตาม

หลกัเกณฑใ์นขอ้ 4 ขอ้ 5 หรือขอ้ 6”  

 (แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 216 (พ.ศ. 2541) ใชบ้งัคบั 10 เมษายน 2541 เป็นตน้ไป) 

                “ขอ้ 6 จตัวา   การจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีของเจา้หน้ีอ่ืน ในส่วนของหน้ีท่ีเจา้หน้ีดงักล่าวไดป้ลดหน้ี

ใหแ้ก่ลูกหน้ีในระหวา่งวนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ อนัเน่ืองมาจากการปรับปรุง

โครงสร้างหน้ีของเจา้หน้ีอ่ืน ซ่ึงไดด้ าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีโดยน าหลกัเกณฑก์ารปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของ

สถาบนัการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดมาใชโ้ดยอนุโลม ใหก้ระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งด าเนินการตาม

หลกัเกณฑใ์นขอ้ ๔ ขอ้ ๕ หรือขอ้ ๖  

                      “สถาบนัการเงิน” หมายความวา่  

                      (๑) ธนาคารออมสินตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสิน  

                      (๒) บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัตามกฎหมายวา่ดว้ยบรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

                      (๓) บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทยตามกฎหมายวา่ดว้ยบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย  

                      (๔) บริษทับริหารสินทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย ์  

                      (๕) สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

                      (๖) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจดัตั้งข้ึนส าหรับใหกู้ย้มืเงินเพื่อส่งเสริม

เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม  

                      (๗) นิติบุคคลอ่ืนท่ีอธิบดีประกาศก าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี  

                      “เจา้หน้ีอ่ืน” หมายความวา่ เจา้หน้ีท่ีมิใช่สถาบนัการเงินซ่ึงไดด้ าเนินการเจรจาร่วมกบัสถาบนัการเงินใน

การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหแ้ก่ลูกหน้ี และไดท้  าความตกลงเป็นหนงัสือร่วมกบัเจา้หน้ีซ่ึงเป็นสถาบนัการเงิน  

                      “ลูกหน้ี” หมายความวา่ ลูกหน้ีของเจา้หน้ีอ่ืน ซ่ึงเป็นลูกหน้ีของสถาบนัการเงินดว้ยและใหห้มายความ

รวมถึงผูค้  ้าประกนัของลูกหน้ีดว้ย”  

 (แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 270 (พ.ศ. 2552)) 

                “ขอ้ 6 เบญจ   การจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีของสถาบนัการเงินในส่วนของหน้ีท่ีเป็นลูกหน้ีจดัชั้นสูญ

และลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญท่ีไดก้นัเงินส ารองครบร้อยละ 100 ตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ

ก าหนด ส าหรับหน้ีในส่วนท่ีไดก้นัเงินส ารองไวใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีส้ินสุดในหรือหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2540 เป็นตน้ไป ใหก้ระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4 ขอ้ 5 หรือขอ้ 6  

                      การจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีของสถาบนัการเงินในส่วนของหน้ีท่ีเป็นลูกหน้ีจดัชั้นสูญและลูกหน้ี

จดัชั้นสงสัยจะสูญท่ีไดก้นัเงินส ารองครบร้อยละ 100 ตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 
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ส าหรับหน้ีในส่วนท่ีไดก้นัเงินส ารองไวใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีส้ินสุดในหรือหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2534 จนถึง

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2539 โดย  

                      (1) ในส่วนของหน้ีท่ีไดก้นัเงินส ารองไวแ้ละไดถื้อเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ

ไปแลว้ในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น ใหจ้  าหน่ายหน้ีสูญออกจากบญัชีลูกหน้ีไดโ้ดยไม่ตอ้งด าเนินการตามหลงัเกณฑใ์น

ขอ้ 4 ขอ้ 5 หรือขอ้ 6  

                      (2) ในส่วนของหน้ีท่ีไดก้นัเงินส ารองไวแ้ต่ไม่อาจถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิหรือขาดทุน

สุทธิในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นได ้การจ าหน่ายหน้ีสูญออกจากบญัชีลูกหน้ีใหด้ าเนินการตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4 ขอ้ 5 

หรือขอ้ 6  

(แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 221 (พ.ศ. 2542) ใชบ้งัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดในหรือหลงัวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2542 เป็นตน้ไป)  
                      “สถาบนัการเงิน” หมายความวา่  

                            (1) ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์ 

                            (2) บริษทัเงินทุน บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  

                            (3) บริษทับริหารสินทรัพยท่ี์สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทับริหารสินทรัพยห์รือกองทุน

เพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินถือหุน้โดยตรงหรือโดยออ้มเกินกวา่ร้อยละ 50 ของหุน้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิ

ออกเสียง ทั้งน้ี การถือหุน้โดยออ้มใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด  

                            (4) นิติบุคคลอ่ืนท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี”  

(แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 225 (พ.ศ. 2542) ใชบ้งัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดในหรือหลงัวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2542 เป็นตน้ไป)  
                    “ขอ้ 6 ฉ การจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีของเจา้หน้ีท่ีเป็นสถาบนัการเงินในส่วนของหน้ีท่ีเจา้หน้ี

ดงักล่าวไดป้ลดหน้ีใหแ้ก่ลูกหน้ีท่ีประสบธรณีพิบติัภยัในระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2548 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2549 อนัเน่ืองมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามหลกัเกณฑก์ารปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบนัการเงินท่ี

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด ใหก้ระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4 ขอ้ 5 หรือขอ้ 6  

                                            “สถาบนัการเงิน” หมายความวา่  

                                              (1)  ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์ 

                                              (2) บริษทัเงินทุน บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่

ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  

                                              (3) บริษทับริหารสินทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย ์ 

                                              (4) นิติบุคคลอ่ืนท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี  
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                                            “ลูกหน้ีท่ีประสบธรณีพิบติัภยั” หมายความวา่ ลูกหน้ีซ่ึงไดรั้บความเสียหายจากธรณีพิบติั

ภยั เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 ในทอ้งท่ีจงัหวดักระบ่ี จงัหวดัตรัง จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดัระนอง และ

จงัหวดัสตูล ท่ีไดล้งทะเบียนกบัศูนยห์รือหน่วยงานช่วยเหลือ ผูป้ระสบภยัของทางราชการ และใหห้มายความรวมถึงผู ้

ค  ้าประกนัของลูกหน้ีนั้นดว้ย  

                      ขอ้ 6  สัตต การจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีของเจา้หน้ีอ่ืน ในส่วนของหน้ีท่ีเจา้หน้ีดงักล่าวไดป้ลด

หน้ีใหแ้ก่ลูกหน้ีท่ีประสบธรณีพิบติัภยัในระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 อนั

เน่ืองมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของเจา้หน้ีอ่ืน ซ่ึงด าเนินการโดยน าหลกัเกณฑก์ารปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของ

สถาบนัการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดมาใชโ้ดยอนุโลม ใหก้ระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งด าเนินการตาม

หลกัเกณฑใ์นขอ้ 4  ขอ้ 5 หรือขอ้ 6   

                                           “เจา้หน้ีอ่ืน” หมายความวา่ เจา้หน้ีท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน ซ่ึงไดด้ าเนินการเจรจาร่วมกบั

เจา้หน้ีท่ีเป็นสถาบนัการเงินในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหแ้ก่ลูกหน้ีท่ีประสบธรณีพิบติัภยัและไดท้  าความตกลงเป็น

หนงัสือร่วมกบัเจา้หน้ีท่ีเป็นสถาบนัการเงิน  

                                           “ลูกหน้ีท่ีประสบธรณีพิบติัภยั” หมายความวา่ ลูกหน้ีซ่ึงไดรั้บความเสียหายจากธรณีพิบติั

ภยั เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 ในทอ้งท่ีจงัหวดักระบ่ี จงัหวดัตรัง จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดัระนอง และ

จงัหวดัสตูล ท่ีไดล้งทะเบียนกบัศูนยห์รือหน่วยงานช่วยเหลือผูป้ระสบภยัของทางราชการ และใหห้มายความรวมถึงผู ้

ค  ้าประกนัของลูกหน้ีนั้นดว้ย  

                                          “สถาบนัการเงิน” หมายความวา่  

                                             (1) ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์ 

                                             (2) ธนาคารออมสินตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสิน  

                                             (3) บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทยตามกฎหมายวา่ดว้ยบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย  

                                             (4) บรรษทับริหารสินทรัพยส์ถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยบรรษทับริหารสินทรัพย์

สถาบนัการเงิน  

                                             (5) บริษทัเงินทุน บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายวา่ดว้ย

การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์   

                                             (6) บริษทับริหารสินทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย ์ 

                                             (7) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจดัตั้งข้ึนส าหรับใหกู้ย้มืเงินเพื่อ

ส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม  

                                             (8) นิติบุคคลอ่ืนท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี”  

(แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 261 (พ.ศ. 2549) ใชบ้งัคบั 11 สิงหาคม 2549 เป็นตน้ไป) 
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                “ขอ้ 6  อฏัฐ การจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีของเจา้หน้ีซ่ึงเป็นสถาบนัการเงิน ในส่วนของหน้ีท่ีเจา้หน้ี

ดงักล่าวไดป้ลดหน้ีใหแ้ก่เกษตรกร ใหก้ระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4 ขอ้ 5 หรือขอ้ 6 ทั้งน้ี 

ส าหรับการปลดหน้ีท่ีไดก้ระท าตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 เป็นตน้ไป  

                                     “เกษตรกร” หมายความวา่ เกษตรกรตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรท่ี

เขา้กระบวนการฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรก าหนด  

                                     “คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร” หมายความวา่ คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟู

และพฒันาเกษตรกรตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  

                                    “สถาบนัการเงิน” หมายความวา่ สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันา

เกษตรกร” (แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 262 (พ.ศ. 2549) ใชบ้งัคบั 28 สิงหาคม 2549 เป็นตน้ไป) 

                “ขอ้ 7 หน้ีของลูกหน้ีรายใดท่ีไดด้ าเนินการหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวงน้ี

ครบถว้นแลว้ในรอบระยะเวลาบญัชีใด ใหจ้  าหน่ายเป็นหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีและถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลา

บญัชีนั้น เวน้แต่กรณีตามขอ้ 5(2) และ (3) ใหถื้อเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีศาลไดมี้ค าสั่งรับค าฟ้อง ค าขอ

เฉล่ียหน้ี หรือค าขอรับช าระหน้ี และกรณีตามขอ้ 6 ตรี ใหถื้อเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีศาลไดมี้ค าสั่ง

เห็นชอบแผนฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี แลว้แต่กรณี”  

(แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 261 (พ.ศ. 2549) ใชบ้งัคบั 11 สิงหาคม 2549 เป็นตน้ไป) 

                ขอ้ 8  กฎกระทรวงน้ีใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีส้ินสุดลงในหรือหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2534 เป็นตน้ไป  

 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2534 

 

วรีะพงษ ์รามางกรู  

รัฐมนตรีช่วยวา่การฯ รักษาการแทน 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

_____________________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงการก าหนด หลกัเกณฑ ์

วธีิการ และเง่ือนไขของการจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลในการค านวณก าไร

สุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามมาตรา 65 ทว ิ(9) แห่งประมวลรัษฎากร ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีส้ินสุดลง

ในหรือหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2534 เป็นตน้ไป ใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี  

 

 (ร.จ. เล่ม 108 ตอนท่ี 194 วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2534)  
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กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๒๗๐ (พ.ศ.๒๕๕๒) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการจ าหน่ายหนีสู้ญจากบัญชีลูกหนี้ 

-------------------------------  

 

                   อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๔ แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ข

เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓ และมาตรา ๖๕ ทว ิ(๙) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม

โดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับาง

ประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

                   ขอ้ ๑ ใหย้กเลิกความในขอ้ ๖ ทว ิแห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๑๘๖ (พ.ศ. ๒๕๓๔)ออกตามความในประมวล

รัษฎากร วา่ดว้ยการจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ี ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๒๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๘) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ี และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  

                   “ขอ้ ๖ ทว ิการจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีของเจา้หน้ีซ่ึงเป็นสถาบนัการเงิน ในส่วนของหน้ีท่ีเจา้หน้ี

ดงักล่าวไดป้ลดหน้ีใหแ้ก่ลูกหน้ีในระหวา่งวนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ อนั

เน่ืองมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามหลกัเกณฑก์ารปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบนัการเงินท่ีธนาคารแห่ง

ประเทศไทยประกาศก าหนด ใหก้ระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ ๔ ขอ้ ๕ หรือขอ้ ๖  

                   “สถาบนัการเงิน” หมายความวา่ 

                   (๑) บริษทับริหารสินทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย์ 

                   (๒) สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

                   (๓) นิติบุคคลอ่ืนท่ีอธิบดีประกาศก าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี” 

                   ขอ้ ๒ ใหย้กเลิกความในขอ้ ๖ จตัวา แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๑๘๖ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ี ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๒๕๑ (พ.ศ. 

๒๕๔๘) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ี และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
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                   “ขอ้ ๖ จตัวา การจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีของเจา้หน้ีอ่ืน ในส่วนของหน้ีท่ีเจา้หน้ีดงักล่าวไดป้ลดหน้ี

ใหแ้ก่ลูกหน้ีในระหวา่งวนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ อนัเน่ืองมาจากการปรับปรุง

โครงสร้างหน้ีของเจา้หน้ีอ่ืน ซ่ึงไดด้ าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีโดยน าหลกัเกณฑก์ารปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของ

สถาบนัการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดมาใชโ้ดยอนุโลม ใหก้ระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งด าเนินการตาม

หลกัเกณฑใ์นขอ้ ๔ ขอ้ ๕ หรือขอ้ ๖  

                   “สถาบนัการเงิน” หมายความวา่  

                   (๑) ธนาคารออมสินตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสิน 

                   (๒) บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัตามกฎหมายวา่ดว้ยบรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

                   (๓) บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทยตามกฎหมายวา่ดว้ยบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย  

                   (๔) บริษทับริหารสินทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย์ 

                   (๕) สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

                   (๖) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจดัตั้งข้ึนส าหรับใหกู้ย้มืเงินเพื่อส่งเสริม

เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม  

                   (๗) นิติบุคคลอ่ืนท่ีอธิบดีประกาศก าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี  

                   “เจา้หน้ีอ่ืน” หมายความวา่ เจา้หน้ีท่ีมิใช่สถาบนัการเงินซ่ึงไดด้ าเนินการเจรจาร่วมกบัสถาบนัการเงินใน

การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหแ้ก่ลูกหน้ี และไดท้  าความตกลงเป็นหนงัสือร่วมกบัเจา้หน้ีซ่ึงเป็นสถาบนัการเงิน  

                   “ลูกหน้ี” หมายความวา่ ลูกหน้ีของเจา้หน้ีอ่ืน ซ่ึงเป็นลูกหน้ีของสถาบนัการเงินดว้ยและใหห้มายความ

รวมถึงผูค้  ้าประกนัของลูกหน้ีดว้ย” 

 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

ประดิษฐ ์ภทัรประสิทธ์ิ 

(นายประดิษฐ ์ภทัรประสิทธ์ิ) 

รัฐมนตรีช่วยวา่การฯ รักษาราชการแทน 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ โดยท่ีการใหสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีแก่เจา้หน้ีซ่ึงเป็น

สถาบนัการเงินและเจา้หน้ีอ่ืนท่ีเจรจาและตกลงปรับปรุงโครงสร้างหน้ีร่วมกบัสถาบนัการเงิน ส าหรับการจ าหน่ายหน้ี

สูญอนัเกิดจากการปลดหน้ีจากบญัชีลูกหน้ีตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๑๘๖ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความ
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ในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ี ไดส้ิ้นสุดลงแลว้ แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัไดเ้กิดวกิฤต

เศรษฐกิจตกต ่าทัว่โลกซ่ึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ท าใหค้วามสามารถของภาคเอกชนในการช าระ  

หน้ีแก่สถาบนัการเงินและเจา้หน้ีอ่ืนลดลง และมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี ดงันั้น เพื่อส่งเสริมใหมี้การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีอนัจะเป็นการช่วยเหลือ

การประกอบธุรกิจของภาคเอกชน สมควรก าหนดใหสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับการจ าหน่ายหน้ีสูญจาก

บญัชีลูกหน้ีของเจา้หน้ีซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินหรือของเจา้หน้ีอ่ืน ส าหรับส่วนของหน้ีท่ีไดป้ลดหน้ีใหแ้ก่ลูกหน้ีอนั

เน่ืองมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี  

 

(ร.จ.ฉบบักฤษฎีกา เล่ม 126 ตอนท่ี 23 ก ลงวนัท่ี 8 เมษายน 2552) 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เกีย่วกบัภาษีมูลค่าเพิม่ (ฉบับที ่42) 

เร่ือง    การก าหนดภาษีซ้ือทีไ่ม่ให้น าไปหักในการค านวณภาษีมูลค่าเพิม่ตามมาตรา 82/5 (6) แห่งประมวลรัษฎากร 

--------------------------------------------- 

 

                 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ข

เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 30) พ.ศ.2534 อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมติัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

ก าหนดภาษีซ้ือท่ีไม่ใหน้ าไปหกัในการค านวณภาษี ไวด้งัต่อไปน้ี  

                ขอ้ 1  ใหย้กเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี 14) เร่ือง การก าหนดภาษีซ้ือท่ี

ไม่ใหน้ าไปหกัในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2534  

                ขอ้ 2  ภาษีซ้ือดงัต่อไปน้ี ไม่ใหน้ ามาหกัในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร  

                          “(1) ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือ เช่าซ้ือ เช่า หรือรับโอนรถยนตน์ัง่และรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 

คน ตามกฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต และภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้หรือการรับบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

รถยนตน์ัง่และรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต”  

                                “ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับการขายรถยนตน์ัง่และรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 

คน ตามกฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต และการใหบ้ริการเช่ารถยนตด์งักล่าวของตนเองโดยตรง และการ

ใหบ้ริการรับประกนัวนิาศภยัส าหรับรถยนตด์งักล่าว” 

(แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี 88) ใชบ้งัคบั 1 มกราคม 2542 เป็นตน้ไป)  

                          (2) ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ตามมาตรา 86/6 และมาตรา 86/7 แห่งประมวลรัษฎากร  

                          (3) ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือทรัพยสิ์นเพื่อใชห้รือจะใชใ้นกิจการประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

หรือภาษีซ้ือท่ีเกิดจากรายจ่ายของกิจการประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  

                          (4) ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการก่อสร้างอาคารหรืออสังหาริมทรัพยอ่ื์นเพื่อใชห้รือจะใชใ้นกิจการประเภทท่ี

ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และต่อมาไดข้าย หรือใหเ้ช่าหรือน าไปใชใ้นกิจการประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งน้ี 

เฉพาะท่ีไดก้ระท าภายในสามปีนบัแต่เดือนภาษีท่ีก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์  

                                “ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการก่อสร้างอาคารหรืออสังหาริมทรัพย์

อ่ืน เพื่อใชห้รือจะใชใ้นกิจการประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและต่อมาไดข้ายหรือใหเ้ช่าหรือน าไปใชใ้นกิจการ

ประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม อนัเน่ืองมาจาก  

                               “(ก) การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบนัการเงินท่ีกระท ากบัลูกหน้ีของสถาบนัการเงิน โดยได้

ด าเนินการตามหลกัเกณฑก์ารปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบนัการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 

และเป็นหน้ีท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามหลกัเกณฑก์ารปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบนัการเงินท่ี

-36- 



ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2548 และไดก้ระท าภายในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 

2548 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2549  

                               (ข) การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของเจา้หน้ีอ่ืนท่ีกระท ากบัลูกหน้ีของเจา้หน้ีอ่ืน โดยไดด้ าเนินการ

ตามหลกัเกณฑก์ารปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบนัการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดมาใชโ้ดย

อนุโลม และเป็นหน้ีท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามหลกัเกณฑก์ารปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบนั

การเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2548 และไดก้ระท าภายในวนัท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคมพ.ศ. 2549”  

                                “(ค) การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีตามกฎหมายวา่ดว้ยการลม้ละลาย”  

                                “(ง) การปรับปรุงโครงสร้างองคก์รของบริษทัมหาชนจ ากดั หรือบริษทัจ ากดั ท่ีไดค้วบเขา้กนั หรือ

โอนกิจการทั้งหมดใหแ้ก่กนั ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีไดอ้อกตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 330) พ.ศ.2541” (แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี 84) ใชบ้งัคบั 17 ตุลาคม 2541 เป็นตน้ไป)  

                                “(จ) การปรับปรุงโครงสร้างองคก์รของบริษทัมหาชนจ ากดั หรือบริษทัจ ากดั ท่ีไดโ้อนกิจการ

บางส่วนระหวา่งกนัตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีไดอ้อกตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวล

รัษฎากรวา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 411) พ.ศ. 2545” (แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบั

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี 155) ใชบ้งัคบั 1 มกราคม 2546 เป็นตน้ไป)  

                                “(ฉ) การแปรรูปกิจการของรัฐตามกฎหมายวา่ดว้ยการใหเ้อกชนเขา้ร่วมงานหรือด าเนินการใน

กิจการของรัฐ” (แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี 98) ใชบ้งัคบั 1 

พฤศจิกายน 2542 เป็นตน้ไป)  

                                “(ช) การแปรรูปกิจการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี ”  

                                “(ซ) การเปล่ียนทุนของรัฐวสิาหกิจเป็นหุน้ในรูปแบบของบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยทุนรัฐวสิาหกิจ”   

                               “( ฌ ) การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบนัการเงินท่ีกระท ากบัลูกหน้ีท่ีประสบธรณีพิบติัภยัของ

สถาบนัการเงิน โดยไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑก์ารปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบนัการเงินท่ี ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยประกาศก าหนด และ ไดก้ระท าภายในวนัท่ี 1 มกราคม พ . ศ . 2548 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ . ศ . 2549  

                                (ญ) การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของเจา้หน้ีอ่ืนท่ีกระท ากบัลูกหน้ีท่ีประสบธรณีพิบติัภยัของเจา้หน้ี

อ่ืน โดยน าหลกัเกณฑก์ารปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบนัการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดมาใช้

โดยอนุโลม และไดก้ระท าภายในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2549” 
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                                “ใน (ก) และ (ข) ของวรรคสอง  

                               “สถาบนัการเงิน” หมายความวา่  

                                (1) ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์ 

                                (2) ธนาคารออมสินตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสิน  

                                (3) บรรษทับริหารสินทรัพยส์ถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยบรรษทับริหารสินทรัพยส์ถาบนั

การเงิน  

                                (4) บริษทัเงินทุน บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  

                                (5) บริษทับริหารสินทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย ์ 

                                (6) บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทยตามกฎหมายวา่ดว้ยบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย  

                                (7) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจดัตั้งข้ึนส าหรับใหกู้ย้มืเงินเพื่อส่งเสริม

เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม”  

                                “เจา้หน้ีอ่ืน หมายความวา่ เจา้หนา้ท่ีมิใช่สถาบนัการเงินซ่ึงไดด้ าเนินการเจรจาร่วมกบัสถาบนั

การเงินในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหแ้ก่ลูกหน้ี และไดท้  าความตกลงเป็นหนงัสือร่วมกบัเจา้หน้ีซ่ึงเป็นสถาบนั

การเงิน  

                                ลูกหน้ีของสถาบนัการเงินใหห้มายความรวมถึงผูค้  ้าประกนัของลูกหน้ีดว้ย  

                                ลูกหน้ีของเจา้หน้ีอ่ืน หมายความวา่ ลูกหน้ีของเจา้หน้ีอ่ืนซ่ึงเป็นลูกหน้ีของสถาบนัการเงินดว้ย 

และใหห้มายความรวมถึงผูค้  ้าประกนัของลูกหน้ีดว้ย”  

                                 “ใน(ฌ) และ (ญ) ของวรรคสอง  

                                “สถาบนัการเงิน” หมายความวา่  

                                (1) ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์ 

                                (2) ธนาคารออมสินตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสิน  

                                (3) บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทยตามกฎหมายวา่ดว้ยบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย  

                                (4) บรรษทับริหารสินทรัพยส์ถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยบรรษทับริหารสินทรัพยส์ถาบนั

การเงิน  

                                (5) บริษทัเงินทุน บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  

                                (6) บริษทับริหารสินทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย ์ 

                                (7) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจดัตั้งข้ึนส าหรับใหกู้ย้มืเงินเพื่อส่งเสริม

เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม”  
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                       (5) ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงรายการตามมาตรา 86/4(1) แห่ง

ประมวลรัษฎากรมิไดตี้พิมพข้ึ์น หรือมิไดจ้ดัท าข้ึนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ในกรณีจดัท าใบก ากบัภาษีข้ึนดว้ยระบบ

คอมพิวเตอร์ทั้งฉบบั  

                           (6) ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงรายการตามมาตรา 86/4(8) 

แห่งประมวลรัษฎากรมิไดจ้ดัท าข้ึนตามวธีิการตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ซ่ึงออกโดยอาศยัอ านาจตามความใน

มาตรา 86/4(8) แห่งประมวลรัษฎากร  

                           (7) ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงมีรายการในใบก ากบัภาษีเป็น

ส าเนา (copy) แต่ไม่รวมถึงใบก ากบัภาษีท่ีไดจ้ดัท ารวมกบัเอกสารทางการคา้อ่ืน ซ่ึงมีจ านวนหลายฉบบั และใบก ากบั

ภาษีซ่ึงมีรายการในใบก ากบัภาษีเป็นส าเนามีขอ้ความวา่ “เอกสารออกเป็นชุด” ปรากฏอยูด่ว้ย  

                           (8) ภาษีซ้ือส่วนท่ีเฉล่ียเป็นของกิจการประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ซ่ึงไดค้  านวณตาม

หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรซ่ึงออกโดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 82/6 แห่ง

ประมวลรัษฎากร  

                           (9) ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้หรือรับบริการ ซ่ึงผูป้ระกอบการจดทะเบียนน าไปใชห้รือจะใชใ้น

การประกอบกิจการทั้งประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและผูป้ระกอบการจด

ทะเบียนดงักล่าวใชสิ้ทธิเลือกไม่น าภาษีซ้ือทั้งหมดไปหกัในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม เน่ืองจากกิจการประเภทท่ีไม่

ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมีรายไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของรายไดข้องกิจการทั้งหมด ทั้งน้ี ตามขอ้ 3(2) แห่งประกาศ

อธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี 29) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการเฉล่ียภาษีซ้ือ 

ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ.2535  

                            “(10) ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรซ่ึงรายการตามมาตรา 86/4 ได้

ถูกแกไ้ขเปล่ียนแปลง เวน้แต่รายการซ่ึงไดถู้กแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีอธิบดีกรมสรรพากร

ก าหนด” ( ดูค  าสั่งกรมสรรพากรท่ี ป.46/2537 )  

                            (11) ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือ เช่าซ้ือ หรือรับโอนรถยนตท่ี์มิใช่รถยนตน์ัง่และรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่

ไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต เพื่อใชห้รือจะใชใ้นกิจการประเภทท่ีตอ้งเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และต่อมาไดมี้การดดัแปลงรถยนตด์งักล่าวเป็นรถยนตน์ัง่ หรือรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 คน 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต ทั้งน้ี เฉพาะท่ีไดก้ระท าภายในสามปีนบัแต่เดือนภาษีท่ีไดร้ถยนตไ์วใ้น

ครอบครอง  

                                    ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับการขายรถยนตน์ัง่และรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 

10 คน ตามกฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต และการใหบ้ริการเช่ารถยนตด์งักล่าวของตนเองโดยตรง  

-39- 



                            (12) ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรซ่ึงรายการตามมาตรา 86/4(2) 

แห่งประมวลรัษฎากร มิไดตี้พิมพข้ึ์น หรือมิไดจ้ดัท าข้ึนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ในกรณีจดัท าใบก ากบัภาษีข้ึนดว้ย

ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบบั”   

                            “ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับใบก ากบัภาษีท่ีออกโดยผูป้ระกอบการจดทะเบียนซ่ึงเป็น

บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงไดเ้ปล่ียนสถานะจากรัฐวสิาหกิจประเภทองคก์ารของรัฐตามท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง 

ทั้งน้ี เฉพาะใบก ากบัภาษีท่ีไดอ้อกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดัหรือบริษทั

มหาชนจ ากดั”   

                ขอ้ 3  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัออกประกาศน้ี เวน้แต่ ขอ้ 2(5) และ (6) ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2536 เป็นตน้ไป 

  

ประกาศ ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2535 

 

ม.ร.ว.จตุัมงคล โสณกุล 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เกีย่วกบัภาษีเงินได้ (ฉบับที ่44) 

เร่ือง    ก าหนดรายจ่ายเพือ่การสาธารณประโยชน์ รายจ่ายเพือ่การศึกษาและรายจ่าย เพือ่การกฬีา ตามมาตรา 

65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร 

--------------------------------------------- 

                อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราช

ก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 16) พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมติัรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการคลงัก าหนดรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ รายจ่ายเพื่อการศึกษาและรายจ่ายเพื่อการกีฬา ไว้

ดงัต่อไปน้ี  

                ขอ้ 1  รายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ไดแ้ก่รายจ่ายท่ีจ่ายใหแ้ก่หรือเพื่อกิจการดงัต่อไปน้ี  

                           (1) การส่งเสริม อนุรักษ ์และรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าสงวนและสัตวป่์าคุม้ครอง ตามกฎหมายวา่

ดว้ยการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า  

                           (2) การคุม้ครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายวา่ดว้ยอุทยานแห่งชาติ  

                           (3) การคุม้ครองและรักษาป่าสงวนแห่งชาติตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าสงวนแห่งชาติ  

                           (4) การส่งเสริม คุม้ครอง และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  

                           (5) การควบคุม ป้องกนั แกไ้ข ตลอดจนการลดและขจดัอนัตรายอนัเกิดจากการแพร่กระจาย

ของมลพิษ หรือภาวะมลพิษและของเสียอนัตราย ตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  

                           (6) กองทุนส่ิงแวดลอ้ม ตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  

                          “(7) การบูรณะโบราณสถาน โบราณวตัถุ และศิลปวตัถุ ตามกฎหมายวา่ดว้ยโบราณสถาน 

โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ”  

(แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 68) ใชบ้งัคบั 1 สิงหาคม 2540 

เป็นตน้ไป)  

                          “(8) การก่อสร้างถนนและไดโ้อนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ส่วนราชการหรือองคก์ารของรัฐบาลโดย

ไม่มีค่าตอบแทน ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีส่วนราชการหรือองคก์ารของรัฐบาลผูรั้บโอนไดใ้หป้ระชาชนใชป้ระโยชน์ในงาน

ดงักล่าว”  

(แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 85) ใชบ้งัคบั 1 สิงหาคม 2543 

เป็นตน้ไป)  

                         “(9) การบริจาคทรัพยสิ์นหรือสินคา้ใหแ้ก่ส่วนราชการ เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั วาตภยั 

อคัคีภยั หรือภยัธรรมชาติในลกัษณะท านองเดียวกนั  
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                           (10) การบริจาคทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบกิจการใหแ้ก่ส่วนราชการ เพื่อบริจาคใหแ้ก่

สถานศึกษาของทางราชการ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนั อุดมศึกษาเอกชน หรือสถานศึกษา

ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน”  

(แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 129) ใชบ้งัคบั 1 มกราคม 2547 

เป็นตน้ไป)  

                           “ทั้งน้ี รายจ่ายตามวรรคหน่ึง ตอ้งเป็นการจ่ายใหแ้ก่กิจการตามโครงการพระราชด าริ หรือ

ของทางราชการ หรือองคก์ารของรัฐบาล หรือองคก์ารกุศลสาธารณะท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 47(7)(ข) 

แห่งประมวลรัษฎากร”  

                ขอ้ 2  รายจ่ายเพื่อการศึกษา ไดแ้ก่ รายจ่ายในการบริจาคเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีจ่ายใหแ้ก่หรือเพื่อ

กิจการดงัต่อไปน้ี  

                           (1) สถานศึกษา หอสมุดหรือหอ้งสมุด หรือสถาบนัวจิยั ทั้งน้ี เฉพาะของทางราชการ  

                           (2) การใหทุ้นการศึกษาแก่นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา เป็นการทัว่ไป  

                           (3) กระทรวง ทบวง กรม เทศบาล สุขาภิบาล หรือองคก์ารบริหารราชการ ส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อ

สร้างสถานศึกษาหอสมุดหรือหอ้งสมุดของทางราชการ  

                         “(4) สถานศึกษาท่ีตั้งข้ึน ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชนโดยบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติ

บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนและสถานศึกษาท่ีเป็นสถานบนัอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน”  

                ขอ้ 3  รายจ่ายเพื่อการกีฬา ไดแ้ก่รายจ่ายในการบริจาคเงินหรือทรัพยสิ์น ใหแ้ก่หรือเพื่อกิจการ

ดงัต่อไปน้ี  

                           (1) การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการกีฬา  

                           (2) คณะกรรมการกีฬาจงัหวดั ท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อ

ส่งเสริมกีฬาในจงัหวดั  

                           (3) กรมพลศึกษาเพื่อการจดัการแข่งขนักีฬานกัเรียน  

                         “(4) สมาคมกีฬาสมคัรเล่นท่ีไดรั้บอนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทย”  

(แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 46 ) ใชบ้งัคบั 1 มกราคม 2535 

เป็นตน้ไป )  

                 ขอ้ 4  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เป็นตน้ไป  

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2535 

โกวทิย ์โปษยานนท ์ 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เกีย่วกบัภาษีเงินได้ (ฉบับที ่148) 

เร่ือง    ก าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลส าหรับเงิน

ได้ทีไ่ด้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลน้ัน  

---------------------------------------------  

 

               อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 (2) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการ

ยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 437) พ.ศ. 2548 อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเวน้

ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดข้องบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีไดจ่้ายไปเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมใหแ้ก่ลูกจา้ง

ของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้น ดงัต่อไปน้ี  

               ขอ้ 1 ใหย้กเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 60) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ 

และเง่ือนไขการยกเวน้ภาษีเงินไดข้องบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลส าหรับเงินไดท่ี้ไดจ่้ายไปเป็นค่าใชจ่้ายในการ

ฝึกอบรมใหแ้ก่ลูกจา้งของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้น ลงวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2539  

               ขอ้ 2 หลกัสูตรท่ีใชฝึ้กอบรมลูกจา้งของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้น ตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีจดัข้ึนเพื่อ

พฒันาฝีมือแรงงานของลูกจา้ง และไดรั้บการรับรองจากกระทรวงแรงงานและค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมลูกจา้งแต่ละ

คนนั้นตอ้งเป็นไปตามอตัราท่ีไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงแรงงาน  

               ขอ้ 3 การฝึกอบรมตามขอ้ 2 ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกิจการของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีเป็น

นายจา้งนั้น  

               ขอ้ 4 ลูกจา้งท่ีเขา้รับการฝึกอบรมตามขอ้ 2 ตอ้งเป็นลูกจา้งของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้น โดย

บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้นตอ้งจดัท าทะเบียนลูกจา้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานเพื่อเป็น

หลกัฐานการท างานของลูกจา้ง  

               ขอ้ 5 บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีจะฝึกอบรมเพื่อพฒันาฝีมือแรงงานลูกจา้งของตน ตอ้งมีการก าหนด

เง่ือนไขใหลู้กจา้งท่ีเขา้รับการฝึกอบรมนั้นกลบัเขา้ท างานใหแ้ก่บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้นหลงัจากการ

ฝึกอบรมเสร็จส้ิน  

               ขอ้ 6 วสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจะใชใ้นการฝึกอบรมตามขอ้ 2 บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้น ตอ้งก าหนด

ลกัษณะ ขนาด และคุณสมบติัของวสัดุอุปกรณ์ดงักล่าวเพื่อมิใหป้ะปนกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบกิจการ

ตามปกติของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้น  

               ขอ้ 7 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 60) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการยกเวน้ภาษีเงินไดข้องบริษทัหรือหา้ง

หุน้ส่วนนิติบุคคลส าหรับเงินไดท่ี้ไดจ่้ายไปเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมใหแ้ก่ลูกจา้งของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติ
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บุคคลนั้น ลงวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2539 ใหย้งัคงใชบ้งัคบัต่อไป เฉพาะในการปฏิบติัจดัเก็บภาษีเงินไดท่ี้คา้งอยูห่รือพึง

ช าระก่อนวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548  

  

ประกาศ ณ วนัท่ี 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548 

 

ศิโรตม ์ สวสัด์ิพาณิชย ์

(นายศิโรตม ์ สวสัด์ิพาณิชย)์ 

อธิบดีกรมสรรพากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-44- 



 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เกีย่วกบัภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๙๒) 
เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไขเพือ่การยกเว้นภาษีเงินได้ 

ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้ทีไ่ด้จ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาของลูกจ้างภายในประเทศ 
-------------------------------------------------  

                       อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการ
ยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี ๕๐๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขเพื่อการยกเวน้
ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดท่ี้ไดจ่้ายไปเป็นค่าหอ้งสัมมนา ค่าหอ้งพกั ค่าขนส่งหรือรายจ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการอบรม
สัมมนาภายในประเทศ ดงัต่อไปน้ี 
                       ข้อ ๑ ในประกาศน้ี 
                               “ค่าหอ้งสัมมนา” หมายความรวมถึง ค่าใชจ่้ายท่ีผูใ้หบ้ริการหอ้งสัมมนาเรียกเก็บเป็นค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืมจากการใชห้อ้งสัมมนาตามปกติทางการคา้ 
                               “รายจ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการอบรมสัมมนา” หมายความถึง ค่าใชจ่้ายเพื่อการจดัการ ค่าวทิยากร 
และค่าวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบการอบรมสัมมนา เช่น ค่าเอกสารประกอบการอบรม  ค่าจา้งถ่ายเอกสาร ค่า
บนัทึกภาพและเสียงและค่าจดัท าส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรในการฝึกอบรม 
                       ข้อ ๒ บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีจดัใหมี้การอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพนูความรู้ความสามารถ
ลูกจา้งของตนและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกิจการของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้น  ตอ้งจดัท าโครงการการ
อบรมสัมมนาโดยมีหลกัฐานเอกสารประกอบโครงการ เพื่อประโยชน์ในการแสดงต่อเจา้พนกังานประเมิน   
                       ข้อ ๓ การยกเวน้ภาษีเงินไดเ้ป็นจ านวนร้อยละหน่ึงร้อยของรายจ่ายท่ีไดจ่้ายไปเป็นค่าหอ้งสัมมนา  ค่า
หอ้งพกั ค่าขนส่งหรือรายจ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการอบรมสัมมนาภายในประเทศ  จะตอ้งเป็นกรณีท่ีบริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคลไดจ้ดัข้ึนใหแ้ก่ลูกจา้ง หรือท่ีไดจ่้ายใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจน าเท่ียว
และมคัคุเทศกเ์พื่อการอบรมสัมมนาดงักล่าว 
                       ข้อ ๔ กรณีท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลไดจ่้ายค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวตาม
กฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศกเ์พื่อการอบรมสัมมนานั้นจะตอ้งมีหลกัฐานพิสูจน์ไดว้า่ผูป้ระกอบธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากนายทะเบียน  
                       ข้อ ๕ ค่าหอ้งสัมมนาหรือค่าหอ้งสัมมนาและหอ้งพกั ในการจดัอบรมสัมมนาตามขอ้ ๓ หมายถึง  เฉพาะ
การอบรมสัมมนาและหอ้งพกัภายในประเทศ ทั้งน้ี หอ้งสัมมนาและหอ้งพกัอาจไม่อยูใ่นสถานประกอบการเดียวกนัก็
ได ้แต่จะตอ้งเก่ียวเน่ืองกบัการอบรมสัมมนาในคราวเดียวกนันั้น  
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                       ข้อ ๖ บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามขอ้ ๓ ตอ้งไม่ใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษี
เงินไดต้ามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี ๔๓๗) พ.ศ. 
๒๕๔๘ 
                       ข้อ ๗ ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
สาธิต รังคสิริ 

(นายสาธิต รังคสิริ) 
อธิบดีกรมสรรพากร  
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ค าส่ังกรมสรรพากร  
ที ่ท.ป. 1/2528  

เร่ือง  การใช้เกณฑ์สิทธิในการค านวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน  นิติบุคคล 
  

--------------------------------------------- 
  
                อาศยัอ านาจตามมาตรา 65 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแกไ้ข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 13) พ.ศ. 2527 อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีค าสั่งวางทางปฎิบติัดงัต่อไปน้ี  
                 ข้อ 1  ใหย้กเลิกค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.755/2528 เร่ือง การใชเ้กณฑสิ์ทธ์ิในการค านวณรายไดแ้ละรายจ่าย
ของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2528  
                 ข้อ 2  การค านวณรายไดแ้ละรายจ่ายของบริษทั หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล  ใหใ้ชเ้กณฑสิ์ทธ์ิโดยใหน้ า
รายไดท่ี้เกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชีใด แมว้า่จะยงัไม่ไดรั้บช าระในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นมารวมค านวณเป็นรายได้
ในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น และใหน้ ารายจ่ายทั้งส้ินท่ีเก่ียวกบัรายไดน้ั้น แมจ้ะยงัไม่ไดจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น มา
รวมค านวณเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  
                 “ข้อ 3 บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลรายใดไดป้ฏิบติัในการค านวณรายไดแ้ละรายจ่ายตามขอ้ต่าง  ๆ 
ดงัต่อไปน้ีตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีใด ใหถื้อวา่การปฏิบติัดงักล่าวเป็นกรณีท่ีไดรั้บอนุมติัจากอธิบดีกรมสรรพากรแลว้  
บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้นจะตอ้งถือปฏิบติัตามวธีิการท่ีไดรั้บอนุมติันั้นตลอดไป  เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัให้
เปล่ียนแปลงจากอธิบดีกรมสรรพากร  
                             3.1 การค านวณรายไดแ้ละรายจ่ายของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการธนาคาร  
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์กิจการธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเงินทุนหลกัทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย  ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และกิจการธุรกิจหลกัทรัพย์ ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ใหใ้ชเ้กณฑสิ์ทธิตามขอ้ 2 เวน้แต่รายไดส่้วนท่ีเป็นดอกเบ้ียส าหรับ
ระยะเวลาหลงัจากท่ีไดผ้ดินดัช าระติดต่อกนัเป็นเวลาเกินสามเดือนแลว้ บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้นจะน า
ดอกเบ้ียส่วนนั้นมารวมค านวณเป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บช าระก็ได้  
                                         การค านวณรายไดแ้ละรายจ่ายของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการ
ประกนัชีวติ กิจการธุรกิจบตัรเครดิต หรือกิจการอ่ืนท านองเดียวกนั ใหใ้ชเ้กณฑสิ์ทธิตามขอ้ 2 เวน้แต่รายไดส่้วนท่ีเป็น
ดอกเบ้ียส าหรับระยะเวลาหลงัจากท่ีไดผ้ดินดัช าระติดต่อกนัเป็นเวลาเกินหกเดือน  บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้น
จะน าดอกเบ้ียส่วนนั้นมารวมค านวณเป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บช าระก็ได้ เม่ือเขา้หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
                                              (1) คาดหมายไดแ้น่นอนวา่จะไม่สามารถไดรั้บช าระหน้ี และ  
                                              (2) มีกรณีแสดงใหเ้ห็นชดัแจง้วา่ ลูกหน้ีไม่มีเงินหรือทรัพยสิ์นเพียงพอท่ีจะช าระ  เช่น  
                                                   (ก) มีหลกัประกนัไม่คุม้กบัหน้ีท่ีตอ้งช าระ  
                                                   (ข) ลูกหน้ีด าเนินธุรกิจขาดทุนติดต่อกนัเป็นเวลาหลายปี หรือเลิกกิจการแลว้  หรืออยู่
ระหวา่งการช าระบญัชี  
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                                                   (ค) ไดด้ าเนินคดีแพง่หรือไดย้ืน่ค  าขอเฉล่ียหน้ีแลว้  
                                                   (ง) ไดด้ าเนินคดีลม้ละลาย หรือไดย้ืน่ค  าขอรับช าระหน้ีแลว้  
                                         3.2 การค านวณรายไดแ้ละรายจ่ายของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการ
ประกนัชีวติ ใหใ้ชเ้กณฑสิ์ทธิตามขอ้ 2 เวน้แต่รายไดส่้วนท่ีเป็นเบ้ียประกนัชีวติ บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้น
จะน ารายไดส่้วนนั้นมารวมค านวณเป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บช าระก็ได้  
                                         3.3 การค านวณรายไดแ้ละรายจ่ายของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการ
ฝากขายสินคา้ซ่ึงผูรั้บฝากสินคา้ (Consignee) ท าหนา้ท่ีขายสินคา้แทนผูฝ้ากสินคา้ (Consignor) ใหใ้ชเ้กณฑสิ์ทธิตามขอ้ 
2 โดยบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้นตอ้งน ารายไดจ้ากการขายสินคา้มารวมค านวณเป็นรายไดท้ั้งจ  านวนในรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีมีการฝากขายสินคา้  
                                             กรณีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการฝากขาย สินคา้ตามวรรคหน่ึงได้
ท าสัญญาการตั้งตวัแทนผูรั้บฝากสินคา้ (Consignee) เพื่อขายเป็นหนงัสือ โดยตวัแทนผูรั้บฝากสินคา้ (Consignee) 
ไดรั้บค่าตอบแทนหรือบ าเหน็จตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา  บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้นจะค านวณรายไดเ้ม่ือ
ตวัแทนผูรั้บฝากสินคา้ (Consignee) ขายสินคา้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อก็ได ้ 
                                        3.4 การค านวณรายไดแ้ละรายจ่ายของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการให้
เช่าทรัพยสิ์น ใหใ้ชเ้กณฑสิ์ทธิตามขอ้ 2 โดยบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้นตอ้งน ารายไดค้่าเช่าหรือค่างวดและ
รายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมารวมค านวณเป็นรายไดแ้ละรายจ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีตามส่วนแห่งระยะเวลาการใหเ้ช่า
ทรัพยสิ์น  
                                           การค านวณรายไดแ้ละรายจ่ายของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล  ซ่ึงเป็นผูเ้ช่าทรัพยสิ์น 
ใหใ้ชเ้กณฑสิ์ทธิตามขอ้ 2 โดยบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้นจะตอ้งน ารายจ่ายค่าเช่าหรือค่างวดและรายจ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง มารวมค านวณเป็นรายจ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  
                                        3.5 การค านวณรายไดแ้ละรายจ่ายของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการให้
เช่าซ้ือหรือขายผอ่นช าระท่ีกรรมสิทธ์ิยงัไม่ไดโ้อนไปยงัผูซ้ื้อและมีอายสุัญญาเกินหน่ึงรอบระยะเวลาบญัชี  ใหใ้ชเ้กณฑ์
สิทธิตามขอ้ 2  โดยบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้นตอ้งน าก าไรท่ีเกิดจากการขายมารวมค านวณเป็นรายไดท้ั้ง
จ  านวนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการใหเ้ช่าซ้ือหรือขายผอ่นช าระ  ส าหรับดอกผลเช่าซ้ือหรือขายผอ่นช าระใหน้ ามา
รวมค านวณเป็นรายไดแ้ต่ละงวดตามวธีิการทางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  
                                            การค านวณรายไดแ้ละรายจ่ายของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการขาย
ผอ่นช าระท่ีกรรมสิทธ์ิไดโ้อนไปยงัผูซ้ื้อทนัที ใหน้ ารายไดจ้ากการขายมารวมค านวณเป็นรายไดท้ั้งจ  านวนในรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีมีการขายสินคา้  
                                           การค านวณรายไดแ้ละรายจ่ายของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ช่าซ้ือหรือผู ้
ซ้ือจากการขายผอ่นช าระตามวรรคหน่ึง ใหใ้ชเ้กณฑสิ์ทธิตามขอ้ 2 โดยบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้นตอ้งน า
ทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยการเช่าซ้ือหรือขายผอ่นช าระมาค านวณหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคา  มูลค่าตน้ทุนของทรัพยสิ์น
นั้นใหถื้อตามราคาท่ีพึงตอ้งช าระทั้งหมด แต่ค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาท่ีจะน ามาหกัในรอบระยะเวลาบญัชีจะตอ้ง  
ไม่เกินค่าเช่าซ้ือหรือราคาท่ีจะตอ้งผอ่นช าระในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น   
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                                          ค าวา่ “ก าไรท่ีเกิดจากการขาย” ตามวรรคหน่ึงหมายความวา่ ผลต่างระหวา่งราคาขายเงินสด
กบัตน้ทุนของทรัพยสิ์นท่ีใหเ้ช่าซ้ือหรือขายผอ่นช าระ  
                                          ค าวา่ “ดอกผลเช่าซ้ือหรือขายผอ่นช าระ” ตามวรรคหน่ึงหมายความวา่ ผลต่างระหวา่ง
จ านวนเงินทั้งส้ินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญากบัราคาขายเงินสด   
                                        3.6 การค านวณรายไดแ้ละรายจ่ายของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการ
ก่อสร้าง ใหใ้ชเ้กณฑสิ์ทธิตามขอ้ 2 โดยบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้นตอ้งน ารายไดแ้ละรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตาม
อตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จตามวธีิการทางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปมารวมค านวณเป็นรายไดแ้ละรายจ่ายในรอบระยะเวลา
บญัชีนั้น  
                                        3.7 การค านวณรายไดแ้ละรายจ่ายของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการคา้
อสังหาริมทรัพย ์ใหใ้ชเ้กณฑสิ์ทธิตามขอ้ 2 โดยใหถื้อปฏิบติัเก่ียวกบัการค านวณรายไดแ้ละรายจ่ายในการค านวณก าไร
สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดด้งัต่อไปน้ี  
                                             (1) ใหค้  านวณรายไดแ้ละรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นรายไดแ้ละรายจ่ายทั้งจ  านวนเม่ือมีการจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยใ์นรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนักบัการขายนั้น  
                                             (2) ใหค้  านวณรายไดแ้ละรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบญัชีมารวมค านวณเป็นรายไดแ้ละรายจ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น หรือ  
                                             (3) ใหค้  านวณรายไดแ้ละรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตามงวดท่ีถึงก าหนดช าระโดยใหใ้ชว้ธีิการ
ค านวณตามอตัราก าไรขั้นตน้  
                                          การค านวณเป็นรายไดแ้ละรายจ่ายตาม (2) และ (3) ใหใ้ชห้ลกัเกณฑต์ามวธีิการทางบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป  
                                         กรณีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลไดเ้ลือกใชว้ธีิหน่ึงวธีิใดตาม (2) หรือ (3) เพื่อค านวณ
รายไดแ้ละรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดส้ าหรับการขายอสังหาริมทรัพยป์ระเภทใดแลว้ ใหใ้ชว้ธีิ
นั้นตลอดไปส าหรับการขายอสังหาริมทรัพยป์ระเภทนั้น เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลงจากอธิบดี
กรมสรรพากร  
                                         ค าวา่ “กิจการคา้อสังหาริมทรัพย”์ ตามวรรคหน่ึงหมายความวา่ การขายท่ีดิน การขายท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้าง การขายส่ิงปลูกสร้าง และการขายอาคารชุด  
                                       3.8 การค านวณรายไดแ้ละรายจ่ายของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการ
สนามกอลฟ์หรือกิจการใหบ้ริการตามสัญญาระยะยาวแก่สมาชิกใหใ้ชเ้กณฑสิ์ทธิตามขอ้ 2 โดยบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วน
นิติบุคคลนั้นตอ้งน ารายไดท่ี้เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บในลกัษณะเป็นเงินกอ้นเพื่อตอบแทนการใหบ้ริการทั้ง
จ านวน  ไม่วา่รายไดน้ั้นจะเกิดข้ึนจากการผอ่นช าระหรือช าระคร้ังเดียว  และไม่วา่จะเรียกเก็บในลกัษณะเงินค่าสมาชิก 
เงินประกนั เงินมดัจ า เงินจ่ายล่วงหนา้เพื่อเป็นค่าใชจ่้าย หรือเงินอ่ืนท่ีเรียกเก็บในลกัษณะท านองเดียวกนัมารวมค านวณ
เป็นรายไดท้ั้งจ  านวนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดเ้ร่ิมใหบ้ริการ  หรือจะน ารายไดน้ั้นมาเฉล่ียตามส่วนแห่งจ านวนปีตาม
สัญญา แต่ไม่เกินสิบปี  และน ามารวมค านวณเป็นรายไดใ้นแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีตามสัญญา แต่ไม่เกินสิบรอบ
ระยะเวลาบญัชีนบัแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดเ้ร่ิมใหบ้ริการก็ได้  
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                                          กรณีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลตามวรรคหน่ึงไดมี้การจ่ายคืนเงินดงักล่าวตามขอ้ตกลง
หรือสัญญา ใหน้ ามาถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดจ่้ายคืนเงิน   
                                      3.9 การค านวณรายไดแ้ละรายจ่ายของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการ
ขายชอร์ต (การขายหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งยมืหลกัทรัพยม์าเพื่อการส่งมอบ) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการประกอบกิจการการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์วา่ดว้ยการขายหลกัทรัพยโ์ดยท่ีบริษทัหลกัทรัพยย์งัไม่มี
หลกัทรัพยน์ั้นอยูใ่นครอบครอง ใหใ้ชเ้กณฑสิ์ทธิตามขอ้ 2 โดยบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลดงักล่าวตอ้งน ารายได้
ท่ีเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากการขายชอร์ตมาเป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  ส่วนตน้ทุนใหใ้ชร้าคาปิดของ
หลกัทรัพยใ์นวนัท่ีท าสัญญายมืหลกัทรัพยน์ั้นถือเป็นตน้ทุนของหลกัทรัพย์ และเม่ือมีการซ้ือหลกัทรัพยม์าคืนเม่ือใด 
ใหค้  านวณก าไรขาดทุนอีกคร้ัง โดยถือราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นวนัท่ีท าสัญญายมืหลกัทรัพย ์(ราคา ณ วนัยมื) เป็น
เสมือนราคาขาย ส่วนตน้ทุนใหใ้ชร้าคาของหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือมาคืน (ในจ านวนหน่วยท่ีเทียบเท่ากนั) ถือเป็นก าไรหรือ
ขาดทุน ณ วนัท่ีมีการคืน หลกัทรัพยแ์ละธุรกรรมการยมืส้ินสุดลง ทั้งน้ี ไม่วา่การคืนจะอยูใ่นรอบระยะเวลาบญัชี
เดียวกบัท่ีไดย้มืหลกัทรัพยม์าหรือไม่ ส าหรับค่าใชจ่้ายหากเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชีใดใหถื้อเป็นรายจ่ายของรอบ
ระยะเวลาบญัชีนั้น  
                                   3.10 การค านวณรายไดแ้ละรายจ่ายของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการซ้ือ
หรือขายหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายหรือซ้ือคืนตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาตใหบ้ริษทัหลกัทรัพยป์ระกอบกิจการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาขาย
หรือซ้ือคืนหรือท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดใหส้ถาบนัการเงินท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลประกอบกิจการซ้ือหรือ
ขายหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายหรือซ้ือคืน ใหใ้ชเ้กณฑสิ์ทธิตามขอ้ 2 โดยบริษทัหรือ หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู ้
ซ้ือหลกัทรัพยต์อ้งน ารายไดท่ี้เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากการขายชอร์ตมาเป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  ส่วน
ตน้ทุนใหใ้ชร้าคาปิดของหลกัทรัพยใ์นวนัท่ีท าสัญญาซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นถือเป็นตน้ทุนของหลกัทรัพย์ และเม่ือมีการซ้ือ
หลกัทรัพยม์าคืนเม่ือใดใหค้  านวณก าไรขาดทุนอีกคร้ัง โดยถือราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นวนัท่ีท าสัญญาซ้ือหลกัทรัพย ์
(ราคา ณ วนัซ้ือ) เป็นเสมือนราคาขาย ส่วนตน้ทุนใหใ้ชร้าคาของหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือมาคืน (ในจ านวนหน่วยท่ีเทียบเท่า
กนั) ถือเป็นก าไรหรือขาดทุน ณ วนัท่ีมีการคืนหลกัทรัพยแ์ละธุรกรรมการซ้ือคืนส้ินสุดลง ทั้งน้ี ไม่วา่การคืนจะอยูใ่น
รอบระยะเวลาบญัชีเดียวกบัท่ีไดซ้ื้อหลกัทรัพยม์าหรือไม่ ส าหรับค่าใชจ่้ายหากเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชีใดใหถื้อ
เป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  
                                  3.11 การค านวณรายไดแ้ละรายจ่ายของบริษทับริหารสินทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทับริหาร
สินทรัพย ์ใหใ้ชเ้กณฑสิ์ทธิตามขอ้ 2 เวน้แต่รายไดซ่ึ้งเกิดจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีรับซ้ือหรือรับโอนจาก
สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย์ บริษทับริหารสินทรัพยจ์ะน ารายไดด้งักล่าวมารวมค านวณ
เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บช าระก็ได้”  
(แกไ้ขเพิ่มเติมโดยค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป.155/2549 ใชบ้งัคบั 1 มกราคม 2550 เป็นตน้ไป) 

สั่ง ณ วนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2528 
วทิย์ ตันตยกุล 

อธิบดีกรมสรรพากร  
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