ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา..... คือ ภาษี ที่จดั เก็บจากบุคคลทัว่ ไป หรื อจากหน่วยภาษี ที่มีลกั ษณะพิเศษ ตามที่
กฎหมายกาหนดและมีรายได้ เกิดขึ ้นตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยปกติจดั เก็บเป็ นรายปี รายได้ ทเี่ กิดขึ ้นในปี ใดๆ ผู้มีรายได้ มี
หน้ าที่ต้องนาไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษี ทกี่ าหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปี ถดั ไป
สาหรับผู้มีเงินได้ บางกรณีกฎหมายยังกาหนดให้ ยื่นแบบฯ เสียภาษี ตอนครึ่งปี สาหรับรายได้ ที่เกิดขึ ้นจริ งในช่วงครึ่งปี แรก
เพื่อเป็ นการบรรเทาภาระภาษี ที่ต้องชาระและเงินได้ บางกรณี กฎหมายกาหนดให้ ผู้จ่ายทาหน้ าที่หกั ภาษี ณ ที่จา่ ยจากเงิน
ได้ ที่จ่ายบางส่วน เพื่อให้ มกี ารทยอยชาระภาษีขณะที่มีเงินได้ เกิดขึ ้นอีกด้ วย

ผู้มีหน้ าที่เสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ได้ แก่ ผู้ท่ มี ีเงินได้ เกิดขึน้ ระหว่ างปี ที่ผ่านมาโดยมีสถานะ อย่ างหนึ่ง
อย่ างใด ดังนี ้
1)

บุคคลธรรมดา

2)

ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบคุ คล

3)

ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปี ภาษี

4)

กองมรดกทีย่ งั ไม่ได้ แบ่ง

5)

วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน เฉพาะทีเ่ ป็ นห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อคณะบุคคลที่

มิใช่นติ ิบคุ คล

เมื่อมีเงินได้ เกิดขึน้ แล้ ว ผู้มีหน้ าที่เสียภาษีจะต้ องทาอะไรบ้ าง ?
(1).ขอมีเลข และบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่มีเงินได้ เกิดขึ ้น กรณีเป็ นผู้มีเงินได้ ที่ไม่มีเลข
ประจาตัวประชาชน ได้ แก่ เป็ นคนต่างด้ าว หรื อกองมรดกที่ยงั ไม่ได้ แบ่ง เว้ นแต่ ผู้มีเงินได้ ที่มีเลขประจาตัวประชาชน
สามารถใช้ เลขประจาตัวประชาชน แทนเลขประจาตัว ผู้เสียภาษีอากรได้ โดยไม่ต้องขอมีเลขประจาตัวผู้เสียภาษี
อากรอีก ผู้มีเงินได้ ที่มีภมู ิลาเนา อยูใ่ นกรุงเทพมหานคร อาจยื่นคาร้ อง ณ สานักงานสรรพากรพื ้นที่ กรุงเทพมหานคร
ทัง้ 30 แห่ง หรื อ สานักสรรพากรพื ้นที่ สาขา(อาเภอ)ทุกแห่งสาหรับในต่างจังหวัด ยื่นคาขอได้ ที่สานักงานสรรพากร
พื ้นที่ (จังหวัด) และสานักงานสรรพากร พื ้นที่สาขา (อาเภอ) ทุกแห่ง แล้ วแต่กรณี

(2).ยื่นแบบแสดงรายการ ปกติปีละ 1 ครัง้ เงินได้ ของปี ใด ก็ยื่นแบบฯ ภายใน วันที่ 31 มีนาคม ของปี ถดั ไป เว้ นแต่ เงิน
ได้ บางลักษณะ เช่น การให้ เช่า ทรัพย์สนิ เงินได้ จาก วิชาชีพอิสระ เงินได้ จาก การรับเหมา เงินได ้้จากธุรกิจ การพาณิชย์
เป็ นต้ น จะต้ อง ยื่นแบบฯ ตอนกลางปี สาหรับเงินได้ ทีเ่ กิดขึ ้นใน 6 เดือนแรก ภายใน เดือนกันยายน ของทุกปี

เงินได้ อะไรบ้ างที่ต้องเสียภาษี?
ตามกฎหมาย เงินได้ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา เรี ยกว่า "เงินได้ พงึ ประเมิน" หมายถึง เงินได้ ของบุคคลใดๆ หรื อ
หน่วยภาษี ใดข้ างต้ นที่เกิดขึ ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปี ใดๆ หรื อเงินได้ ที่เกิดขึ ้นในปี ภาษี ได้ แก่
1. เงิน
2. ทรัพย์สน
ิ ซึง่ อาจคิดคานวณได้ เป็ นเงิน ที่ได้ รับจริง
3. ประโยชน์ซงึ่ อาจคิดคานวณได้ เป็ นเงิน
4. เงินค่าภาษี อากรที่ผ้ จู า่ ยเงินหรื อผู้อื่นออกแทนให้
5. เครดิตภาษี ตามที่กฎหมายกาหนด

ผู้ท่ มี ีเงินได้ เกิดขึน้ ในระหว่ างปี ภาษีมีหน้ าที่ต้องยื่นแบบฯ เสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาทุกกรณีหรือไม่ ?
ผู้ที่มีเงินได้ เกิดขึ ้นระหว่างปี ภาษีจะมีหน้ าทีต่ ้ องยื่นแบบฯ ก็ตอ่ เมือ่ มีเงินได้ ถึงเกณฑ์ขนต
ั ้ ่าตามทีก่ ฎหมายกาหนด ไม่วา่ เมื่อ
คานวณภาษี แล้ วจะมีภาษีต้องชาระเพิ่มเติมหรื อไม่ก็ตาม ดังนี ้
1. ผู้มีเงินได้ จากการจ้ างแรงงานประเภทเงินเดือน ค่าจ้ างที่ได้ รับในปี ภาษี นน
ั ้ (ตังแต่
้ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม)
- กรณีไม่มีคส
ู่ มรสต้ องมีเงินได้ พงึ ประเมินเกิน 50,000 บาท
- กรณีที่มีคส
ู่ มรสไม่วา่ ฝ่ ายเดียว หรื อทังสองฝ่
้
ายต้ องมีเงินได้ พงึ ประเมินรวมกัน เกิน 100,000 บาท
2. ผู้มีเงินได้ จากการทาธุรกิจการค้ าทัว่ ไปที่มใิ ช่เกิดจากการจ้ างแรงงานที่ได้ รับในปี ภาษี นน
ั ้ (ตังแต่
้ 1 มกราคม ถึง 31

ธันวาคม)
- กรณีไม่มีคส
ู่ มรสต้ องมีเงินได้ พงึ ประเมินเกิน 30,000 บาท
- กรณีมีคส
ู่ มรสไม่วา่ ฝ่ ายเดียวหรื อทังสองฝ่
้
ายต้ องมีเงินได้ พงึ ประเมินรวมกัน เกิน 60,000 บาท
3. กองมรดกของผู้ตายที่ยงั ไม่แบ่งเกิน 30,000 บาท

4. ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบค
ุ คลเกิน 30,000 บาท

เงินได้ อนั เป็ นเหตุให้ ต้องนาไปรวมคานวณภาษีมาจากแหล่ งใดบ้ าง?
แหล่งที่มาของเงินได้ ซึง่ แบ่งเป็ นเงินได้ จากแหล่งในประเทศและนอกประเทศ เงินได้ จากแหล่งต่างๆ นี ้จะต้ องนาไปรวม
คานวณภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดาหรื อไม่ ให้ พิจารณา ดังนี ้
1. เงินได้ เกิดจากแหล่งในประเทศ หมายถึง เงินได้ ที่เกิดขึ ้น หรื อเป็ นผลสืบเนื่องจากมี
1.1 หน้ าที่งานที่ทาในประเทศไทย หรื อ
1.2 กิจการที่ทาในประเทศไทย หรื อ
1.3 กิจการของนายจ้ างในประเทศไทย หรื อ
1.4 ทรัพย์สน
ิ ที่อยูใ่ นประเทศไทย (ดอกเบี ้ย เงินปั นผล ค่าเช่า ฯลฯ
* เงื่อนไข ผู้มีเงินได้ เกิดจากแหล่งในประเทศนี ้มีหน้ าทีต
่ ้ องเสียภาษี เงินได้ ตามที่ประมวลรัษฏากร กาหนดไว้ เสมอเว้ นแต่จะ

มีข้อยกเว้ นตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ ไม่วา่ เงินได้ พงึ ประเมินในปี ภาษี ทลี่ ว่ งมาแล้ วนัน้ จะจ่ายในหรื อนอกประเทศ และไม่วา่ ผู้มี
เงินได้ นนจะเป็
ั้
นผู้อยูใ่ นประเทศไทยหรื อไม่ก็ตาม)
2. เงินได้ เกิดจากแหล่งนอกประเทศไทย

หมายถึง เงินได้ ทเี่ กิดขึ ้นหรื อเป็ นผลสืบเนื่องจากมี

2.1 หน้ าที่งานที่ทาในต่างประเทศ หรื อ
2.2 กิจการที่ทาในต่างประเทศ หรื อ
2.3 ทรัพย์สน
ิ ที่อยูใ่ นต่างประเทศ
* เงื่อนไข ผู้มีเงินได้ เกิดจากแหล่งนอกประเทศในปี ภาษี ที่ลว่ งมาแล้ วจะต้ องเสียภาษี เงินได้ ในประเทศไทยก็ตอ่ เมื่อเข้ า

องค์ประกอบทัง้ 2 ประการ ดังต่อไปนี ้
(1) ผู้มีเงินได้ เป็ น ผู้อยูใ่ นประเทศไทย ในปี ภาษี นนชั
ั ้ ว่ ระยะเวลาหนึง่ หรื อหลายระยะเวลา รวมทังหมดถึ
้
ง 180 วัน และ
(2) ผู้มีเงินได้ นาเงินได้ นนเข้
ั ้ ามาในประเทศไทยในปี ภาษี นนด้
ั ้ วย

ในการเสียภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาบางกรณี ถ้ าเกี่ยวข้ องกับบุคคลของบางประเทศที่มี อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน* หรื อความ
ตกลงเพื่อป้องกันการเก็บภาษีซ ้าซ้ อนกับประเทศไทยจาเป็ นต้ องพิจารณาถึงความ ตกลงหรื ออนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการเว้ นการ
เก็บภาษี ซ้อนระหว่างประเทศไทยได้ ทาความตกลงไว้ ด้วย

ในการเสียภาษีจะต้ องคานวณภาษีอย่ างไร?
เนื่องจากผู้มเี งินได้ ประกอบอาชีพแตกต่างกัน มีความยากง่ายหรือต้ นทุนที่แตกต่างกัน เพื่อความ เป็ นธรรม ในกฎหมายจึง
ได้ แบ่งลักษณะเงินได้ (พึงประเมิน) ออกเป็ นกลุม่ ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อกาหนด วิธีคานวณภาษี ให้ เกิดความเป็ นธรรม
มากที่สดุ ดังนี ้
1. เงินได้ ประเภทที่ 1 ได้ แก่ เงินได้ เนื่องจากการจ้ างแรงงาน ไม่วา่ จะเป็ น
- เงินเดือน ค่าจ้ าง เบี ้ยเลี ้ยง โบนัส เบี ้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
- เงินค่าเช่าบ้ านที่ได้ รับจากนายจ้ าง
- เงินที่คานวณได้ จากมูลค่าของการได้ อยูบ
่ ้ าน ซึง่ นายจ้ างให้ อยูโ่ ดยไม่เสียค่าเช่า
- เงินที่นายจ้ างจ่ายชาระหนี ้ใด ๆ ซึง่ ลูกจ้ างมีหน้ าที่ต้องชาระ
- เงิน ทรัพย์สน
ิ หรื อประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้ เนื่องจากการจ้ างแรงงาน เช่น มูลค่าของการได้ รับประทานอาหาร เป็ นต้ น
2. เงินได้ ประเภทที่ 2 ได้ แก่ เงินได้ เนื่องจากหน้ าที่หรื อตาแหน่งงานที่ทา หรื อจากการรับทางานให้ ไม่วา่ จะเป็ น
- ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้ า ค่าส่วนลด
- เงินอุดหนุนในงานที่ทา เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส
- เงินค่าเช่าบ้ านที่ได้ รับเนื่องจากหน้ าที่หรื อตาแหน่งงานที่ทา หรื อจากการรับทางานให้
- เงินที่คานวณได้ จากมูลค่าของการได้ อยูบ
่ ้ าน ที่ผ้ จู ่ายเงินได้ ให้ อยูโ่ ดยไม่เสียค่าเช่า
- เงินที่ผ้ จู า่ ยเงินได้ จา่ ยชาระหนี ้ใด ๆ ซึง่ ผู้มีเงินได้ มีหน้ าที่ต้องชาระ
- เงิน ทรัพย์สน
ิ หรื อประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้ เนื่องจากหน้ าที่หรื อตาแหน่งงานที่ทาหรื อ จากการรับทางานให้ นนั ้ ไม่วา่

หน้ าที่หรื อตาแหน่งงาน หรื องานที่รับทาให้ นนจะเป็
ั้
นการประจาหรื อชัว่ คราว

ผู้มีเงินได้ มีสทิ ธิหักลดหย่ อนอะไรได้ บ้าง?
การหักลดหย่อน หมายถึง รายการต่างๆ ที่กฎหมายได้ กาหนดให้ หกั ได้ เพิ่มขึ ้นหลังจากได้ หกั ค่าใช้ จ่ายแล้ ว เพื่อเป็ นการ
บรรเทาภาระภาษี ให้ แก่ผ้ เู สียภาษี ก่อนนาเงินได้ ทเี่ หลือซึง่ เรี ยกว่าเงินได้ สทุ ธิไปคานวณภาษี ตามบัญชีอตั ราภาษี เงินได้
บุคคลธรรมดา รายการหักลดหย่อนกรณีตา่ ง ๆ มีดงั ต่อไปนี ้

1. การหักลดหย่อนในกรณีทวั่ ไป
1.1 ผู้มีเงินได้ 30,000 บาท (ไม่วา่ จะอยูใ่ นประเทศไทยถึง 180 วัน หรื อไม่ก็ตาม)
1.2 สามีหรื อภริ ยาของผู้มีเงินได้ 30,000 บาท
(1) สามีหรื อภริ ยาของผู้มีเงินได้ ที่มีสท
ิ ธิหกั ลดหย่อน จะต้ องเป็ นสามีหรื อภริ ยาชอบด้ วยกฎหมาย การสมรส ไม่ครบปี

ภาษี ก็มีสทิ ธิหกั ลดหย่อนได้ เช่น จดทะเบียนสมรสระหว่างปี ภาษี หรื อตายในระหว่างปี ภาษี ก็มีสทิ ธิหกั ลดหย่อนได้
30,000 บาท
(2) สามีหรื อภริ ยาของผู้มีเงินได้ ที่จะนามาหักลดหย่อนจะต้ องไม่มีเงินได้ พงึ ประเมินหรื อมีแต่ไม่ได้ แยกคานวณภาษี

ตัวอย่าง สามีภริ ยาแต่งงานครบปี ภาษี และต่างฝ่ ายต่างมีเงินได้ ประเภทที่ 1 กรณีดงั กล่าว ภริ ยาสามารถแยกคานวณภาษี
ต่างหากจากสามีได้ โดยชอบ ทังสามี
้ ภริ ยาจึงไม่มีสทิ ธินาคูส่ มรสมาหักลดหย่อนได้ แต่หากภริ ยามีเงินได้ ประเภทอื่น ( 2-8)
ให้ สามีนาเงินได้ ของภริ ยามารวมคานวณและมีสทิ ธินาคูส่ มรสมาหัก ลดหย่อนได้

ผู้มีเงินได้ มหี น้ าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาอย่ างไร และเมื่อใด?
แบบแสดงรายการที่ใช้ มดี ังต่ อไปนี ้
การยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดามี 2 ระยะ คือ
1. "ภาษี เงินได้ บค
ุ คลธรรมดาครึ่งปี " เป็ นการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ เฉพาะเงินได้ พงึ ประเมินประเภทที่ 5,6,7 หรื อ 8

ที่ได้ รับตังแต่
้ เดือนมกราคมถึงเดือนมิถนุ ายนไม่วา่ จะมีเงินได้ ประเภทอื่นรวมอยูด่ ้ วยหรื อไม่ก็ตาม โดยยื่นภายในเดือน
กันยายนของปี ภาษี นนั ้ และภาษีที่เสียนี ้นาไปเป็ นเครดิตหักออกจากภาษี สิ ้นปี ได้
2. "ภาษี เงินได้ บค
ุ คลธรรมดาสิ ้นปี " เป็ นการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พงึ ประเมินที่ได้ รับแล้ ว ในระหว่างปี ภาษี โดยยื่น

ภายในเดือนมีนาคมของปี ถดั ไป
การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90

91 ผ่านอินเทอร์ เน็ต

ขันตอนการยื
้
่นแบบฯ
1. เข้ า web site ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th
2. เลือกรายการบริ การยื่นแบบผ่านอินเทอร์ เน็ต

3. เลือกรายการบริ การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 หรื อ ภ.ง.ด. 91 แล้ วแต่กรณี
4. ถ้ าเข้ าสูก่ ารใช้ บริ การครัง้ แรก ให้ เลือกรายการลงทะเบียนก่อน เมื่อได้ ลงทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ ว ระบบจะแสดง

หมายเลขผู้ใช้ และรหัสผ่านบนหน้ าจอ
5. เข้ าระบบโดยบันทึก หมายเลขผู้ใช้ และรหัสผ่าน
6. ป้อนรายการข้ อมูล ได้ แก่ รายการเงินได้ ค่าลดหย่อน เงินได้ ที่ได้ รับยกเว้ นภาษี หกั ณ ที่จ่าย ฯลฯ

แล้ ว คลิก "ตกลง"

เพื่อยืนยันการยื่นแบบฯ
7. เมื่อได้ ตรวจสอบรายการข้ อมูลที่บน
ั ทึกและสัง่ ให้ ระบบ "คานวณภาษี แล้ ว"
7.1 กรณีไม่มีภาษี ต้องชาระ
(1) โปรแกรมจะแจ้ งผลการรับแบบและหมายเลขอ้ างอิง เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานในการยื่นแบบฯ
(2) กรมสรรพากรจะส่งใบเสร็ จรับเงินให้ ตามที่อยูท
่ ี่ได้ ลงทะเบียนไว้
7.2 กรณีมีภาษี ต้องชาระ
(1) หากเลือกวิธีชาระภาษี ผา่ น e-payment ระบุนาคารที่ทา่ นใช้ บริ การอยู่ และดาเนินการตามขันตอนของ
้
ธนาคารนัน้
(2) หากเลือกวิธีชาระภาษี ผา่ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (1) ระบบจะแจ้ งเลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร รหัส

ควบคุม และจานวนภาษี ทตี่ ้ องเสีย เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลนาไปชาระภาษี ผา่ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารต่อไป เพื่อความ
สะดวกและถูกต้ อง โปรดสัง่ พิมพ์หรื อจดข้ อมูลดังกล่าวไว้ ด้วย
(3) หากเลือกวิธีชาระภาษี ณ เคาน์เตอร์ ไปรษณีย์อตั โนมัติ (Pay at Post ) ระบบจะแจ้ งรายการข้ อมูลเช่นเดียวกับ (2)

เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลนาไปชาระภาษี ณ ที่ทาการไปรษณีย์ทกุ แห่ง (ยกเว้ น ปณ. โสกเชือก จ. ร้ อยเอ็ด และ ปณ. ชุมแสง
สงคราม จ.พิษณุโลก

ขัน้ ตอนการชาระภาษี
เมื่อได้ ทารายการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ผ่านอินเทอร์ เน็ตเรียบร้ อยแล้ ว และเป็ นกรณีทมี่ ีภาษี ต้องชาระ ผู้ใช้ บริ การ
จะต้ องชาระภาษี ทงจ
ั ้ านวนในวันใดก็ได้ ภายในกาหนดเวลายื่นแบบ โดยมีทางเลือกในการชาระภาษี วิธีใดวิธีหนึ่ ง ดังนี ้
1. การชาระภาษี ผา่ นบริ การอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์

1.1 การชาระภาษี ผา่ น e-payment เป็ นระบบการชาระเงินพร้ อมกับการยื่นรายการข้ อมูลตามแบบ
(1) ผู้ใช้ บริ การต้ องทาความตกลงกับธนาคารไว้ แล้ ว
(2) เลือกธนาคารที่ต้องการสัง่ โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อชาระภาษี
(3) ทารายการโอนเงินตามขันตอนของธนาคาร
้
(4) เมื่อทารายการโดยครบถ้ วนแล้ วโปรแกรมจะแจ้ ง หมายเลขอ้ างอิง การยื่นแบบฯ และชาระภาษี ให้
(5) กรมสรรพากรจะส่งใบเสร็ จรับเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท
่ ี่แสดงในแบบให้ โดยเร็ว
1.2 การชาระวิธีอื่น
(1) เลือกบริ การชาระภาษี
(2) ป้อนข้ อมูลหมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษี

รหัสควบคุม และจานวนภาษี ที่ต้องชาระที่ได้ จากโปรแกรมการยื่นแบบฯ

ผ่านอินเทอร์ เน็ต
(3) หากข้ อมูลตามข้ อ (2) ถูกต้ องธนาคารจะโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านเข้ าบัญชีกรมสรรพากรเพื่อชาระภาษี
(4) กรมสรรพากร จะส่งใบเสร็ จรับเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท
่ ี่ได้ ลงทะเบียนไว้ ในแบบฯให้ โดยเร็ว

หมายเหตุ กรณีชาระผ่านเครื่ อง ATM ต้ องเป็ นเครื่ อง ATM ของธนาคารผู้ออกบัตรเท่านัน้
2. การชาระเงินทางไปรษณีย์ Pay at Post ให้ นารายการข้ อมูลที่ได้ รับจากระบบได้ แก่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร

รหัสควบคุม จานวนเงินภาษี ไปชาระเงินภาษี อากรได้ ณ ที่ทาการไปรษณีย์ทวั่ ประเทศ (ยกเว้ น ปณ. โสกเชือก จ.ร้ อยเอ็ด
และ ปณ.ชุมแสงสงคราม จ. พิษณุโลก) กรมสรรพากรจะส่งใบเสร็ จรับเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ได้
ลงทะเบียนไว้ ให้ โดยเร็ว

เงื่อนไขการใช้ บริการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91
1. เป็ นบริ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 สาหรับผู้มีเงินได้ จากการจ้ างแรงงานประเภทเดียวเป็ นบริ การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 สาหรับผู้

มีเงินได้ กรณีทวั่ ไป
2. เป็ นผู้มีเลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากรและมีเลขประจาตัวประชาชน (กรณีมีสญ
ั ชาติไทย)

3. เป็ นแบบฯ ที่ไม่ได้ ขอคืนภาษี
4. เป็ นการยื่นแบบฯ และชาระภาษี ตลอด 24 ชม.ของทุกวันเว้ นแต่วน
ั ที่ 31 มีนาคม 2546 จะปิ ดการให้ บริ การเวลา
22.00 น.
5. เป็ นการยื่นแบบฯ ภายในกาหนดเวลาและชาระภาษี ทงจ
ั ้ านวนในคราวเดียวเท่านัน้
6. กรณีชาระผ่าน ATM ต้ องเป็ นเครื่ อง ATM ของธนาคารผู้ออกบัตรกัน
7. กรณีชาระภาษี ผา่ น e-payment จะต้ องทาความตกลงกับธนาคารก่อน

การชาระภาษีด้วยวิธีใดบ้ าง ?
การชาระภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา นอกจากผู้เสียภาษี จะชาระภาษี โดยการ ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ ว ถ้ าในการยื่นแบบ
แสดงรายการ และคานวณภาษี ตามแบบแสดงรายการ ที่ยื่นนัน้ มีภาษี ที่ต้องชาระ หรื อต้ องชาระเพิ่มเติมอีก ก็ให้ ชาระ
หรื อชาระเพิม่ เติม ต่อเจ้ าหน้ าที่สรรพากร พร้ อมกับ การยื่นแบบนัน้ โดยเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับชาระ จะออกหลักฐานใบเสร็ จ แสดง
การรับเงินภาษี และถือเป็ นหลักฐาน แสดงการยื่นแบบฯ ให้ กบั ผู้ยื่นแบบแสดงรายการ ทุกราย การชาระภาษี เลือกวิธีการ
ชาระได้ ดงั นี ้
1.ชาระด้ วยเงินสด
2.ชาระด้ วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ได้ เฉพาะที่สานักงานสรรพากรพื ้นที่สาขาในเขตกรุ งเทพมหานคร (โดยผู้ถือบัตร

อิเล็กทรอนิกส์เป็ นผู้ชาระค่าธรรมเนียม)
2.1

บัตรเครดิต ธนาคารกรุงไทย (KTC) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

2.2

บัตร TAX SMART CARD ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย

3.ชาระด้ วยเช็คหรื อดราฟต์

3.1 เช็คที่ชาระต้ องเป็ นเช็ค 4 ประเภท ได้ แก่
(1) เช็คธนาคารแห่งประเทศไทย (เช็คประเภท ก.)
(2) เช็คทีม
่ ีธนาคารค ้าประกัน (เช็คประเภท ข.)

(3) เช็คทีธ่ นาคารเซ็นสัง่ จ่าย (เช็คประเภท ค.)
(4) เช็คที่ผ้ ม
ู ีหน้ าที่ชาระเงินภาษีอากรเป็ นผู้เซ็นสัง่ จ่าย และใช้ ชาระโดยตรง (เช็คประเภท ง.)

การใช้ เช็คประเภท ง. ให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
( ก )กรณีใช้ ชาระภาษี ในกรุ งเทพมหานคร และในจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรสาคร (เฉพาะอาเภอเมืองสมุทรสาคร และอาเภอกระทุม่ แบน) จังหวัดนครปฐม (เฉพาะอาเภอสามพราน) และ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (เฉพาะอาเภอบางปะอิน) ต้ องเป็ นเช็คของธนาคาร หรื อสาขาธนาคาร ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ น ท้ องที่ใด
ท้ องที่หนึง่ ข้ างต้ นเท่านัน้
( ข )กรณีใช้ ชาระภาษี ในจังหวัด (อาเภอ) อื่นนอกจาก (ก) ให้ ใช้ ได้ เฉพาะกรณีที่เปิ ดบัญชีเงินฝากไว้ กบ
ั ธนาคาร

หรื อ สาขาธนาคารซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดท้ องที่อนั เป็ นภูมิลาเนาเท่านัน้
3.2 การสัง่ จ่ายเช็คหรื อดราฟต์ ให้ ขีดคร่ อม และสัง่ จ่ายดังนี ้
(1) ในกรุ งเทพมหานคร ให้ สงั่ จ่าย “กรมสรรพากร” กับขีดฆ่าคาว่า “ผู้ถือ” ออก
(2) ในต่างจังหวัด
( ก )กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรื อ ภ.ง.ด.91 และชาระภาษี ที่สานักงานสรรพากรพื ้นที่สาขา

หรื อธนาคารด้ วยเช็คประเภท ง. ให้ สงั่ จ่ายแก่ “กรมสรรพากร” ถ้ าเป็ นเช็คประเภท ก. ข.
ค. ให้ ติดต่อสานักงานสรรพากรพื ้นที่สาขา
( ข )กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรื อ ภ.ง.ด.91 และชาระภาษี ที่ธนาคาร
- กรณียื่นแบบฯ ที่ ธนาคารกรุ งไทย ให้ สงั่ จ่าย “กรมสรรพากร” และขีดฆ่าคาว่า
“ผู้ถือ” ออก
- กรณียื่นแบบฯ ที่ ธนาคารอื่น ๆ นอกเหนือ จาก ธนาคารกรุงไทย ให้ สงั่ จ่าย
“สรรพากรอาเภอ..... (ระบุชื่ออาเภอ)” และขีดฆ่าคาว่า “ผู้ถือ” ออก

หากยื่นแบบแล้ วมีภาษีต้องชาระจะขอผ่ อนชาระภาษีได้ หรือไม่ ?
ถ้ ามีภาษี ที่ต้องชาระจานวนตังแต่
้ 3,000 บาทขึ ้นไป ทังภาษี
้ ครึ่งปี และภาษี สิ ้นปี ผู้เสียภาษีมีสทิ ธิ ขอผ่อนชาระภาษี ได้ เป็ น
3 งวดเท่า ๆ กัน โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มใดๆ ผู้เสียภาษี อาจติดต่อขอผ่อนชาระได้ ที่ สานักงานสรรพากรพื ้นที่สาขาโดยใช้

แบบบ.ช. 35 จานวน 1 ชุด 3 แผ่น ข้ อความเหมือนกันดังนี ้
งวดที่ 1 ชาระพร้ อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภายในวันที่ 30 กันยายน หรื อวันที่ 31 มีนาคม
งวดที่ 2 ชาระภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ต้องชาระงวดที่ 1
งวดที่ 3 ชาระภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ต้องชาระงวดที่ 2
ถ้ าภาษี งวดใดงวดหนึง่ มิได้ ชาระภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้เสียภาษี หมดสิทธิที่จะชาระภาษี เป็ น รายงวด และต้ องเสีย
เงินเพิม่ ในอัตราร้ อยละ 1.5 ต่อเดือน หรื อเศษของเดือนของเงินภาษีงวดทีเ่ หลือ

ถ้ าไม่ ชาระในกาหนดเวลาหรือชาระไม่ ถกู ต้ องจะมีความรับผิดอย่ างไรบ้ าง?
1.

กรณีไม่ชาระภาษี ภายในกาหนดเวลา
จะต้ องเสียเงินเพิม่ ร้ อยละ 1.5 ต่อเดือน หรื อเศษของเดือนของเงินภาษี ที่ต้องชาระนัน้ นับแต่วนั พ้ นกาหนดเวลาการ
ยื่นรายการจนถึงวันชาระภาษี เว้ นแต่กรณีที่ได้ รับอนุมตั จิ ากอธิบดีกรมสรรพากร ให้ ขยายกาหนดเวลาชาระภาษี ได้
เงินเพิม่ เสียร้ อยละ 0.75

2.

กรณีเจ้ าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรี ยก
และปรากฏว่ามิได้ ยื่นแบบแสดงรายการไว้ หรื อยื่นแบบแสดงรายการไว้ แต่ชาระภาษี ขาดหรื อตา่ ไป นอกจากจะต้ อง
รับผิดชาระเงินเพิม่ ตามข้ อ 1 แล้ ว ยังจะต้ องรับผิดเสียเบี ้ยปรับอีก 1 เท่า หรื อ 2 เท่าของเงินภาษี ทตี่ ้ องชาระแล้ วแต่
กรณี เงินเบี ้ยปรับดังกล่าวอาจลดหรื องดได้ ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยอนุมตั ิรัฐมนตรี

ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เป็ นภาษี อากรประเภทหนึง่ ที่บญ
ั ญัติไว้ ในประมวลรัษฎากร จัดเก็บจากเงินได้ ของบริ ษัท หรื อ ห้ าง
หุ้นส่วนนิติบคุ คลมีหลักการจัดเก็บที่สาคัญๆ โดยลาดับดังนี ้
1. ผู้มีหน้ าที่เสียภาษีเงินได้ นิติบุคคล

ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ได้ แก่ บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง และ
พาณิชย์ และหมายความรวมถึงนิติบคุ คลอื่นๆ ที่ไม่ได้ จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้ วย ดังนี ้
บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่มีหน้ าที่เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล มีดงั นี ้
(1) บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายไทย ได้ แก่
ก. บริ ษัท จากัด
ข. บริ ษัทมหาชน จากัด
ค. ห้ างหุ้นส่วนจากัด
ง. ห้ างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
(2) บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึง่ มีหน้ าที่เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในประเทศ
ไทย ก็ตอ่ เมื่อเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึง่ ดังต่อไปนี ้
ก. บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลต่างประเทศนัน้ เข้ ามากระทากิจการในประเทศไทย (มาตรา 66 วรรคแรก
แห่งประมวลรัษฎากร)
ข. บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลต่างประเทศนัน้ กระทากิจการในที่อื่นๆ รวมทังในประเทศไทย
้
(มาตรา 66
วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร)
ค. บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลต่างประเทศนัน้ กระทากิจการอื่นๆรวมทังในประเทศไทยและกิ
้
จการที่
กระทานันเป็
้ นกิจการขนส่งระหว่างประเทศ (มาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร)
ง. บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลต่างประเทศนัน้ มิได้ ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้ รับเงินได้ พงึ
ประเมินตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) หรื อ (6) ที่จา่ ยจากหรื อในประเทศไทย (มาตรา 70)

จ. บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลต่างประเทศที่เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในประเทศไทย ตามมาตรา 76 วรรค
สอง และมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ได้ จาหน่ายเงินกาไรหรื อเงินประเภทอื่นที่กนั ไว้ จากกาไร หรื อถือได้ วา่ เป็ น
เงินกาไรออกไปจากประเทศไทย (มาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)
ฉ. บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลต่างประเทศนัน้ มิได้ เข้ ามาทากิจการในประเทศไทยโดยตรง หากแต่มี
ลูกจ้ างหรื อผู้ทาการแทนหรื อผู้ทาการติดต่อ ในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซึง่ เป็ นเหตุให้ ได้ รับเงินได้ หรื อผลกาไรใน
ประเทศไทย (มาตรา 76 ทวิ)

(3) กิจการซึง่ ดาเนินการเป็ นทางค้ า หรื อหากาไร โดย
ก. รัฐบาลต่างประเทศ
ข. องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ
ค. นิติบคุ คลอื่นที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
(4) กิจการร่วมค้ า (Joint Venture) ได้ แก่ กิจการที่ดาเนินการร่วมกันเป็ นทางค้ าหรื อหากาไร ระหว่างบุคคล
ดังต่อไปนี ้คือ
ก. บริ ษัทกับบริ ษัท
ข. บริ ษัทกับห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล
ค. ห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลกับห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล
ง. บริ ษัทและหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลกับบุคคลธรรมดา
จ. บริ ษัทและหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลกับคณะบุคคลที่มิใช่นิติบคุ คล
ฉ. บริ ษัทและหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลกับห้ างหุ้นส่วนสามัญ
ช. บริ ษัทและหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลกับนิติบคุ คลอื่น
(5) มูลนิธิหรื อสมาคมที่ประกอบกิจการซึง่ มีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรื อสมาคมที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดให้ เ ป็ น
องค์การหรื อสถานสาธารณกุศล
(6) นิติบคุ คลที่อธิบดีกาหนดโดยอนุมตั ิรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ เป็ นบริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลตามประมวลรัษฎากร

2. นิติบุคคลที่ไม่ ต้องเสียภาษีเงินได้
นิติบคุ คลอื่นๆ นอกจากที่กล่าวในข้ างต้ น และเฉพาะที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายไทย เช่น กระทรวง ทบวง กรม องค์การ ของ
รัฐบาลหรื อสหกรณ์ ไม่มีหน้ าที่ต้องเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ยังมีนติ ิบคุ คลอีกบางประเภทที่เข้ าลักษณะต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามประมวลรัษฎากร แต่ได้ รับการ
ยกเว้ นตามบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ได้ แก่
(1) บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลตามข้ อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยูต่ ามสัญญาว่าด้ วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
หรื อทางเทคนิคระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ
(2) บริ ษัทจากัดที่ได้ รับการยกเว้ นภาษีเงินได้ ตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการลงทุน
(3) บริ ษัทจากัดและนิติบคุ คลที่มีสภาพเช่นเดียวกับบริ ษัทจากัดซึง่ ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่าง ประเทศ
ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามพระราชบัญญัติภาษี เงินได้ ปิโตรเลียม
(4) บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่อยูใ่ นประเทศที่มีอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการเว้ นการเก็บภาษี ซ้อนกับประเทศไทย
ตามเงื่อนไขที่กาหนดในอนุสญ
ั ญา

3. ฐานภาษีของภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คล คานวณจากเงินได้ ที่ใช้ เป็ นหลักฐานในการคานวณภาษี คณ
ู ด้ วยอัตราภาษี ที่กาหนด ดังนัน้ เงิน
ได้ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้ นิติบคุ คลหรื อฐานภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คลนัน้ โดยทัว่ ไปได้ แก่กาไรสุทธิที่คานวณตาม เงื่อนไขที่
กาหนด แต่เพื่อความเป็ นธรรมและอุดช่องว่างในการจัดเก็บภาษีเงินได้ จึงได้ มี การบัญญัตจิ ดั เก็บภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
จากเงินได้ หรื อฐานภาษี ที่แตกต่างกัน ดังนี ้
(1) กาไรสุทธิ
(2) ยอดรายได้ ก่อนหักรายจ่าย
(3) เงินได้ ที่จา่ ยจากหรื อในประเทศไทย
(4) การจาหน่ายเงินกาไรออกไปจากประเทศไทย

ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคลคานวณจากกาไรสุทธิ
4.1 ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี เงินได้ จากกาไรสุทธิ
(1) บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายไทย
ก. บริ ษัท จากัด

ข. บริ ษัทมหาชน จากัด
ค. ห้ างหุ้นส่วน จากัด
ง. ห้ างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
ในกรณีที่บริ ษัทห้ างห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายไทยมีสาขาไม่วา่ จะอยูใ่ นหรื อนอก ประเทศไทย
จะต้ องนากาไรสุทธิของสาขามารวมกาไรสุทธิของสานักงานใหญ่เพื่อเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลใน ประเทศไทย
(2) บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมีหน้ าที่เสียภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คลใน
ประเทศไทย ได้ แก่
(ก) บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและกระทากิจการในที่อื่นๆ รวมทังใน
้
ประเทศไทย ได้ แก่
บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายของต่างประเทศดังกล่าว จะต้ องนากาไรสุทธิเฉพาะ ที่ได้
จากการกระทากิจการในประเทศไทยมาเสียภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
(ข) บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล ซึง่ ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายของต่างประเทศมีลกู จ้ างหรื อผู้ทาการแทน หรื อผู้ทาการ
ติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซึง่ เป็ นเหตุให้ ได้ รับเงินได้ หรื อผลกาไรในประเทศไทย ให้ ถือว่าบุคคลผู้จ้างเป็ น
ลูกจ้ าง หรื อผู้ทาการแทน หรื อผู้ทาการติดต่อเช่นว่านันไม่
้ วา่ จะเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คล เป็ นตัวแทนของบริษัทหรื อ
ห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล ซึง่ ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและให้ บคุ คลนันมี
้ หน้ าที่และ ความรับผิดชอบในการยื่น
รายการและเสียภาษี เงินได้ เฉพาะที่เกี่ยวกับเงินได้ หรื อผลกาไรดังกล่าว
(3) กิจการซึง่ ดาเนินการเป็ นทางการค้ าหรื อหากาไรโดยรัฐบาลต่างประเทศองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ หรื อนิติ
บุคคลอื่นที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
(4) กิจการร่วมค้ า
4.2 รอบระยะเวลาบัญชี
ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี จากกาไรสุทธิ ต้ องคานวณกาไรสุทธิ จากรายได้ จากกิจการ หรื อเนื่องจาก กิจการที่กระทาในรอบ
ระยะเวลาบัญชี หักด้ วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในมาตรา65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี ซึง่ ประมวลรัษฎากรได้ กาหนด
รอบระยะเวลาบัญชีหนึง่ ๆ ไว้ ดงั นี ้

(1) รอบระยะเวลาบัญชีโดยทัว่ ไปตามบทบัญญัติมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร รอบระยะเวลาบัญชี สาหรับการ
คานวณภาษีเงินได้ นิติบคุ คล จะต้ องเท่ากับ 12 เดือน โดยจะเริ่มต้ นและสิ ้นสุดลงเมื่อใดก็ได้
(2) รอบระยะเวลาบัญชีซงึ่ น้ อยกว่า 12 เดือน กรณีที่กฎหมายยอมให้ รอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่า 12 เดือน ได้ มีเฉพาะ
กรณีดงั ต่อไปนี ้ คือ
ก. บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลเริ่ มตังใหม่
้
จะถือวันเริ่ มตังถึ
้ งวันหนึง่ วันใดเป็ นรอบระยะ เวลาบัญชีแรกก็ได้ แต่
รอบระยะเวลาบัญชีตอ่ ไปต้ องเท่ากับ 12 เดือน
ข. บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลอาจยื่นคาร้ องขอเปลีย่ นวันสุดท้ ายของรอบระยะเวลาบัญชีก็ได้ ตามที่อธิบดี
กรมสรรพากรจะเห็นสมควรและสัง่ อนุญาตซึง่ รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ได้ รับอนุญาตให้ เปลีย่ นจะน้ อยกว่า 12 เดือน
ค. บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่เลิกกันให้ ถือเอาวันที่เจ้ าพนักงานจดทะเบียนเลิกเป็ น วันสุดท้ ายของรอบ
ระยะเวลาบัญชี
ง. บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลควบเข้ ากัน ให้ ถือว่าบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลนันเลิ
้ กกัน รอบระยะเวลา
บัญชีที่ควบเข้ ากันจึงเป็ นไปตาม (ค) ซึง่ อาจน้ อยกว่า 12 เดือน
ในกรณีที่บริ ษัทเลิกกิจการและยังชาระบัญชี ไม่เสร็ จ หากมีกาไรสุทธิเกิดขึ ้น จะต้ องนามาเสียภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
เพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถือว่าบริ ษัทยังมีสภาพเป็ นนิติบคุ คลอยูต่ ราบเท่าที่ยงั ชาระบัญชีไม่เสร็ จสิ ้น
(3) รอบระยะเวลาบัญชีมากกว่า 12 เดือน รอบระยะเวลาบัญชีอาจขยายออกไปมากกว่า 12 เดือนก็ได้ ในกรณีที่บริ ษัท
หรื อห้ างหุ้นส่วนนิติ บุคคลเลิกกิจการ หากผู้ชาระบัญชี และผู้จดั การไม่สามารถยื่นรายการและเสีย ภาษี ได้ ภายใน 150 วัน
นับแต่วนั สุดท้ ายของรอบระยะเวลาบัญชีแล้ ว ถ้ าได้ ยื่นคาร้ องต่ออธิบดีภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เจ้ าพนักงานรับจด
ทะเบียนเลิก อธิบดีกรมสรรพากรอาจพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ ขยายรอบระยะเวลาบัญชีออกไปได้ ซึง่ รอบระยะ เวลาบัญชีรอบนี ้
อาจเกิน 12 เดือนก็ได้ )

4.3 กาไรสุทธิเพื่อเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
ตามประมวลรัษฎากรได้ กาหนดให้ บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจากกาไรสุทธิโดย คานวณจาก
รายได้ ซงึ่ ได้ จากกิจการหรื อเนื่องจากกิจการที่กระทาในรอบระยะเวลาบัญชีหกั ด้ วยรายจ่ายตามเงื่อนไข ที่ระบุไว้ ในมาตรา
65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี

การคานวณรายได้ และรายจ่ายดังกล่าว ให้ ใช้ เกณฑ์สทิ ธิ์ โดยให้ นารายได้ ทเี่ กิดขึ ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด แม้ วา่ จะยัง
ไม่ได้ รับชาระในรอบระยะเวลาบัญชีนนมารวมค
ั้
านวณเป็ นรายได้ ในรอบระยะเวลาบัญชีนนและ
ั้
ให้ นารายจ่ายทัง้ สิ ้นที่
เกี่ยวกับรายได้ นนแม้
ั ้ จะยังมิได้ จา่ ยในรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้ มารวมคานวณเป็ นรายจ่ายของ รอบระยะ เวลาบัญชีนนั ้
ในกรณีจาเป็ น ผู้มีเงินได้ จะขออนุมตั ิตอ่ อธิบดี เพื่อเปลีย่ นแปลงเกณฑ์สทิ ธิ์ และวิธีการทางบัญชี เพื่อคานวณราย ได้ และ
รายจ่ายตามเกณฑ์อื่นก็ได้ และเมือ่ ได้ รับอนุมตั ิจากอธิบดีแล้ วให้ ถือปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดี กาหนดเป็ น
ต้ นไป

4.4 อัตราภาษี และการคานวณภาษี
(1) อัตราภาษี
ก. ภาษี จากกาไรสุทธิของบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลร้ อยละ 30
ข. ภาษี จากกาไรสุทธิเฉพาะกรณีที่ได้ จากการประกอบกิจการวิเทศธนกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ องการ
ประกอบกิจการวิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชย ้์ ลงวันที่16 กันยายน 2535 ร้ อยละ 10
(2) การคานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจากกาไรสุทธิ บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่มีหน้ าที่เสีย ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
จากกาไรสุทธิและต้ องคานวณภาษีเงินได้ นิติบคุ คล และยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษี ปีละ 2 ครัง้ ดังนี ้
ก. การคานวณเงินได้ นติ ิบคุ คลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้ ได้ มีบญ
ั ญัติไว้ ในมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวล รัษฎากร
ดังนี ้
(1) ในกรณีบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล นอกจากที่กล่าวใน (2) ให้ จดั ทาประมาณการกาไร สุทธิ หรื อขาดทุนสุทธิ ซึง่
ได้ จากกิจการหรื อเนื่องจากกิจการที่ได้ กระทาหรื อจะได้ กระทาในรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้ แล้ ว ให้ คานวณและชาระภาษี
เงินได้ นิติบคุ คลจากจานวนกึ่งหนึง่ ของประมาณการกาไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้
(2) ในกรณีบริ ษัทจดทะเบียนธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้ วยการธนาคารพาณิชย์หรื อ บริ ษัทเงินทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรื อ บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกาหนดให้ คานวณและชาระภาษี จากกาไรสุทธิ ของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแต่วนั แรกของรอบระยะเวลาบัญชี
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี
ภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีนี ้ให้ ถือเป็ นเครดิตในการเสียภาษี เงินได้ นติ ิ บคุ คลเมื่อสิ ้น รอบ
ระยะเวลาบัญชีคอื เอาไปหักออกจากภาษี ทตี่ ้ องเสียจากกาไรสุทธิของทังรอบระยะเวลาบั
้
ญชีและในกรณีที่ภาษี ที่เสีย ไว้

ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสงู กว่าภาษี ที่จะต้ องเสียทังรอบระยะเวลาบั
้
ญชี บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วน นิตบิ คุ คลก็มีสทิ ธิขอคืน
ภาษี ที่ชาระไว้ เกินได้
กรณีที่บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลมีรอบระยะเวลาบัญชีแรกหรื อรอบระยะเวลาบัญชีสดุ ท้ าย น้ อยกว่า 12
เดือน ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
ข. การคานวณเงินได้ นติ บิ คุ คลจากกาไรสุทธิ เมื่อสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี การคานวณกาไรสุทธิของบริ ษัทหรื อ
ห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลให้ คานวณกาไรสุทธิตามเงื่อนไขที่บญ
ั ญัติไว้ ใน ประมวลรัษฎากร โดยนากาไรสุทธิดงั กล่าวคูณด้ วย
อัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คล จะได้ ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ที่ต้องชาระ ถ้ าคานวณกาไรสุทธิออกมาแล้ วปรากฎว่า ไม่มีกาไร
สุทธิ หรื อขาดทุนสุทธิ บริ ษัทไม่ต้องเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ถ้ าการจัดทาบัญชีของบริ ษัทได้ จดั ทาขึ ้นตามหลักบัญชีโดย
ไม่ได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในประมวลรัษฎากรเมื่อ จะคานวณภาษีบริ ษัทจะต้ องปรับปรุงกาไรสุทธิดงั กล่าวให้ เป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่บญ
ั ญัติไว้ ใน ประมวลรัษฎากรแล้ วจึง คานวณภาษีเงินได้ นิติบคุ คล

4.5 การยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษี
บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่เสียภาษีเงินได้ จากกาไรสุทธิจะต้ องยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษี ดงั นี ้
(1) การเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลครึ่งรอบ
จะต้ องยื่นแบบแสดงรายการพร้ อมชาระภาษี (ถ้ ามี) ตามแบบ ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือนนับจากวันสุดท้ ายของทุก 6
เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
(2) การเสียภาษี เงินได้ จากกาไรสุทธิเมื่อสิ ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีจะต้ องยื่นแบบแสดงรายการพร้ อมชาระภาษี (ถ้ ามี) ตามแบบ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วันนับแต่วนั
สุดท้ ายของรอบระยะเวลาบัญชี

5. ภาษีเงินได้ นิติบุคคลคานวณจากยอดรายได้ ก่อนหักรายจ่ าย
5.1 ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี ได้ แก่ กิจการขนส่งระหว่างประเทศของบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลต่างประเทศ และมูลนิธิ
หรื อสมาคมที่ประกอบกิจการแล้ วมีรายได้
5.2 ฐานภาษี

(1) กรณีกิจการขนส่ง
(ก) กรณีรับขนคนโดยสาร รายได้ เกิดจากค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมและประโยชน์อื่นใดที่เรี ยกเก็บใน ประเทศ
ไทย ก่อนหักรายจ่ายใดๆ เนื่องในการรับขนคนโดยสารนัน้ ให้ คานวณภาษี อตั ราภาษี ร้อยละ 3
ฐานภาษี สาหรับการให้ บริ การรับขนคนโดยสารซึง่ ต้ องนาไปรวมคานวณเสียภาษีเงินได้ นิติบคุ คลให้ คานวณ
จากมูลค่าของค่าโดยสารที่ได้ รับหรื อพึงได้ รับสาหรับระยะทางจากต้ นทางถึงปลายทางตามที่ระบุในตัว๋ โดยสาร รวมถึง
ค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์อนื่ ใดที่เรี ยกเก็บจากคนโดยสารอันเนื่องมาจากการให้ บริ การรับขนคนโดยสาร ไม่วา่ บริ ษัท
หรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลนันจะให้
้
บริ การรับขนเองทังหมดหรื
้
อให้ ผ้ ปู ระกอบการอื่นรับขนส่งช่วงให้
(ข) กรณีรับขนของ รายได้ เกิดจากค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่เรี ยกเก็บไม่วา่ ใน หรื อนอก
ประเทศก่อนหักรายจ่ายใดๆเนื่องในการรับขนของออกจากประเทศไทยนันให้
้ คานวณภาษี อตั ราร้ อยละ 3 ฐานภาษี สาหรับ
การให้ บริ การรับขนสินค้ าซึง่ ต้ องนาไปรวมคาวณเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลให้ คานวณ จากมูลค่าของค่าระวางที่ได้ รับหรื อ
พึงได้ รับ สาหรับระยะทางจากต้ นทางถึงปลายทางตามที่ระบุ ในแอร์ เวย์บิล ในกรณีรับขนสินค้ าโดยอากาศยานหรื อ
สาหรับระยะทางถึงปลายทางตามที่ระบุในบิลออฟเลดิงในกรณีรับขน สินค้ าโดยเรื อทะเล รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
ประโยชน์อื่นใดทีเ่ รี ยกเก็บจากผู้รับบริ การอันเนื่อง มาจากการ ให้ บริ การรับขนสินค้ า ไม่วา่ สายการบินหรื อสายการเดินเรื อ
นันจะให้
้
บริ การรับขนเองทังหมด
้
หรื อใหผู้ประกอบการอื่นรับขนส่งช่วงให้

(2) กรณีมลู นิธิหรื อสมาคม
มูลนิธิหรื อสมาคมใดมิได้ จดทะเบียนการจัดตังให้
้ ถกู ต้ องตามกฎหมายก็จะมีฐานะเป็ นเพียงคณะบุคคลซึง่
อาจจะต้ องเสียภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา เช่น บริ ษัทจัดตังสโมสรส
้
าหรับพนักงานเพื่อดาเนินกิจกรรม สันทนาการสาหรับ
พนักงาน หรื อนักศึกษาจัดตังสโมสรหรื
้
อชมรมต่างๆ โดยไม่ได้ ผกู พันกับนิติบคุ คลใดโดย เฉพาะ ย่อมมีฐานะเป็ นห้ าง
หุ้นส่วนหรื อ คณะบุคคลที่มใิ ช่นติ ิบคุ คลซึง่ จะต้ องเสียภาษีเงินได้ อย่าง บุคคลธรรมดาแม้ วา่ จะไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการค้ า
หรื อเพื่อที่จะแบ่งปั นกาไรก็ตาม
รายได้ ของมูลนิธิหรื อสมาคมทีต่ ้ องเสียภาษีเงินได้ นติ ิบคุ คลรายได้ ทมี่ ลู นิธิหรื อสมาคมจะต้ อง เสียภาษี เงิน
ได้ จะรวมถึงรายได้ ทกุ อย่างไม่วา่ จะได้ มาจากทางใดๆ เช่น รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ ดอกเบี ้ย ค่าเช่า เงินปั น
ผล ฯลฯ
รายได้ ของมูลนิธิหรื อสมาคมที่ได้ รับการยกเว้ นภาษีเงินได้ ตามมาตรา 65 ทวิ (13) ได้ แก่
(1) ค่าลงทะเบียนหรื อค่าบารุงที่ได้ รับจากสมาชิก
(2) เงินหรื อทรัพย์สนิ ที่ได้ รับจากการรับบริ จาค

(3) เงินหรื อทรัพย์สนิ ที่ได้ รับจากการให้ โดยเสน่หา
นอกจากนี ้ ยังมีการยกเว้ นภาษีเงินได้ ให้ แก่มลู นิธิหรื อสมาคม เฉพาะเงินได้ จากกิจการโรงเรี ยน เอกชนซึง่ ได้
ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายว่าด้ วยโรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมถึงเงินได้ จากการขายของการรับจ้ างทาของ หรื อการให้ บริ การอื่นใดที่
โรงเรี ยนเอกชนซึง่ เป็ นโรงเรี ยนประเภทอาชีวศึกษาได้ รับจากผู้ซงึ่ มิใช่นกั เรี ยน (มาตรา 5 นว แห่งพระราชกฤษฎีกา(ฉบับที่
10) พ.ศ. 2500)
มูลนิธิและสมาคมต้ องเสียภาษีเงินได้ นิติบคุ คลในอัตรา ดังนี ้
(1) เงินได้ ประเภทที่ 8 เงินได้ จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรื อ
การอื่นๆ เสียร้ อยละ 2 ของรายได้ ก่อนหักรายจ่าย
(2) เงินได้ อื่น ๆ นอกจาก (ก) เสียร้ อยละ 10 ของรายได้ ก่อนหักรายจ่ายการคานวณภาษีเงินได้ ของ
มูลนิธิ หรื อสมาคม จะต้ องคานวณตามรอบระยะเวลาบัญชีด้วย
5.3 การยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษี
(1) กิจการขนส่งระหว่างประเทศของบริ ษัทหรื อนิติบคุ คล ต่างประเทศจะต้ องยื่นแบบแสดงรายการและ ชาระ
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลภายใน 150 วัน นับแต่วนั สุดท้ ายของรอบระยะเวลาบัญชี กิจการขนส่งระหว่างประเทศนี ้มิ ต้ องยื่น
เสียภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีแต่อย่างใด แบบแสดงรายการที่ใช้ ยื่น คือ ภ.ง.ด.52 (ยื่นรอบระยะเวลาบัญชี ละ 1 ครัง้ )
(2) มูลนิธิและสมาคมที่ประกอบกิจการมีรายได้ ต้องยื่นแบบ แสดงรายการและชาระภาษีภายใน 150 วัน นับแต่
วันสุดท้ ายของรอบระยะเวลาบัญชีแบบแสดงรายการที่ใช้ ยื่นคือ ภ.ง.ด. 55 (ยื่นรอบระยะเวลาบัญชีละ 1 ครัง้ ) ในการยื่น
แบบแสดงรายการนันมู
้ ลนิธิและสมาคมต้ องแสดงบัญชีรายได้ ก่อนหักรายจ่ายใดๆ ที่มีผ้ สู อบบัญชี ตามมาตรา 3
ตรวจสอบและรับรองในรอบระยะเวลาบัญชีดงั กล่าวด้ วย แต่ไม่ต้องแนบงบดุลแต่อย่างใด

6. ภาษีเงินได้ นิติบุคคลสาหรับเงินได้ ท่ จี ่ ายจากหรือในประเทศไทย
6.1 ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี ได้ แก่ บริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายของต่างประเทศที่มิได้ ประกอบกิจการ
ในประเทศไทย และได้ รับเงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5) หรื อ (6) ทีจ่ ่ายจากหรื อในประเทศไทย การเสียภาษี
กรณีนี ้กฎหมายให้ เสียโดยวิธีหกั ภาษี คือ ผู้จ่ายเงินได้ ดงั กล่าวจะต้ องหักภาษี จากเงินได้ พงึ ประเมินที่จ่ายตามวิธีการและ
อัตราดังหัวข้ อถัดไป ทังนี
้ ้ไม่วา่ ใครจะเป็ นผู้จ่ายเงินได้ ก็ตาม ภาษี ทหี่ กั ไว้ ในกรณี นี ้เป็ นภาษี ทเี่ สียเด็ดขาดจึงเสร็ จสิ ้นเป็ นราย
ครัง้ ไปถ้ ากรณีที่เป็ นการจ่ายเงินได้ ดงั กล่าวให้ กบั บริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลในต่างประเทศซึง่ เป็ นสาขาของบริษัท

หรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายไทย ผู้จา่ ยเงินได้ ไม่มีหน้ าที่ต้องหักภาษี ตามฐานนี ้เพราะผู้รับเงินได้ ไม่ใช่ผ้ มู ี
หน้ าที่เสียภาษี ฐานนี ้แต่อย่างใด
6.2 เงินได้ ที่ต้องหักภาษี เงินได้ ของบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลต่างประเทศ ซึง่ ผู้จ่ายมีหน้ าทีต่ ้ อง หักภาษี ได้ แก่ เงิน
ได้ พงึ ประเมินตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5) หรื อ (6)
(1) เงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา 40(2) ได้ แก่ เงินได้ เนือ่ งจากหน้ าที่หรื อ ตาแหน่งงานทีท่ า หรื อจากการรับ
ทางานให้ (ค่าธรรมเนียมค ้าประกันเงินกู้ยืม ในทางปฏิบตั ถิ ือเป็ นเงินได้ พงึ ประเมิน ประเภทที่ 8)
(2) เงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา 40(3) ได้ แก่ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรื อสิทธิอย่างอื่น เงินปี หรื อเงินได้
มีลกั ษณะเป็ นเงินรายปี อนั ได้ มาจากพินยั กรรม นิติกรรมอย่างอื่นหรื อคาพิพากษาของศาล
(3) เงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา 40(4) ได้ แก่เงินได้ ที่เป็ น
(ก) ดอกเบี ้ยพันธบัตร ดอกเบี ้ยเงินฝาก ดอกเบี ้ยหุ้นกู้ ดอกเบี ้ยตัว๋ เงิน ดอกเบี ้ยเงินกู้ยืม ไม่วา่ จะมี
หลักประกันหรื อไม่ก็ตาม
กรณีได้ เงินได้ ที่เป็ นดอกเบี ้ยจากรัฐบาล หรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของ ประเทศไทย จัดตัง้
ขึ ้นสาหรับให้ ก้ ยู มื เพื่อส่งเสริ ม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรื ออุตสาหกรรม ไม่ต้องเสีย ภาษีฐานนี ้ (มาตรา 70 วรรค 2 )
(ข) เงินปั นผล เงินส่วนแบ่งของกาไรหรื อประโยชน์อื่นใดที่ได้ จากบริษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน นิติบคุ คลหรื อ
กองทุนรวม
(ค) เงินโบนัสที่จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้เป็ นส่วนในบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล
(ง) เงินลดทุนของบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล เฉพาะส่วนที่จา่ ยไม่เกินกว่ากาไรและ เงินที่กนั ไว้ รวมกัน
(จ) เงินเพิ่มทุนของบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล ซึง่ ตังก
้ าไรที่ได้ มาหรื อเงินที่กนั ไว้ รวมกัน
(ฉ) ผลประโยชน์ที่ได้ จากการที่บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลควบเข้ ากันหรื อรับช่วงกัน หรื อเลิกกัน ซึง่ ตี
ราคาเป็ นเงินได้ เกินกว่าเงินทุน
(ช) ผลประโยชน์ที่ได้ จากการโอนการเป็ นหุ้นส่วน หรื อโอนหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร หรื อ ตัว๋ เงิน หรื อตราสาร
แสดงสิทธิในหนี ้ที่บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผู้ออก ทังนี
้ ้เฉพาะ ซึง่ ตีราคาเป็ นเงินได้ เกินกว่าที่ลงทุน
(4) เงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา 40(5) ได้ แก่ เงินหรื อประโยชน์อย่างอื่นที่ได้ เนื่องจากการให้ เช่า ทรัพย์สนิ
(5) เงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา 40(6) ได้ แก่ เงินได้ จากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบ โรคศิลป
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม

6.3 วิธีการคานวณหักภาษี ฐานนี ้ มีหลักเกณฑ์และวิธีการแยกออก ตามประเภทของเงินได้ ดังนี ้
(1) เงินได้ พงึ ประเมินมาตรา 40(2)(3)(4)(5) และ (6) นอกจากเงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) ดังจะกล่าวต่อไป
ใน (2) ให้ คานวณหักภาษี ในอัตราร้ อยละ 15
(2) เงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) ให้ คานวณหักภาษีในอัตราร้ อยละ 10
การยื่นแบบแสดงรายการชาระภาษี การหักภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คล ณ ที่จ่ายสาหรับบริษัทต่างประเทศข้ างต้ น ผู้
จ่ายเงินได้ จะต้ องหักภาษี ณ ที่จ่าย และยื่นแบบแสดงรายการและนาส่งภาษี ภายใน 7 วัน นับแต่วนั สิ ้นเดือนของเดือนที่
จ่ายเงินได้ พงึ ประเมินแบบแสดงรายการที่ยื่น ได้ แก่ แบบ ภ.ง.ด.54 (ถ้ าไม่มี การส่งเงินได้ ไปต่างประเทศก็ไม่ต้องยื่น)

7. ภาษีเงินได้ นิติบุคคลสาหรับการจาหน่ ายกาไรไปนอกประเทศ
7.1 ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี ฐานนี ้ ได้ แก่ บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลซึง่ จาหน่ายเงินกาไรหรื อเงิน ประเภทอื่นใดที่กนั ไว้
จากกาไรหรื อที่ถือได้ วา่ เป็ นเงินกาไรออกไปจากประเทศไทยให้ เสียภาษีเงินได้ โดยหักภาษีจากจานวนเงินทีจ่ าหน่าย
การจาหน่ายเงินกาไรนันให้
้ หมายความรวมถึง
(1) การจาหน่ายเงินกาไร หรื อเงินประเภทอื่นใดที่กนั ไว้ จากกาไรหรื อที่ถือได้ วา่ เป็ นเงินกาไร จากบัญชีกาไร
ขาดทุนหรื อบัญชีอื่นใดไปชาระหนี ้ หรื อหักกลบลบหนี ้หรื อไปตังเป็
้ นยอดเจ้ าหนี ้ในบัญชี ของบุคคลใด ๆ ในต่างประเทศ
หรื อ
(2) ในกรณีที่มิได้ ปรากฎข้ อเท็จจริ งดังกล่าวใน (1) แต่ได้ มีการขออนุญาตซื ้อและโอนเงินตรา ต่างประเทศ ซึง่ เป็ น
กาไรหรื อเงินประเภทอื่นใดที่กนั ไว้ จากกาไร หรื อที่ถือได้ วา่ เป็ นเงินกาไรออกไป ต่างประเทศ หรื อ
(3) การปฏิบตั ิอย่างอื่นอันก่อให้ เกิดผลตาม (1) หรื อ (2)
7.2 อัตราภาษีและการคานวณภาษี วิธีการเสียภาษีการจาหน่ายเงินกาไรไปต่างประเทศนี ้ ให้ เสียภาษี โดยหักจากจานวน
เงินที่จาหน่ายในอัตราร้ อยละ 10
7.3 การยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษี บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลทีจ่ าหน่ายเงินกาไรไปต่างประเทศ จะต้ อง
ยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษี ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั สิ ้นเดือนของเดือนทีจ่ าหน่ายเงินกาไร แบบแสดงรายการทีใ่ ช้
ยื่น ได้ แก่ ภ.ง.ด. 54 (ยื่นทุกครัง้ ที่มีการจาหน่ายเงิน กาไรออกไปจากประเทศไทย ถ้ าเก็บกาไรไว้ ในประเทศไทยไม่ต้องเสีย
ภาษี ฐานนี ้)

8. สถานที่ย่นื แบบแสดงรายการภาษี
8.1 ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ ยื่น ณ
(1) สานักงานสรรพากรพื ้นที่สาขา (สรรพากรเขต/อาเภอ เดิม) ในท้ องที่ที่สานักงานใหญ่ตงอยู
ั้ ่
(2) ธนาคารพาณิชย์ไทย และ สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร
8.2 ในเขตจังหวัดอื่น ให้ ยื่น ณ
(1) ที่วา่ การอาเภอหรื อกิ่งอาเภอท้ องที่ที่สานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ ในกรณีสานักงานสรรพากรอาเภอมิได้ ตงอยู
ั้ ่ ณ
ที่วา่ การอาเภอให้ ยื่น ณ สานักงานสรรพากรอาเภอ หรื อ
(2) สานักงานสาขาของธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตอาเภอหรื อกิ่งอาเภอท้ องที่ที่สานักงานใหญ่ ตงอยู
ั้ ่
หมายเหตุ การยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด.50 , ภ.ง.ด.51 , ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54 สามารถยื่นผ่านเว็บไซต์
ของกรมสรรพากรก็ได้

ภาษีมูลค่ าเพื่ม
A ผู้ประกอบกิจการที่ได้ รับยกเว้ นภาษีมูลค่ าเพิ่มตามกฎหมาย แต่ มีสิทธิแจ้ งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิ่ม

ได้ แก่
1.ผู้ประกอบกิจการขายสินค้ าพืชผลทางการเกษตร สัตว์ไม่วา่ มีชีวติ หรื อไม่มีชีวิต ปุ๋ ย ปลาป่ นอาหารสัตว์ ยาหรื อ
เคมีภณ
ั ฑ์ทใี่ ช้ สาหรับพืชหรื อสัตว์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรื อตาราเรี ยน
2.ผู้ประกอบกิจการขายสินค้ าหรือให้ บริ การ ซึง่ ไม่ได้ รับยกเว้ นภาษี มลู ค่าเพิ่มตามกฎหมายและมีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้ าน
บาทต่อปี
3.การให้ บริ การขนส่งในราชอาณาจักรโดยท่าอากาศยาน

4.การส่งออกของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าด้ วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
5.การให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงทางท่อในราชอาณาจักร

B ผู้ประกอบการที่ไม่ ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิ่ม

1.ผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้ าหรื อให้ บริ การไม่เกิน 1.8 ล้ านบาทต่อปี
2.ผู้ประกอบการที่ขายสินค้ าหรื อให้ บริ การที่ได้ รับยกเว้ นภาษีมลู ค่าเพิ่มตามกฎหมาย
3.ผู้ประกอบการที่ให้ บริการจากต่างประเทศ และได้ มกี ารใช้ บริ การนันในราชอาณาจั
้
กร
4.ผู้ประกอบการที่อยูน่ อกราชอาณาจักรและเข้ ามาประกอบกิจการขายสินค้ าหรื อให้ บริ การในราชอาณาจักรเป็ นครั ง้ คราว
ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่กาหนดไว้ ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี มลู ค่าเพิม่ (
ฉบับที่ 43) ฯ ลงวันที่ 29 มกราคม พ . ศ . 2536
5.ผู้ประกอบการอื่นตามที่อธิบดีจะประกาศกาหนดเมื่อมีเหตุอนั สมควร

C วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิ่ม

การจดทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ สามารถกระทาได้ 2 ช่องทาง ดังนี ้
1.ยื่นแบบคาขอผ่านทางอินเทอร์ เน็ตที่ www.rd.go.th
2.ยื่นแบบคาขอด้ วยกระดาษ ณ หน่วยจดทะเบียนทีต่ งสถานประกอบการ
ั้

อากรแสตมป์
เป็ นภาษี ตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึง่ จัดเก็บจากการกระทา ตราสาร 28 ลักษณะ ตามทีก่ าหนดไว้ ในบัญชีอตั รา
อากรแสตมป์

ตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์
คาว่า “ตราสาร” ตามประมวลรัษฎากรหมายถึง เอกสารทีต่ ้ องเสียอากรแสตมป์ ตามที่กาหนดไว้ ในบัญชีอตั รา อากร
แสตมป์ ซึง่ ปัจจุ บันมีทงหมด
ั้
28 ลักษณะตราสาร เช่น ตราสารเช่าที่กับโรงเรื อน เช่าซื ้อทรัพย์สนิ จ้ างทาของ กู้ยืมเงิน ฯลฯ

อากรแสตมป์ เป็ นภาษี อากรทีจ่ ดั เก็บจากการกระทาตราสาร โดยคาว่า กระทา หมายความว่า การลงลาย มือชื่อตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ผู้มีหน้ าที่เสียอากรแสตมป
ผู้มีหน้ าที่เสียอากรแสตมป์ มีดงั นี ้
1. บุคคลตามที่ระบุไว้ ในช่องที่ 3 ของบัญชีอตั ราอากรแสตมป์ เช่น ผู้ให้ เช่าผู้โอน ผู้ให้ ก้ ู ผู้รับประกันภัย ฯลฯ
2. ถ้ าตราสารทาขึ ้นนอกประเทศ ให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้ทรงตราสารคนแรกในประเทศเป็ น ผู้เสียอากรภายใน 30 วัน นับ
แต่วนั ที่ได้ รับตราสารนัน้
ถ้ าหากไม่ได้ ปฏิบตั ิตามความข้ างต้ น ผู้ทรงคนใดคนหนึง่ ต้ องเสียอากรแล้ วจึงยื่นตราสารเพื่อให้ จ่ายเงิน รับรอง
สลักหลัง โอนหรื อถือเอาประโยชน์ได้
ผู้ทรงตราสารคนใด ได้ ตราสารตามความข้ างต้ นไว้ ในครอบครองก่อนพ้ นกาหนด 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับตราสาร
นัน้ จะเป็ นผู้เสียอากรก็ได้ โดยมีสทิ ธิไล่เบี ้ยจากผู้ทรงคนก่อนๆ
3. ตัว๋ เงินที่ยื่นให้ ชาระเงิน มิได้ ปิดแสตมป์ บริ บรู ณ์ ผู้รับตัว๋ จะเสียอากรและใช้ สทิ ธิไล่เบี ้ยจาก ผู้มีหน้ าที่เสียอากร หรื อ
หักค่าอากรจากเงินที่จะชาระก็ได้
4. ผู้มีหน้ าที่เสียอากร ตามที่ระบุไว้ ในบัญชีอตั ราอากรแสตมป์ อาจตกลงให้ คกู่ รณีอีกฝ่ ายหนึง่ เป็ นผู้เสียอากรแทน
ตนก็ได้ เว้ นแต่กรณีตาม 2.

วิธีการเสียอากร
วิธีการเสียอากรแสตมป์ สาหรับการทาตราสาร เรี ยกว่า “ปิ ดแสตมป์ บริ บรู ณ์” ซึง่ หมายความว่า
1. ในกรณีแสตมป์ ปิ ดทับ คือการได้ เสียอากรโดยปิ ดแสตมป์ ทับกระดาษก่อนกระทาหรื อใน ทันทีที่ทาตราสารเป็ นราคาไม่
น้ อยกว่าอากรที่ต้องเสียและได้ ขดี ฆ่าแสตมป์ นันแล้
้ ว หรื อ

2. ในกรณีแสตมป์ ดุน คือการได้ เสียอากรโดยใช้ กระดาษมีแสตมป์ ดุนเป็ นราคาไม่น้อยกว่า อากรที่ต้องเสีย และขีดฆ่า
แล้ ว หรื อโดยยื่นตราสารให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ประทับแสตมป์ ดุน และชาระเงินเป็ นจานวนไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและ
ขีดฆ่าแล้ ว หรื อ
3. ในกรณีชาระเป็ นตัวเงิน คือการได้ เสียอากรเป็ นตัวเงิน เป็ นราคาไม่น้อยกว่าอากรทีต่ ้ องเสียตาม บทบัญญัติในหมวด
อากรแสตมป์ หรื อตามระเบียบทีอ่ ธิบดีจะได้ กาหนดโดยอนุมตั ิรัฐมนตรี
การปิ ดแสตมป์ บริ บรู ณ์ตามข้ อ 1. และ 2. ดังกล่าวข้ างต้ น อธิบดีมอี านาจสัง่ ให้ ปฏิบตั ิตาม ที่กาหนดในข้ อ 3. แทนได้ คือ
กาหนดให้ เสียอากรเป็ นตัวเงิน เช่น กรณีตวั๋ แลกเงิน เช็ค ใบรับรางวัลฉลากกินแบ่ง ใบรับเกี่ยวกับ อสังหาริ มทรัพย์ ใบรับ
เกี่ยวกับยานพาหนะ ตราสารตัว๋ สัญญาใช้ เงินเฉพาะที่บริ ษัทเงินทุนหรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็ นผู้ออกตัว๋ จ้ างทาของ
เฉพาะที่รัฐบาล องค์การของรัฐบาลเป็ นผู้วา่ จ้ างและมีสนิ จ้ างตังแต่
้ 200,000 บาทขึ ้นไป กู้ยืมเงินหรื อการตกลงให้ เบิกเงิน
เกินบัญชีจากธนาคาร กรมธรรม์ประกันภัย ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน เลตเตอร์ ออฟเครดิต ฯลฯ
การขอเสียอากรเป็ นตัวเงิน
การขอเสียอากรเป็ นตัวเงิน ก็เพื่อความสะดวกในการเสียอากร ที่มคี า่ อากรแสตมป์ เป็ นจานวนมาก ไม่สะดวกในการใช้ ดวง
แสตมป์ อากรปิ ดบนตราสารหรื อในกรณีไม่สะดวกในการชาระค่าอากร โดยใช้ แสตมป์ ดุน การขอเสียอากรเป็ นตัวเงิน
ปฏิบตั ิดงั นี ้
(1) การขอเสียอากรเป็ นตัวเงิน ใช้ แบบ อ.ส.4 (แบบขอและอนุมตั ิให้ เสียอากรแสตมป์ เป็ นตัวเงิน)ยื่นต่อพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่อากรแสตมป์ โดยแนบตราสารที่ขอเสียอากรไปด้ วย ให้ ยื่นต่อสานักงานสรรพากรอาเภอ
(2) สาหรับตราสารที่เป็ น
(2.1) ตัว๋ แลกเงินหรื อตราสารทานองเดียวกันทีใ่ ช้ อย่างตัว๋ แลกเงินเฉพาะที่ธนาคารประกอบกิจการ ใน
ราชอาณาจักรเป็ นผู้สงั่ จ่าย ตามลักษณะแห่งตราสาร 9(1) และใบรับฝากเงินประเภท ประจาของธนาคารโดยมี ดอกเบี ้ย
ตามลักษณะแห่งตราสาร 13
(2.2) เช็คที่ออกในราชอาณาจักร ตามลักษณะแห่งตราสาร 12
(2.3) เช็คสาหรับผู้เดินทางที่ออกหรื อจาหน่ายในราชอาณาจักร ตามลักษณะแห่งตราสาร 15 มีวิธีการเสียอากรเป็ น
ตัวเงินดังนี ้
- ตราสารตามข้ อ (2.1) ให้ ธนาคารผู้สงั่ จ่ายหรื อผู้รับฝาก แล้ วแต่กรณีชาระอากรเป็ นตัวเงิน แทนการปิ ด
แสตมป์

- ตราสารตามข้ อ (2.2) และ (2.3) ให้ ผ้ สู งั่ จ่ายหรื อผู้ทรงคนแรกชาระอากรเป็ นตัวเงินแทน การปิ ดแสตมป์
โดยชาระไว้ ตอ่ ธนาคาร
- ตราสารตามข้ อ (2.3) ที่ธนาคารเป็ นผู้ออก ให้ ธนาคารชาระอากรเป็ นตัวเงินแทน การปิ ดแสตมป์
- ธนาคารผู้ชาระเงินหรื อรับชาระเงินค่าอากร ที่มสี านักงานตังอยู
้ ใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร นาเงินค่าอากรที่
มีหน้ าที่ต้องชาระ หรื อได้ รับชาระไว้ ใปยื่นขอชาระต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ อากรแสตมป์ ณ สานักงานสรรพากรอาเภอ โดย
ใช้ แบบ อ.ส.4ก (แบบขอเสียอากรแสตมป์ เป็ นตัวเงินสาหรับตราสารเช็คหรื อตัว๋ แลกเงิน) พร้ อมชาระเงิน ส่วนธนาคารทีม่ ี
สานักงานตังอยู
้ ใ่ นท้ องที่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ ยื่นชาระเงิน ณ สานักงานสรรพากรอาเภอ หรื อกิ่งอาเภอท้ องที่

(3) ใบรับสาหรับการโอนหรื อก่อตังสิ
้ ทธิใดๆ เกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ในเมื่อนิติกรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้ ออกใบรับนันมี
้ การจด
ทะเบียนตามกฎหมาย ตามลักษณะแห่งตราสาร 28(ข) ให้ ชาระค่าอากรแสตมป์ เป็ นตัวเงิน ต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (กรมที่ดิน)
(4) ใบรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล กาหนดให้ ชาระอากรเป็ นตัวเงินต่อสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
การขีดฆ่าอากร
คาว่า “ขีดฆ่า” หมายความว่า การกระทาเพื่อมิให้ ใช้ แสตมป์ ได้ อกี โดยในกรณีแสตมป์ ปิ ดทับ ได้ ลงลายมือชื่อหรื อลงชื่อ
ห้ างร้ านบนแสตมป์ หรื อขีดเส้ นคร่อมฆ่าแสตมป์ ที่ปิดทับกระดาษ และลงวัน เดือน ปี ที่กระทาสิง่ เหล่านี ้ด้ วย ในกรณี
แสตมป์ ดุนได้ เขียนบนตราสารหรื อยื่นตราสารให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ประทับ แสตมป์ ดุน ให้ แสตมป์ ปรากฏอยูใ่ นด้ านหน้ า
ของตราสารนัน้

การยกเว้ นอากร
2. ยกเว้ นตามพระราชกฤษฎีกา
ยกเว้ นอากรให้ แก่

- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- ผู้ประกอบการขนส่งเฉพาะการรับเงินที่เป็ นค่ารับขนส่งคนโดยสาร
- ผู้ค ้าประกัน เฉพาะการค ้าประกันหนี ้เนื่องแต่การที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรให้ ก้ ยู มื หรื อให้ ยมื
- ผู้ออกใบรับ เฉพาะการรับเงินทีธ่ นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้ ก้ ยู มื หรื อให้ ยืม
- การเคหะแห่งชาติ
- ผู้โอน เฉพาะโอนหลักทรัพย์จดทะเบียน หรื อหลักทรัพย์รับอนุญาต ที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เป็ นนายทะเบียน
สาหรับการโอนหลักทรัพย์นนั ้
- ผู้ที่ต้องเสียอากรสาหรับตราสารที่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์ ไม่ถึงหนึง่ บาท หรื อตราสารที่คานวณ ค่าอากรแสตมป์ แล้ ว
ต้ องเสียอากรแสตมป์ ตังแต่
้ หนึง่ บาทขึ ้นไป เฉพาะส่วนที่เป็ นเศษของบาท
- ผู้โอน เฉพาะการโอนพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ น นายทะเบียนสาหรับการโอน
พันธบัตรนัน้
- ยกเว้ นอากรแสตมป์ สาหรับตราสารใบรับ ซึง่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และองค์การกุศล สาธารณะอื่นที่เป็ น
นิติบคุ คล ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ทานองเดียวกันเป็ นผู้ออก
- ผู้โอนหุ้นในศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
- บรรษัทบริ หารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
- ผู้ที่ต้องเสียอากร เฉพาะกรณีทตี่ ้ องเสียอากรตามบัญชีอากรแสตมป์ สาหรับตราสารที่ทาขึ ้นระหว่าง นิติบคุ คลเฉพาะกิจ
กับบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล หรื อนิติบคุ คลอื่นที่เกิดขึ ้นเนื่องจากการแปลงสินทรัพย์หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้ วย
นิติบคุ คลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ
กาหนด
- กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ ไขปัญหา ในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมเพื่อแก้ ไข
ปั ญหาในระบบสถาบันการเงิน ทีจ่ ดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
- ผู้โอน เฉพาะการโอนหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บคุ คลซึง่ ได้ รับอนุญาต จากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์เป็ น นาย
ทะเบียนหลักทรัพย์สาหรับการโอนหลักทรัพย์นนั ้
- ผู้ประกอบกิจการซึง่ เป็ นบริ ษัทมหาชนจากัดหรื อบริ ษัทจากัด เฉพาะกรณีที่ผ้ ปู ระกอบกิจการดังกล่าวควบเข้ ากัน หรื อโอน
กิจการทังหมดให้
้
แก่กนั ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกาหนด
- รัฐวิสาหกิจ เฉพาะการกระทาตราสารอันเนื่องมาจากการนาทุนบางส่วนหรื อทังหมดมาเปลี
้
ย่ นสภาพ เป็ นของบริ ษัท
จากัด หรื อบริ ษัท มหาชน จากัด ตามกฎหมายว่าด้ วยทุนรัฐวิสาหกิจ
- อนุญาโตตุลาการ เฉพาะตราสารคาชี ้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
- สถาบันพัฒนาองค์การชุมชน (องค์การมหาชน)
- ผู้ที่ต้องเสียอากร เฉพาะตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ ในกิจการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์โดยมีสญ
ั ญาขายหรื อซื ้อคืน
เฉพาะในส่วนของหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกาหนด
- กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการตามกฎหมายว่าด้ วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ เฉพาะการกระทาตราสารใน
การให้ ก้ ยู ืมเงินแก่สมาชิกตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 เป็ นต้ นไป
- กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิเรี ยกร้ องทีจ่ ดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้ขาย เฉพาะการกระทาตราสารอันเนื่องมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์”ดังต่อไปนี ้
(ก) บ้ าน โรงเรื อน หรื อสิง่ ปลูกสร้ างอื่น ซึง่ โดยปกติใช้ ประโยชน์เพือ่ เป็ นที่อยูอ่ าศัย
(ข) อสังหาริ มทรัพย์ตาม (ก) พร้ อมที่ดิน
(ค) ห้ องชุดสาหรับการอยูอ่ าศัยในอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้ วยอาคารชุด
ทังนี
้ ้ เฉพาะสาหรับกรณีการทาสัญญาซื ้อขายอสังหาริ มทรัพย์ซงึ่ ผู้โอนได้ ใช้ เป็ นที่อยูอ่ าศัยอันเป็ นแหล่งสาคัญ โดยมีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้ านตามกฎหมายว่าด้ วยการทะเบียนราษฎรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี นบั แต่วนั ที่ได้ มาซึง่ กรรมสิทธิ์หรื อสิทธิ
ครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์นนั ้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
การได้ รับยกเว้ นตามวรรคหนึง่ ต้ องปรากฏว่าภายในกาหนดเวลาหนึง่ ปี ก่อนหรื อนับตังแต่
้ วนั ที่ทาสัญญาซื ้อขาย
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ผู้ขายได้ ทาสัญญาซื ้อขายอสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่ซงึ่ มีลกั ษณะตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) เพื่อใช้ เป็ น

ที่อยูอ่ าศัยของตน และให้ ได้ รับยกเว้ นเท่ากับค่าอากรแสตมป์ ที่คานวณได้ จากจานวนมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
แต่ไม่เกินจานวนมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์แห่งใหม่
(แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 444) พ.ศ. 2548 ใช้ บงั คับ 30 พฤศจิกายน 2548 เป็ นต้ นไป)
- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่ผ้ รู ับโอนเนื่องจากการให้ เช่าซื ้อ
อสังหาริ มทรัพย์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย”
- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้ วยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เป็ นต้ นไป
- สถาบันคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายว่าด้ วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- ยกเว้ นภาษี อากรตามประมวลรัษฎากร แก่บคุ คลตามข้ อผูกพันทีป่ ระเทศไทยมีอยูต่ ามสัญญา ว่าด้ วยความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจหรื อทางเทคนิคระหว่างรัฐบาลไทยหรื อรัฐบาลต่างประเทศ
- ยกเว้ นบรรดารัษฎากรประเภทต่าง ๆ ที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ให้ แก่
(ก) องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชานัญพิเศษของสหประชาชาติและเจ้ าหน้ าที่ หรื อผู้เชี่ยวชาญ ขององค์การ หรื อ
ทบวงการดังกล่าว ซึง่ ปฏิบตั ิหน้ าที่อยูใ่ นประเทศไทย ในเมื่อประเทศไทย มีข้อผูกพันให้ ยกเว้ นตามอนุสญ
ั ญา หรื อความตก
ลง
(ข) สถานเอกอัคราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล บุคคลในคณะทูต บุคคลในคณะกงสุล และบุคคลที่ถือว่า
อยูใ่ นคณะทูตตามความตกลง ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามหลักถ้ อยที ถ้ อยปฏิบตั ิตอ่ กัน

ความรับผิดกรณีไม่ ปิดแสตมป์ บริบูรณ์ และการไม่ ออกใบรับ
1. ความรับผิดทางแพ่ง

1.1 กรณียื่นตราสารขอเสียอากรเอง ตราสารใดมิได้ ปิดแสตมป์ บริ บรู ณ์ ผู้มีหน้ าที่เสียอากร หรื อผู้ทรงตราสาร หรื อผู้
ถือเอาประโยชน์ชอบที่จะยื่นตราสารนัน้ ต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ เพือ่ ขอเสียอากรได้ เมื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ได้ รับตราสาร
แล้ ว ให้ อนุมตั ใิ ห้ เสียอากรภายในบังคับแห่งบทบัญญัติตอ่ ไปนี ้
ถ้ าตราสารที่มิได้ ปิดแสตมป์ บริ บรู ณ์นนั ้ เป็ นตราสารที่กระทาขึ ้นในประเทศไทย เมื่อผู้ขอเสียอากร ได้ ยื่นตราสารนัน้
ต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีเ่ พื่อเสียอากรภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ต้อง ปิ ดแสตมป์ บริ บรู ณ์ ก็ให้ อนุมตั ิให้ เสียเพี ยงอากรตาม
อัตราในบัญชีท้ายหมวดอากรแสตมป์
1.2 กรณีปรากฎต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีเ่ ป็ นอย่างอื่น ก็ให้ อนุมตั ิให้ เสียอากรและให้ เรียกเก็บ เงินเพิ่มอากร ดังต่อไปนี ้
อีกด้ วย
(ก) ถ้ าปรากฏต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีว่ า่ ตราสารมิได้ ปิดแสตมป์ บริ บรู ณ์เป็ นเวลา ไม่พ้นกาหนด 90 วัน นับแต่
วันต้ องปิ ดแสตมป์ บริ บรู ณ์ให้ เรี ยกเก็บเงินเพิม่ อากรเป็ น 2 เท่าจานวน อากรหรื อเป็ นเงิน 4 บาท แล้ วแต่อย่างใดจะมากกว่า
(ข) ถ้ าปรากฎต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีว่ า่ ตราสารมิได้ ปิดแสตมป์ บริ บรู ณ์เป็ นเวลาพ้ น กาหนด 90 วัน นับแต่วนั
ต้ องปิ ดแสตมป์ บริ บรู ณ์แล้ วให้ เรียกเก็บเงินเพิ่มอากรเป็ น 5 เท่าจานวน อากรหรื อเป็ นเงิน 10 บาทแล้ วแต่อย่างใดจะ
มากกว่า
1.3 กรณีพนักงานเจ้ าหน้ าที่หรื อนายตรวจทาการตรวจพบ กล่าวคือเมื่อมีเหตุสมควรพนักงาน เจ้ าหน้ าที่หรื อ
นายตรวจมีอานาจเข้ าไปในสถานการค้ าหรื อสถานที่ที่เกี่ยวข้ องระหว่าง พระอาทิตย์ขึ ้น พระอาทิตย์ตก หรื อในเวลาทาการ
ของสถานการค้ าหรื อสถานที่นนั ้ เพื่อทาการตรวจสอบตราสารว่าได้ ปิดแสตมป์ บริ บรู ณ์ตาม ที่กาหนดในบัญชีอตั ราอากร
แสตมป์ หรื อไม่ หรื อทาการตรวจสอบเพื่อทราบว่าได้ ออกใบรับ หรือทาหรื อ เก็บต้ นขัวส
้ าเนาใบรับ หรื อทาหรื อเก็บบันทึก
ตามทีก่ าหนดไว้ ในหมวดอากรแสตมป์ หรื อไม่กบั มีอานาจ เรียกและยึดตราสาร หรื อเอกสารและออกหมายเรี ยกตัวผู้มี
หน้ าที่เสียอากร ผู้ทรงตราสารหรือผู้ถือเอาประโยชน์แห่ง ตราสารและพยานหลักฐานอื่นอันควรแก่เรื่ องมาไต่สวน โดยการ
กล่าวหาแจ้ งความของบุคคลใด ไม่วา่ จะเป็ นเจ้ าพนักงานรัฐบาลหรื อมิใช่ก็ดี ถ้ าปรากฎว่า
(1) มิได้ มีการออกใบรับในกรณีที่ต้องออกใบรับตามข้ อ 2 ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอานาจเรี ยกเก็บ เงินอากรจน
ครบ และเงินเพิม่ อากรอีกเป็ นจานวน 6 เท่าของเงินอากรหรื อเป็ นเงิน 25 บาท แล้ วแต่อย่างใดจะมากกว่า
(2) ตราสารมิได้ ปิดแสตมป์ บริ บรู ณ์ โดย
(ก) มิได้ ปิดแสตมป์ เลย ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าทีม่ อี านาจเรี ยกเก็บเงินอากรจนครบ และเงินเพิ่มอากรอีก
เป็ นจานวน 6 เท่า ของเงินอากรที่ต้องเสียหรื อเป็ นเงิน 25 บาท แล้ วแต่อย่างใดจะมากกว่า
(ข) ปิ ดแสตมป์ น้ อยกว่าอากรที่ต้องเสีย ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอานาจเรี ยกเก็บเงิน อากรจนครบ และ
เงินเพิม่ อีกเป็ นจานวน 6 เท่าของเงินอากรที่ขาดหรื อเป็ นเงิน 25 บาท แล้ วแต่อย่างใดจะมากกว่า

ในกรณีอื่น ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอานาจเรี ยกเก็บเงินเพิ่มอากรเป็ นจานวน 1 เท่าของเงินอากร ที่ต้องเสียหรื อ
เป็ นเงิน 25 บาท แล้ วแต่อย่างใดจะมากกว่า
2. ความรับผิดทางอาญา
2.1 ผู้ใดมีหน้ าที่เสียอากร หรื อขีดฆ่าแสตมป์ เพิกเฉยหรื อปฏิเสธไม่เสียอากรหรื อไม่ขดี ฆ่าแสตมป์ ต้ องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้ าร้ อยบาท
2.2 ผู้ใดออกใบรับไม่ถึง 10 บาท สาหรับมูลค่าตังแต่
้ 10 บาทขึ ้นไป หรื อแบ่งแยกมูลค่าที่ได้ รับชาระนัน้ เพื่อ
หลีกเลีย่ งการเสียอากรก็ดี จงใจกระทาหรื อทาตราสารให้ ผิดความจริ งเพื่อหลีกเลีย่ งไม่ปฏิบตั ิตาม บทบัญญัติแห่งหมวดนี ้
ก็ดี มีความผิดต้ องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้ อยบาท
2.4 ผู้ใดไม่ทาหรื อไม่เก็บบันทึกตามมาตรา 105 ตรี หรื อไม่ออกใบรับให้ ทนั ทีที่ถกู เรี ยกร้ องตาม มาตรา 106 (ข้ อ
2.2) หรื อออกใบรับซึง่ ไม่ปิดแสตมป์ ตามจานวนอากรที่ต้องเสีย ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินห้ าร้ อยบาท
2.5 ผู้ใดโดยตนเองหรื อสมคบกับผู้อื่นทาให้ ไม่มีการออกใบรับหรื อไม่ออกใบรับให้ ทนั ทีที่รับเงิน หรื อรับชาระราคา
ตามมาตรา 105 (ข้ อ 2.1) หรื อออกใบรับเป็ นจานวนเงินน้ อยกว่า ที่รับเงินหรื อรับชาระราคาจริ ง ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้ าร้ อยบาท หรื อจาคุกไม่เกินหนึง่ เดือนหรื อทังปรั
้ บทังจ
้ า
2.6 ผู้ใดโดยรู้อยูแ่ ล้ วไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่หรื อนายตรวจในการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ หรื อโดย
รู้อยูแ่ ล้ วหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ติ ามคาเรี ยกหรื อไม่ยอมให้ ยดึ ตราสารหรื อ เอกสาร หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหมายของพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่หรื อนายตรวจ ตามความในมาตรา 123 หรื อไม่ยอมตอบคาถามเมื่อซักถามหรื อฝ่ าฝื นบทบัญญัติมาตรา 105 ทวิ
(ข้ อ 3) มาตรา 105 จัตวา (ข้ อ 5) หรื อมาตรา 123 ทวิ มีความผิดต้ องระวางโทษปรับไม่เกินห้ าร้ อยบาท
2.7 ผู้ใดโดยเจตนาทุจริ ตมีแสตมป์ ซึง่ รู้อยูว่ า่ เป็ นแสตมป์ ปลอมก็ดี หรื อค้ าแสตมป์ ที่ใช้ แล้ วหรื อที่มีกฎกระทรวง
ประกาศให้ เลิกใช้ เสียแล้ วก็ดี ผู้นนมี
ั ้ ความผิดต้ องระวางโทษปรับไม่เกินห้ าพันบาทหรื อจาคุกไม่เกิน สามปี หรื อทังปรั
้ บทัง้
จา

ข้ อเสียของตราสารที่มิได้ ปิดแสตมป์ บริบูรณ์

ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์ บริ บรู ณ์ จะใช้ ต้นฉบับ คูฉ่ บับ คูฉ่ ีก หรื อสาเนาตราสารนันเป็
้ นพยานหลักฐาน ในคดีแพ่ง
ไม่ได้ จนกว่าจะได้ เสียอากรโดยปิ ดแสตมป์ ครบจานวนอัตราในบัญชีท้าย หมวดอากรแสตมป์ และขีด ฆ่าแล้ วแต่ทงนี
ั ้ ้ไม่
เป็ นการเสือ่ มสิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มอากร
นอกจากนันกฎหมายยั
้
งห้ ามเจ้ าพนักงานรัฐบาลลงนามรับรู้ ยอมให้ ทาหรื อบันทึกสิง่ ใด ๆ ในตราสาร ดังกล่าวด้ วย
จนกว่าจะได้ มีการเสียอากรให้ ครบถ้ วนเสียก่อน

การขอคืนเงินอากร
ผู้ใดเสียค่าอากรหรื อค่าเพิ่มอากรเกินไปไม่น้อยกว่า 2 บาท สาหรับตราสารลักษณะเดียวหรื อเรื่ องเดียว ผู้นนชอบที
ั้
่
จะทาคาร้ องเป็ นหนังสือยื่นต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ เมื่ออธิบดีเห็นว่าเกินไปจริงก็ให้ คืน ค่าอากรหรื อค่าเพิม่ อากรที่เกินไปนัน้
ให้ แก่ผ้ เู สียอากรได้ แต่คาร้ องที่กล่าวนันต้
้ องยื่นภายใน 6 เดือน นับแต่วนั เสียอากรหรื อค่าเพิม่ อากรและต้ องประกอบด้ วย
คาชี ้แจงหรื อเอกสาร ซึง่ พนักงานเจ้ าหน้ าที่หรื อ อธิบดีเห็นสมควรให้ ยื่นสนับสนุนคาร้ อง

