
ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 

         ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา..... คือ ภาษีที่จดัเก็บจากบคุคลทัว่ไป หรือจากหนว่ยภาษีที่มีลกัษณะพิเศษ ตามที่

กฎหมายก าหนดและมีรายได้เกิดขึน้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยปกติจดัเก็บเป็นรายปี รายได้ทีเ่กิดขึน้ในปีใดๆ ผู้มีรายได้มี

หน้าที่ต้องน าไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีทีก่ าหนดภายในเดือนมกราคมถงึมีนาคมของปีถดัไป 

ส าหรับผู้มีเงินได้บางกรณีกฎหมายยงัก าหนดให้ยื่นแบบฯ เสยีภาษีตอนคร่ึงปี ส าหรับรายได้ ท่ีเกิดขึน้จริงในช่วงคร่ึงปีแรก 

เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้องช าระและเงินได้บางกรณี กฎหมายก าหนดให้ ผู้จ่ายท าหน้าที่หกัภาษี ณ ที่จา่ยจากเงิน

ได้ที่จ่ายบางสว่น เพื่อให้มกีารทยอยช าระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึน้อีกด้วย 

 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ ผู้ที่มีเงนิได้เกิดขึน้ระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีสถานะ อย่างหน่ึง

อย่างใด ดังนี ้

    1)   บคุคลธรรมดา  

    2)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือคณะบคุคลที่มิใช่นิติบคุคล  

    3)   ผู้ถึงแก่ความตายระหวา่งปีภาษี  

    4)   กองมรดกทีย่งัไมไ่ด้แบง่  

    5)  วิสาหกิจชมุชน ตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมวิสาหกิจชมุชน เฉพาะทีเ่ป็นห้างหุ้นสว่นสามญั หรือคณะบคุคลที่

มิใช่นติิบคุคล 

 

เมื่อมีเงนิได้เกิดขึน้แล้ว ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องท าอะไรบ้าง ? 

(1).ขอมีเลข และบตัรประจ าตวัผู้เสยีภาษี ภายใน 60 วนั นบัแตว่นัท่ีมีเงินได้เกิดขึน้ กรณีเป็นผู้มีเงินได้ ท่ีไมม่ีเลข

ประจ าตวัประชาชน ได้แก่ เป็นคนตา่งด้าว หรือกองมรดกที่ยงัไมไ่ด้แบง่ เว้นแต ่ผู้มีเงินได้ ท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 

สามารถใช้ เลขประจ าตวัประชาชน แทนเลขประจ าตวั ผู้ เสยีภาษีอากรได้ โดยไมต้่องขอมเีลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี

อากรอีก ผู้มีเงินได้ที่มีภมูิล าเนา อยูใ่นกรุงเทพมหานคร อาจยื่นค าร้อง ณ ส านกังานสรรพากรพืน้ที่ กรุงเทพมหานคร 

ทัง้ 30 แหง่ หรือ ส านกัสรรพากรพืน้ที่ สาขา(อ าเภอ)ทกุแหง่ส าหรับในตา่งจงัหวดั ยื่นค าขอได้ที่ส านกังานสรรพากร 

พืน้ท่ี (จงัหวดั) และส านกังานสรรพากร พืน้ท่ีสาขา (อ าเภอ) ทกุแหง่ แล้วแตก่รณี 

 

    



(2).ยื่นแบบแสดงรายการ ปกติปีละ 1 ครัง้ เงินได้ ของปีใด ก็ยื่นแบบฯ ภายใน วนัท่ี 31 มีนาคม ของปีถดัไป เว้นแต ่เงิน       

ได้ บางลกัษณะ เช่น การให้เชา่ ทรัพย์สนิ เงินได้จาก วิชาชีพอิสระ เงินได้จาก การรับเหมา เงินได ้จ้ากธุรกิจ การพาณิชย์ 

เป็นต้น จะต้อง ยื่นแบบฯ ตอนกลางปี ส าหรับเงินได้ ท่ีเกิดขึน้ใน 6 เดือนแรก ภายใน เดือนกนัยายน ของทกุปี 

 

เงนิได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี? 

ตามกฎหมาย เงินได้ที่ต้องเสยีภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา เรียกวา่ "เงินได้พงึประเมิน" หมายถึง เงินได้ของบคุคลใดๆ หรือ

หนว่ยภาษีใดข้างต้นท่ีเกิดขึน้ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม ของปีใดๆ หรือเงินได้ ท่ีเกิดขึน้ในปีภาษี ได้แก่ 

1. เงิน 

2. ทรัพย์สนิซึง่อาจคิดค านวณได้เป็นเงิน ที่ได้รับจริง 

3. ประโยชน์ซึง่อาจคดิค านวณได้เป็นเงิน 

4. เงินคา่ภาษีอากรที่ผู้จา่ยเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ 

5. เครดิตภาษีตามที่กฎหมายก าหนด 

 

ผู้ที่มีเงนิได้เกิดขึน้ในระหว่างปีภาษีมีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ เสียภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาทุกกรณีหรือไม่? 

ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึน้ระหวา่งปีภาษีจะมีหน้าทีต้่องยื่นแบบฯ ก็ตอ่เมือ่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ขัน้ต ่าตามทีก่ฎหมายก าหนด ไมว่า่เมื่อ

ค านวณภาษีแล้วจะมีภาษีต้องช าระเพิ่มเติมหรือไมก็่ตาม ดงันี ้

1. ผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานประเภทเงินเดือน คา่จ้างที่ได้รับในปีภาษีนัน้ (ตัง้แต ่1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม) 

 - กรณีไมม่ีคูส่มรสต้องมเีงินได้พงึประเมินเกิน 50,000 บาท 

 - กรณีที่มีคูส่มรสไมว่า่ฝ่ายเดียว หรือทัง้สองฝ่ายต้องมเีงินได้พงึประเมินรวมกนั เกิน 100,000 บาท 

2. ผู้มีเงินได้จากการท าธุรกิจการค้าทัว่ไปท่ีมใิชเ่กิดจากการจ้างแรงงานท่ีได้รับในปีภาษีนัน้ (ตัง้แต ่1 มกราคม ถงึ 31 

ธนัวาคม) 

 - กรณีไมม่ีคูส่มรสต้องมเีงินได้พงึประเมินเกิน 30,000 บาท 

 - กรณีมีคูส่มรสไมว่า่ฝ่ายเดียวหรือทัง้สองฝ่ายต้องมเีงินได้พงึประเมินรวมกนั เกิน 60,000 บาท 

3. กองมรดกของผู้ตายที่ยงัไมแ่บง่เกิน 30,000 บาท 



4. ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือคณะบคุคลที่มิใช่นิติบคุคลเกิน 30,000 บาท 

 

เงนิได้อนัเป็นเหตุให้ต้องน าไปรวมค านวณภาษีมาจากแหล่งใดบ้าง? 

แหลง่ที่มาของเงินได้ ซึง่แบง่เป็นเงินได้จากแหลง่ในประเทศและนอกประเทศ เงินได้จากแหลง่ตา่งๆ นีจ้ะต้องน าไปรวม

ค านวณภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหรือไม ่ให้พิจารณา ดงันี ้

1. เงินได้เกิดจากแหลง่ในประเทศ หมายถึง เงินได้ที่เกิดขึน้ หรือเป็นผลสบืเนื่องจากมี 

1.1 หน้าที่งานท่ีท าในประเทศไทย หรือ 

1.2 กิจการท่ีท าในประเทศไทย หรือ 

1.3 กิจการของนายจ้างในประเทศไทย หรือ 

1.4 ทรัพย์สนิท่ีอยูใ่นประเทศไทย (ดอกเบีย้ เงินปันผล คา่เช่า ฯลฯ 

* เง่ือนไข ผู้มีเงินได้เกิดจากแหลง่ในประเทศนีม้ีหน้าทีต้่องเสยีภาษีเงินได้ตามที่ประมวลรัษฏากร ก าหนดไว้เสมอเว้นแตจ่ะ

มีข้อยกเว้นตามกฎหมาย ทัง้นี ้ไมว่า่เงินได้พงึประเมินในปีภาษีทีล่ว่งมาแล้วนัน้ จะจ่ายในหรือนอกประเทศ และไมว่า่ผู้มี

เงินได้นัน้จะเป็นผู้อยูใ่นประเทศไทยหรือไมก็่ตาม) 

2. เงินได้เกิดจากแหลง่นอกประเทศไทย  หมายถงึ เงินได้ทีเ่กิดขึน้หรือเป็นผลสบืเนื่องจากมี 

2.1 หน้าที่งานท่ีท าในตา่งประเทศ หรือ 

2.2 กิจการท่ีท าในตา่งประเทศ หรือ 

2.3 ทรัพย์สนิท่ีอยูใ่นตา่งประเทศ 

* เง่ือนไข ผู้มีเงินได้เกิดจากแหลง่นอกประเทศในปีภาษีที่ลว่งมาแล้วจะต้องเสยีภาษีเงินได้ ในประเทศไทยก็ตอ่เมื่อเข้า

องค์ประกอบทัง้ 2 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้มีเงินได้เป็น ผู้อยูใ่นประเทศไทย ในปีภาษีนัน้ชัว่ระยะเวลาหนึง่หรือหลายระยะเวลา รวมทัง้หมดถึง 180 วนั และ 

(2) ผู้มีเงินได้ น าเงินได้นัน้เข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีนัน้ด้วย 

ในการเสยีภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาบางกรณี ถ้าเก่ียวข้องกบับคุคลของบางประเทศที่มี อนสุญัญาภาษีซ้อน* หรือความ

ตกลงเพื่อปอ้งกนัการเก็บภาษีซ า้ซ้อนกบัประเทศไทยจ าเป็นต้องพิจารณาถึงความ ตกลงหรืออนสุญัญาวา่ด้วยการเว้นการ

เก็บภาษีซ้อนระหวา่งประเทศไทยได้ท าความตกลงไว้ด้วย 



ในการเสียภาษีจะต้องค านวณภาษีอย่างไร? 

เนื่องจากผู้มเีงินได้ประกอบอาชีพแตกตา่งกนั มีความยากงา่ยหรือต้นทนุท่ีแตกตา่งกนั เพื่อความ เป็นธรรม ในกฎหมายจงึ

ได้แบง่ลกัษณะเงินได้(พงึประเมนิ) ออกเป็นกลุม่ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อก าหนด วิธีค านวณภาษีให้เกิดความเป็นธรรม

มากที่สดุ ดงันี ้

1. เงินได้ประเภทท่ี 1 ได้แก่ เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ไมว่า่จะเป็น  

- เงินเดือน คา่จ้าง เบีย้เลีย้ง โบนสั เบีย้หวดั บ าเหน็จ บ านาญ 

- เงินคา่เช่าบ้านท่ีได้รับจากนายจ้าง 

- เงินท่ีค านวณได้จากมลูคา่ของการได้อยูบ้่าน ซึง่นายจ้างให้อยูโ่ดยไมเ่สยีคา่เช่า 

- เงินท่ีนายจ้างจ่ายช าระหนีใ้ด ๆ ซึง่ลกูจ้างมีหน้าที่ต้องช าระ 

- เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เช่น มลูคา่ของการได้รับประทานอาหาร เป็นต้น  

2. เงินได้ประเภทท่ี 2 ได้แก่ เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือต าแหนง่งานท่ีท า หรือจากการรับท างานให้ ไมว่า่จะเป็น 

- คา่ธรรมเนียม คา่นายหน้า คา่สว่นลด 

- เงินอดุหนนุในงานท่ีท า เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั 

- เงินคา่เช่าบ้านท่ีได้รับเนื่องจากหน้าที่หรือต าแหนง่งานท่ีท า หรือจากการรับท างานให้ 

- เงินท่ีค านวณได้จากมลูคา่ของการได้อยูบ้่าน ที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยูโ่ดยไมเ่สยีคา่เช่า 

- เงินท่ีผู้จา่ยเงินได้จา่ยช าระหนีใ้ด ๆ ซึง่ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องช าระ 

- เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรือต าแหนง่งานท่ีท าหรือ จากการรับท างานให้นัน้ ไมว่า่

หน้าที่หรือต าแหนง่งาน หรืองานที่รับท าให้นัน้จะเป็นการประจ าหรือชัว่คราว  

 

 

ผู้มีเงนิได้มีสทิธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง? 

การหกัลดหยอ่น หมายถึง รายการตา่งๆ ท่ีกฎหมายได้ก าหนดให้หกัได้เพิ่มขึน้หลงัจากได้หกัคา่ใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็นการ

บรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้ เสยีภาษีก่อนน าเงินได้ทีเ่หลอืซึง่เรียกวา่เงินได้สทุธิไปค านวณภาษีตามบญัชีอตัราภาษีเงินได้

บคุคลธรรมดา รายการหกัลดหยอ่นกรณีตา่ง ๆ มีดงัตอ่ไปนี ้ 



1. การหกัลดหยอ่นในกรณีทัว่ไป 

  1.1 ผู้มีเงินได้ 30,000 บาท (ไมว่า่จะอยูใ่นประเทศไทยถึง 180 วนั หรือไมก็่ตาม) 

  1.2 สามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ 30,000 บาท  

   (1) สามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ที่มีสทิธิหกัลดหยอ่น จะต้องเป็นสามีหรือภริยาชอบด้วยกฎหมาย การสมรส ไมค่รบปี

ภาษีก็มีสทิธิหกัลดหยอ่นได้ เช่น จดทะเบยีนสมรสระหวา่งปีภาษี หรือตายในระหวา่งปีภาษี ก็มีสทิธิหกัลดหยอ่นได้ 

30,000 บาท  

   (2) สามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ที่จะน ามาหกัลดหยอ่นจะต้องไมม่ีเงินได้พงึประเมินหรือมีแตไ่มไ่ด้แยกค านวณภาษี 

ตวัอยา่ง สามีภริยาแตง่งานครบปีภาษีและตา่งฝ่ายตา่งมเีงินได้ประเภทที่ 1 กรณีดงักลา่ว ภริยาสามารถแยกค านวณภาษี

ตา่งหากจากสามีได้โดยชอบ ทัง้สามีภริยาจงึไมม่ีสทิธิน าคูส่มรสมาหกัลดหยอ่นได้ แตห่ากภริยามีเงินได้ประเภทอื่น (2-8) 

ให้สามีน าเงินได้ของภริยามารวมค านวณและมีสทิธิน าคูส่มรสมาหกั ลดหยอ่นได้ 

  

 

 

ผู้มีเงนิได้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาอย่างไร และเม่ือใด? 

แบบแสดงรายการที่ใช้มดีังต่อไปนี ้

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดามี 2 ระยะ คือ  

1. "ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาคร่ึงปี" เป็นการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้เฉพาะเงินได้พงึประเมินประเภทที่ 5,6,7 หรือ 8 

ที่ได้รับตัง้แตเ่ดือนมกราคมถึงเดอืนมิถนุายนไมว่า่จะมเีงินได้ประเภทอื่นรวมอยูด้่วยหรือไมก็่ตาม โดยยื่นภายในเดือน

กนัยายนของปีภาษีนัน้ และภาษีที่เสยีนีน้ าไปเป็นเครดิตหกัออกจากภาษีสิน้ปีได้ 

2. "ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาสิน้ปี" เป็นการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้พงึประเมินที่ได้รับแล้ว ในระหวา่งปีภาษี โดยยื่น

ภายในเดือนมีนาคมของปีถดัไป  

การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90  91 ผา่นอินเทอร์เน็ต 

ขัน้ตอนการยื่นแบบฯ 

1. เข้า web site ของกรมสรรพากรท่ี www.rd.go.th  

2. เลอืกรายการบริการยื่นแบบผา่นอินเทอร์เน็ต 



3. เลอืกรายการบริการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 แล้วแตก่รณี 

4. ถ้าเข้าสูก่ารใช้บริการครัง้แรก ให้เลอืกรายการลงทะเบยีนก่อน เมื่อได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง 

หมายเลขผู้ใช้ และรหสัผา่นบนหน้าจอ 

5. เข้าระบบโดยบนัทกึ หมายเลขผู้ใช้และรหสัผา่น 

6. ปอ้นรายการข้อมลู ได้แก่ รายการเงินได้ คา่ลดหยอ่น เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีหกั ณ ที่จ่าย ฯลฯ  แล้ว คลกิ "ตกลง" 

เพื่อยืนยนัการยื่นแบบฯ 

7. เมื่อได้ตรวจสอบรายการข้อมลูที่บนัทกึและสัง่ให้ระบบ "ค านวณภาษีแล้ว" 

7.1 กรณีไมม่ีภาษีต้องช าระ 

(1) โปรแกรมจะแจ้งผลการรับแบบและหมายเลขอ้างองิ เพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการยื่นแบบฯ 

(2) กรมสรรพากรจะสง่ใบเสร็จรับเงินให้ตามที่อยูท่ี่ได้ลงทะเบียนไว้ 

7.2 กรณีมีภาษีต้องช าระ 

(1) หากเลอืกวิธีช าระภาษีผา่น e-payment ระบนุาคารท่ีทา่นใช้บริการอยู ่และด าเนินการตามขัน้ตอนของ ธนาคารนัน้ 

(2) หากเลอืกวิธีช าระภาษีผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร (1) ระบบจะแจ้งเลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร รหสั 

ควบคมุ และจ านวนภาษีทีต้่องเสยี เพื่อใช้เป็นข้อมลูน าไปช าระภาษีผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารตอ่ไป เพื่อความ

สะดวกและถกูต้อง โปรดสัง่พิมพ์หรือจดข้อมลูดงักลา่วไว้ด้วย 

(3) หากเลอืกวิธีช าระภาษี ณ เคาน์เตอร์ ไปรษณีย์อตัโนมตัิ (Pay at Post ) ระบบจะแจ้งรายการข้อมลูเช่นเดียวกบั (2) 

เพื่อใช้เป็นข้อมลูน าไปช าระภาษี ณ ที่ท าการไปรษณีย์ทกุแหง่ (ยกเว้น ปณ. โสกเชือก จ. ร้อยเอ็ด และ ปณ. ชุมแสง

สงคราม จ.พษิณโุลก  

 

 

 ขัน้ตอนการช าระภาษี 

เมื่อได้ท ารายการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ผา่นอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว และเป็นกรณีทีม่ีภาษีต้องช าระ ผู้ใช้บริการ

จะต้องช าระภาษีทัง้จ านวนในวนัใดก็ได้ภายในก าหนดเวลายื่นแบบ โดยมีทางเลอืกในการช าระภาษีวิธีใดวิธีหนึ่ง ดงันี ้

1. การช าระภาษีผา่นบริการอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์ 



1.1 การช าระภาษีผา่น e-payment เป็นระบบการช าระเงินพร้อมกบัการยื่นรายการข้อมลูตามแบบ 

(1) ผู้ใช้บริการต้องท าความตกลงกบัธนาคารไว้แล้ว 

(2) เลอืกธนาคารท่ีต้องการสัง่โอนเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารเพื่อช าระภาษี  

(3) ท ารายการโอนเงินตามขัน้ตอนของธนาคาร 

(4) เมื่อท ารายการโดยครบถ้วนแล้วโปรแกรมจะแจ้ง หมายเลขอ้างอิง การยื่นแบบฯ และช าระภาษีให้ 

(5) กรมสรรพากรจะสง่ใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่แสดงในแบบให้โดยเร็ว 

1.2 การช าระวิธีอื่น 

(1) เลอืกบริการช าระภาษี 

(2) ปอ้นข้อมลูหมายเลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี  รหสัควบคมุ และจ านวนภาษีที่ต้องช าระท่ีได้จากโปรแกรมการยื่นแบบฯ 

ผา่นอินเทอร์เน็ต 

(3) หากข้อมลูตามข้อ (2) ถกูต้องธนาคารจะโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของทา่นเข้าบญัชีกรมสรรพากรเพื่อช าระภาษี 

(4) กรมสรรพากร จะสง่ใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ได้ลงทะเบยีนไว้ในแบบฯให้โดยเร็ว 

หมายเหต ุกรณีช าระผา่นเคร่ือง ATM ต้องเป็นเคร่ือง ATM ของธนาคารผู้ออกบตัรเทา่นัน้ 

 2. การช าระเงินทางไปรษณีย์ Pay at Post ให้น ารายการข้อมลูที่ได้รับจากระบบได้แก่ เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษีอากร 

รหสัควบคมุ จ านวนเงินภาษี ไปช าระเงินภาษีอากรได้ ณ ท่ีท าการไปรษณีย์ทัว่ประเทศ (ยกเว้น ปณ. โสกเชือก จ.ร้อยเอด็ 

และ ปณ.ชมุแสงสงคราม จ. พิษณโุลก)   กรมสรรพากรจะสง่ใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ได้

ลงทะเบียนไว้ให้โดยเร็ว 

 

 

เง่ือนไขการใช้บริการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90  ภ.ง.ด. 91 

1. เป็นบริการยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ส าหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานประเภทเดียวเป็นบริการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ส าหรับผู้

มีเงินได้กรณีทัว่ไป 

2. เป็นผู้มีเลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากรและมีเลขประจ าตวัประชาชน (กรณีมีสญัชาติไทย) 



3. เป็นแบบฯ ที่ไมไ่ด้ขอคืนภาษี 

4. เป็นการยื่นแบบฯ และช าระภาษีตลอด 24 ชม.ของทกุวนัเว้นแตว่นัท่ี 31 มีนาคม 2546 จะปิดการให้บริการเวลา 

22.00 น. 

5. เป็นการยื่นแบบฯ ภายในก าหนดเวลาและช าระภาษีทัง้จ านวนในคราวเดียวเท่านัน้ 

6. กรณีช าระผา่น ATM ต้องเป็นเคร่ือง ATM ของธนาคารผู้ออกบตัรกนั 

7. กรณีช าระภาษีผา่น e-payment จะต้องท าความตกลงกบัธนาคารก่อน 

 

 

การช าระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง ? 

การช าระภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา นอกจากผู้ เสยีภาษี จะช าระภาษีโดยการ ถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายแล้ว ถ้าในการยื่นแบบ 

แสดงรายการ และค านวณภาษี ตามแบบแสดงรายการ ที่ยื่นนัน้ มีภาษีที่ต้องช าระ หรือต้องช าระเพิ่มเติมอีก ก็ให้ช าระ 

หรือช าระเพิม่เตมิ ตอ่เจ้าหน้าที่สรรพากร พร้อมกบั การยื่นแบบนัน้ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ รับช าระ จะออกหลกัฐานใบเสร็จ แสดง

การรับเงินภาษี และถือเป็นหลกัฐาน แสดงการยื่นแบบฯ ให้กบั ผู้ยื่นแบบแสดงรายการ ทกุราย การช าระภาษีเลอืกวิธีการ

ช าระได้ดงันี ้

 1.ช าระด้วยเงินสด  

2.ช าระด้วยบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ ได้เฉพาะที่ส านกังานสรรพากรพืน้ที่สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร (โดยผู้ ถือบตัร

อิเลก็ทรอนิกส์เป็นผู้ช าระคา่ธรรมเนียม) 

2.1  บตัรเครดิต ธนาคารกรุงไทย (KTC)   ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)   ธนาคารกสกิรไทย (KBANK) 

2.2  บตัร TAX SMART CARD  ของธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกสกิรไทย  และธนาคารกรุงไทย 

3.ช าระด้วยเช็คหรือดราฟต์ 

 

3.1 เช็คที่ช าระต้องเป็นเช็ค 4 ประเภท ได้แก่ 

(1) เช็คธนาคารแหง่ประเทศไทย (เช็คประเภท ก.) 

(2) เช็คทีม่ีธนาคารค า้ประกนั (เช็คประเภท ข.) 



(3) เช็คทีธ่นาคารเซ็นสัง่จา่ย (เช็คประเภท ค.) 

(4) เช็คที่ผู้มีหน้าที่ช าระเงินภาษีอากรเป็นผู้ เซ็นสัง่จา่ย และใช้ช าระโดยตรง (เช็คประเภท ง.) 

การใช้เช็คประเภท ง. ให้ปฏิบตัิดงันี ้

             ( ก )กรณีใช้ช าระภาษีในกรุงเทพมหานคร และในจงัหวดันนทบรีุ จงัหวดัปทมุธานี จงัหวดัสมทุรปราการ จงัหวดั

สมทุรสาคร (เฉพาะอ าเภอเมืองสมทุรสาคร และอ าเภอกระทุม่แบน) จงัหวดันครปฐม (เฉพาะอ าเภอสามพราน) และ

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (เฉพาะอ าเภอบางปะอิน) ต้องเป็นเช็คของธนาคาร หรือสาขาธนาคาร ซึง่ตัง้อยูใ่น ท้องที่ใด

ท้องที่หนึง่ข้างต้นเทา่นัน้ 

  ( ข )กรณีใช้ช าระภาษีในจงัหวดั (อ าเภอ) อ่ืนนอกจาก (ก) ให้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่เปิดบญัชีเงินฝากไว้กบัธนาคาร

หรือ สาขาธนาคารซึง่ตัง้อยูใ่นจงัหวดัท้องที่อนัเป็นภมูิล าเนาเทา่นัน้ 

 3.2 การสัง่จา่ยเช็คหรือดราฟต์ ให้ขีดคร่อม และสัง่จา่ยดงันี ้

(1) ในกรุงเทพมหานคร ให้สัง่จ่าย “กรมสรรพากร” กบัขีดฆา่ค าวา่ “ผู้ ถือ” ออก 

(2) ในตา่งจงัหวดั 

           ( ก )กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 และช าระภาษีที่ส านกังานสรรพากรพืน้ท่ีสาขา  

หรือธนาคารด้วยเช็คประเภท ง. ให้สัง่จา่ยแก่ “กรมสรรพากร” ถ้าเป็นเช็คประเภท ก. ข.  

ค. ให้ติดตอ่ส านกังานสรรพากรพืน้ท่ีสาขา 

           ( ข )กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 และช าระภาษีที่ธนาคาร 

  - กรณียื่นแบบฯ ท่ี ธนาคารกรุงไทย ให้สัง่จา่ย “กรมสรรพากร” และขดีฆา่ค าวา่  

“ผู้ ถือ” ออก 

  - กรณียื่นแบบฯ ท่ี ธนาคารอื่น ๆ นอกเหนือ จาก ธนาคารกรุงไทย ให้สัง่จา่ย   

“สรรพากรอ าเภอ..... (ระบช่ืุออ าเภอ)” และขีดฆา่ค าวา่ “ผู้ ถือ” ออก 

 

 

 



หากยื่นแบบแล้วมีภาษีต้องช าระจะขอผ่อนช าระภาษีได้หรือไม่ ? 

ถ้ามีภาษีที่ต้องช าระจ านวนตัง้แต่ 3,000 บาทขึน้ไป ทัง้ภาษีคร่ึงปีและภาษีสิน้ปี ผู้ เสยีภาษีมีสทิธิ ขอผอ่นช าระภาษีได้เป็น 

3 งวดเทา่ ๆ กนั โดยไมต้่องเสยีเงินเพิ่มใดๆ ผู้ เสยีภาษีอาจตดิตอ่ขอผอ่นช าระได้ที่ ส านกังานสรรพากรพืน้ท่ีสาขาโดยใช้

แบบบ.ช. 35 จ านวน 1 ชดุ 3 แผน่ ข้อความเหมือนกนัดงันี ้ 

          งวดที่ 1    ช าระพร้อมกบัการยื่นแบบแสดงรายการภายในวนัท่ี 30 กนัยายน หรือวนัท่ี 31 มีนาคม 

          งวดที่ 2    ช าระภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีต้องช าระงวดที่ 1 

          งวดที่ 3   ช าระภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีต้องช าระงวดที่ 2 

ถ้าภาษีงวดใดงวดหนึง่มิได้ช าระภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว ผู้ เสยีภาษีหมดสทิธิที่จะช าระภาษีเป็น รายงวด และต้องเสยี

เงินเพิม่ในอตัราร้อยละ 1.5 ตอ่เดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีงวดทีเ่หลอื 

 

ถ้าไม่ช าระในก าหนดเวลาหรือช าระไม่ถกูต้องจะมีความรับผิดอย่างไรบ้าง? 

1. กรณีไมช่ าระภาษีภายในก าหนดเวลา 

จะต้องเสยีเงินเพิม่ร้อยละ 1.5 ตอ่เดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องช าระนัน้ นบัแตว่นัพ้นก าหนดเวลาการ

ยื่นรายการจนถงึวนัช าระภาษี เว้นแตก่รณีที่ได้รับอนมุตัจิากอธิบดีกรมสรรพากร ให้ขยายก าหนดเวลาช าระภาษีได้ 

เงินเพิม่เสยีร้อยละ 0.75 

2. กรณีเจ้าพนกังานตรวจสอบออกหมายเรียก 

 และปรากฏวา่มิได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้หรือยื่นแบบแสดงรายการไว้ แตช่ าระภาษีขาดหรือต า่ไป นอกจากจะต้อง

รับผิดช าระเงินเพิม่ตามข้อ 1 แล้ว ยงัจะต้องรับผิดเสยีเบีย้ปรับอีก 1 เทา่ หรือ 2 เทา่ของเงินภาษีทีต้่องช าระแล้วแต่

กรณี เงินเบีย้ปรับดงักลา่วอาจลดหรืองดได้ตามระเบียบท่ีอธิบดกี าหนดโดยอนมุตัิรัฐมนตรี 

 

ภาษีเงนิได้นิตบิุคคล 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล เป็นภาษีอากรประเภทหนึง่ที่บญัญตัิไว้ ในประมวลรัษฎากร จดัเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือ ห้าง

หุ้นสว่นนิติบคุคลมีหลกัการจดัเก็บท่ีส าคญัๆ โดยล าดบัดงันี ้

1.  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงนิได้นิติบุคคล   



ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล ท่ีจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพง่ และ

พาณิชย์ และหมายความรวมถงึนิติบคุคลอื่นๆ ที่ไมไ่ด้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ ด้วย ดงันี ้ 

บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่มีหน้าที่เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล มีดงันี ้ 

      (1)   บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ได้แก่  

               ก.   บริษัท จ ากดั  

               ข.   บริษัทมหาชน จ ากดั  

               ค.   ห้างหุ้นสว่นจ ากดั  

               ง.   ห้างหุ้นสว่นสามญัจดทะเบยีน  

      (2)   บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่มีหน้าที่เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในประเทศ

ไทย ก็ตอ่เมื่อเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้ 

               ก.   บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลตา่งประเทศนัน้ เข้ามากระท ากิจการในประเทศไทย (มาตรา 66 วรรคแรก 

แหง่ประมวลรัษฎากร)  

               ข.   บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลตา่งประเทศนัน้ กระท ากิจการในท่ีอื่นๆ รวมทัง้ในประเทศไทย (มาตรา 66 

วรรคสอง แหง่ประมวลรัษฎากร)  

               ค.   บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลตา่งประเทศนัน้ กระท ากิจการอื่นๆรวมทัง้ในประเทศไทยและกิจการท่ี

กระท านัน้เป็นกิจการขนสง่ระหวา่งประเทศ (มาตรา 67 แหง่ประมวลรัษฎากร)  

               ง.   บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลตา่งประเทศนัน้ มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แตไ่ด้รับเงินได้พงึ

ประเมินตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ท่ีจา่ยจากหรือในประเทศไทย (มาตรา 70) 

 

               จ.   บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลตา่งประเทศที่เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในประเทศไทย ตามมาตรา 76 วรรค

สอง และมาตรา 76 ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากร ได้จ าหนา่ยเงินก าไรหรือเงินประเภทอื่นที่กนัไว้จากก าไร หรือถือได้วา่เป็น

เงินก าไรออกไปจากประเทศไทย (มาตรา 70 ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากร) 

               ฉ.   บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลตา่งประเทศนัน้ มิได้เข้ามาท ากิจการในประเทศไทยโดยตรง หากแตม่ี

ลกูจ้างหรือผู้ท าการแทนหรือผู้ท าการติดตอ่ ในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซึง่เป็นเหตใุห้ได้รับเงินได้หรือผลก าไรใน

ประเทศไทย (มาตรา 76 ทว)ิ  



 

      (3)   กิจการซึง่ด าเนินการเป็นทางค้า หรือหาก าไร โดย  

               ก.   รัฐบาลตา่งประเทศ  

               ข.   องค์การของรัฐบาลตา่งประเทศ  

               ค.   นติิบคุคลอื่นท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายของตา่งประเทศ  

      (4)   กิจการร่วมค้า (Joint Venture) ได้แก่ กิจการท่ีด าเนินการร่วมกนัเป็นทางค้าหรือหาก าไร ระหวา่งบคุคล

ดงัตอ่ไปนีค้ือ  

               ก.   บริษัทกบับริษัท  

               ข.   บริษัทกบัห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล  

               ค.   ห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลกบัห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล  

               ง.   บริษัทและหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลกบับคุคลธรรมดา  

               จ.   บริษัทและหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลกบัคณะบคุคลที่มิใช่นิติบคุคล  

               ฉ.   บริษัทและหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลกบัห้างหุ้นสว่นสามญั  

               ช.   บริษัทและหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลกบันิติบคุคลอื่น 

      (5)   มลูนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึง่มีรายได้แตไ่มร่วมถึงมลูนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็น

องค์การหรือสถานสาธารณกศุล  

 (6)   นิติบคุคลที่อธิบดีก าหนดโดยอนมุตัิรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานเุบกษาให้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติ

บคุคลตามประมวลรัษฎากร  

 

 

2.  นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงนิได้    

นิติบคุคลอื่นๆ นอกจากที่กลา่วในข้างต้น และเฉพาะที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย เช่น กระทรวง ทบวง กรม องค์การ ของ

รัฐบาลหรือสหกรณ์ ไมม่ีหน้าที่ต้องเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลแตอ่ยา่งใด  



อยา่งไรก็ตาม ยงัมีนติิบคุคลอีกบางประเภทท่ีเข้าลกัษณะต้องเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลตามประมวลรัษฎากร แตไ่ด้รับการ

ยกเว้นตามบทบญัญตัิของกฎหมายตา่งๆ ได้แก่  

      (1)   บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลตามข้อผกูพนัท่ีประเทศไทยมีอยูต่ามสญัญาวา่ด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

หรือทางเทคนิคระหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลตา่งประเทศ  

      (2)   บริษัทจ ากดัที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการลงทนุ  

      (3)   บริษัทจ ากดัและนิติบคุคลท่ีมีสภาพเช่นเดียวกบับริษัทจ ากดัซึง่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่ง ประเทศ

ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลตามพระราชบญัญตัิภาษีเงินได้ปิโตรเลยีม  

      (4)   บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่อยูใ่นประเทศที่มีอนสุญัญาวา่ด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกบัประเทศไทย 

ตามเง่ือนไขที่ก าหนดในอนสุญัญา  

 

3.  ฐานภาษีของภาษีเงนิได้นิติบุคคล     

         ภาษีเงินได้นติิบคุคล ค านวณจากเงินได้ที่ใช้เป็นหลกัฐานในการค านวณภาษีคณูด้วยอตัราภาษีที่ก าหนด ดงันัน้ เงิน

ได้ที่ต้องเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลหรือฐานภาษีเงินได้นติิบคุคลนัน้ โดยทัว่ไปได้แก่ก าไรสทุธิที่ค านวณตาม เง่ือนไขที่

ก าหนด แตเ่พื่อความเป็นธรรมและอดุช่องวา่งในการจดัเก็บภาษีเงินได้ จึงได้มี การบญัญตัจิดัเก็บภาษีเงินได้ นิติบคุคล 

จากเงินได้หรือฐานภาษี ท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้ 

                (1)   ก าไรสทุธิ  

                (2)   ยอดรายได้ก่อนหกัรายจา่ย  

                (3)   เงินได้ที่จา่ยจากหรือในประเทศไทย  

                (4)   การจ าหนา่ยเงินก าไรออกไปจากประเทศไทย  

 

ภาษีเงนิได้นิตบุิคคลค านวณจากก าไรสุทธิ 

4.1  ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีเงินได้จากก าไรสทุธิ     

(1)   บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย  

         ก.   บริษัท จ ากดั  



         ข.   บริษัทมหาชน จ ากดั  

         ค.   ห้างหุ้นสว่น จ ากดั  

         ง.   ห้างหุ้นสว่นสามญัจดทะเบียน  

         ในกรณีที่บริษัทห้างห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยมีสาขาไมว่า่จะอยูใ่นหรือนอก ประเทศไทย 

จะต้องน าก าไรสทุธิของสาขามารวมก าไรสทุธิของส านกังานใหญ่เพื่อเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลใน ประเทศไทย  

(2)   บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายของตา่งประเทศ  

         บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายของตา่งประเทศ และมีหน้าที่เสยีภาษีเงินได้นติิบคุคลใน

ประเทศไทย ได้แก่  

         (ก)   บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายของตา่งประเทศและกระท ากิจการในที่อื่นๆ รวมทัง้ใน

ประเทศไทย ได้แก่  

                 บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายของตา่งประเทศดงักลา่ว จะต้องน าก าไรสทุธิเฉพาะ ท่ีได้

จากการกระท ากิจการในประเทศไทยมาเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล  

         (ข)   บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล ซึง่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายของตา่งประเทศมีลกูจ้างหรือผู้ท าการแทน หรือผู้ท าการ

ติดตอ่ในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซึง่เป็นเหตใุห้ได้รับเงินได้หรือผลก าไรในประเทศไทย ให้ถือวา่บคุคลผู้ จ้างเป็น

ลกูจ้าง หรือผู้ท าการแทน หรือผู้ท าการติดตอ่เช่นวา่นัน้ไมว่า่จะเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคล เป็นตวัแทนของบริษัทหรือ

ห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล ซึง่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายของตา่งประเทศและให้บคุคลนัน้มีหน้าที่และ ความรับผิดชอบในการยื่น

รายการและเสยีภาษีเงินได้เฉพาะที่เก่ียวกบัเงินได้หรือผลก าไรดงักลา่ว  

(3)   กิจการซึง่ด าเนินการเป็นทางการค้าหรือหาก าไรโดยรัฐบาลตา่งประเทศองค์การของรัฐบาลตา่งประเทศ หรือนิติ

บคุคลอื่นท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายของตา่งประเทศ  

(4)   กิจการร่วมค้า  

4.2   รอบระยะเวลาบญัชี     

ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีจากก าไรสทุธิ ต้องค านวณก าไรสทุธิ จากรายได้จากกิจการ หรือเนื่องจาก กิจการท่ีกระท าในรอบ

ระยะเวลาบญัชี หกัด้วยรายจ่ายตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในมาตรา65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี ซึง่ประมวลรัษฎากรได้ก าหนด

รอบระยะเวลาบญัชีหนึง่ๆ ไว้ดงันี ้ 



(1)   รอบระยะเวลาบญัชีโดยทัว่ไปตามบทบญัญตัิมาตรา 65 แหง่ประมวลรัษฎากร รอบระยะเวลาบญัชี ส าหรับการ

ค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคล จะต้องเทา่กบั 12 เดือน โดยจะเร่ิมต้นและสิน้สดุลงเมื่อใดก็ได้  

(2)   รอบระยะเวลาบญัชีซึง่น้อยกวา่ 12 เดือน กรณีที่กฎหมายยอมให้รอบระยะเวลาบญัชีน้อยกวา่ 12 เดือน ได้ มเีฉพาะ

กรณีดงัตอ่ไปนี ้คือ  

         ก.   บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลเร่ิมตัง้ใหม ่จะถือวนัเร่ิมตัง้ถงึวนัหนึง่วนัใดเป็นรอบระยะ เวลาบญัชีแรกก็ได้ แต่

รอบระยะเวลาบญัชีตอ่ไปต้องเทา่กบั 12 เดือน  

         ข.   บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลอาจยื่นค าร้องขอเปลีย่นวนัสดุท้ายของรอบระยะเวลาบญัชีก็ได้ ตามที่อธิบดี

กรมสรรพากรจะเห็นสมควรและสัง่อนญุาตซึง่รอบระยะเวลาบญัชีแรกที่ได้รับอนญุาตให้เปลีย่นจะน้อยกวา่ 12 เดือน  

         ค.   บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่เลกิกนัให้ถือเอาวนัท่ีเจ้าพนกังานจดทะเบยีนเลกิเป็น วนัสดุท้ายของรอบ

ระยะเวลาบญัชี  

         ง.   บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลควบเข้ากนั ให้ถือวา่บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลนัน้เลกิกนั รอบระยะเวลา

บญัชีที่ควบเข้ากนัจงึเป็นไปตาม (ค) ซึง่อาจน้อยกวา่ 12 เดือน  

         ในกรณีที่บริษัทเลกิกิจการและยงัช าระบญัชี ไมเ่สร็จ หากมกี าไรสทุธิเกิดขึน้ จะต้องน ามาเสยีภาษีเงินได้ นิติบคุคล

เพราะประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ถือวา่บริษัทยงัมีสภาพเป็นนิติบคุคลอยูต่ราบเทา่ที่ยงัช าระบญัชีไมเ่สร็จสิน้  

(3)   รอบระยะเวลาบญัชีมากกวา่ 12 เดือน รอบระยะเวลาบญัชีอาจขยายออกไปมากกวา่ 12 เดือนก็ได้ ในกรณีที่บริษัท

หรือห้างหุ้นสว่นนิติ บคุคลเลกิกิจการ หากผู้ช าระบญัชี และผู้จดัการไมส่ามารถยื่นรายการและเสยี ภาษีได้ภายใน 150 วนั

นบัแตว่นัสดุท้ายของรอบระยะเวลาบญัชีแล้ว ถ้าได้ยื่นค าร้องตอ่อธิบดีภายใน 30 วนันบัแตว่นั ที่เจ้าพนกังานรับจด

ทะเบียนเลกิ อธิบดีกรมสรรพากรอาจพิจารณาอนมุตัใิห้ขยายรอบระยะเวลาบญัชีออกไปได้ ซึง่รอบระยะ เวลาบญัชีรอบนี ้

อาจเกิน 12 เดือนก็ได้)  

 

 

 

4.3   ก าไรสทุธิเพื่อเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล   

ตามประมวลรัษฎากรได้ก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลจากก าไรสทุธิโดย ค านวณจาก

รายได้ซึง่ได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการท่ีกระท าในรอบระยะเวลาบญัชีหกัด้วยรายจ่ายตามเง่ือนไข ท่ีระบไุว้ในมาตรา 

65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี  



การค านวณรายได้และรายจา่ยดงักลา่ว ให้ใช้เกณฑ์สทิธ์ิ โดยให้น ารายได้ท่ีเกิดขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชีใด แม้วา่จะยงั

ไมไ่ด้รับช าระในรอบระยะเวลาบญัชีนัน้มารวมค านวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบญัชีนัน้และ ให้น ารายจ่ายทัง้สิน้ท่ี

เก่ียวกบัรายได้นัน้แม้จะยงัมิได้จา่ยในรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ มารวมค านวณเป็นรายจ่ายของ รอบระยะ เวลาบญัชีนัน้  

ในกรณีจ าเป็น ผู้มีเงินได้จะขออนมุตัิตอ่อธิบดี เพ่ือเปลีย่นแปลงเกณฑ์สทิธ์ิ และวิธีการทางบญัชี เพ่ือค านวณราย ได้และ

รายจา่ยตามเกณฑ์อื่นก็ได้และเมือ่ได้รับอนมุตัิจากอธิบดีแล้วให้ถือปฏิบตัิตัง้แตร่อบระยะเวลาบญัชีที่อธิบดี ก าหนดเป็น

ต้นไป  

 

 

4.4   อตัราภาษี และการค านวณภาษี    

(1)   อตัราภาษี    

           ก.   ภาษีจากก าไรสทุธิของบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลร้อยละ 30  

           ข.   ภาษีจากก าไรสทุธิเฉพาะกรณีที่ได้จากการประกอบกิจการวิเทศธนกิจตามประกาศกระทรวงการคลงั เร่ืองการ

ประกอบกิจการวเิทศธนกิจของธนาคารพาณิชย ้์ ลงวนัท่ี16 กนัยายน 2535 ร้อยละ 10  

(2)   การค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคลจากก าไรสทุธิ บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลท่ีมีหน้าที่เสยี ภาษีเงินได้นิติบคุคล

จากก าไรสทุธิและต้องค านวณภาษีเงินได้ นิติบคุคล และยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีปีละ 2 ครัง้ ดงันี ้ 

           ก.   การค านวณเงินได้นติิบคุคลคร่ึงรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ ได้มีบญัญตัิไว้ในมาตรา 67 ทวิ แหง่ประมวล รัษฎากร

ดงันี ้ 

(1)   ในกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล นอกจากที่กลา่วใน (2) ให้จดัท าประมาณการก าไร สทุธิ หรือขาดทนุสทุธิ ซึง่

ได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการท่ีได้กระท าหรือจะได้กระท าในรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ แล้ว ให้ค านวณและช าระภาษี

เงินได้นิติบคุคลจากจ านวนกึ่งหนึง่ของประมาณการก าไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีนัน้  

                 (2)   ในกรณีบริษัทจดทะเบียนธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายวา่ด้วยการธนาคารพาณิชย์หรือ บริษัทเงินทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือ บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่

อธิบดีก าหนดให้ค านวณและช าระภาษีจากก าไรสทุธิ ของรอบระยะเวลาหกเดือนนบัแตว่นั แรกของรอบระยะเวลาบญัชี

ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี  

                 ภาษีเงินได้นติิบคุคลคร่ึงรอบระยะเวลาบญัชีนีใ้ห้ถือเป็นเครดิตในการเสยีภาษีเงินได้นติิบคุคลเมื่อสิน้ รอบ

ระยะเวลาบญัชีคอื เอาไปหกัออกจากภาษีทีต้่องเสยีจากก าไรสทุธิของทัง้รอบระยะเวลาบญัชีและในกรณีที่ภาษีที่เสยี ไว้



คร่ึงรอบระยะเวลาบญัชีสงูกวา่ภาษีที่จะต้องเสยีทัง้รอบระยะเวลาบญัชี บริษัทหรือห้างหุ้นสว่น นิตบิคุคลก็มีสทิธิขอคืน

ภาษีที่ช าระไว้เกินได้  

                 กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลมีรอบระยะเวลาบญัชีแรกหรือรอบระยะเวลาบญัชีสดุท้าย น้อยกวา่ 12 

เดือน ไมต้่องยื่นแบบแสดงรายการและเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลคร่ึงรอบระยะเวลาบญัชี  

           ข.   การค านวณเงินได้นติบิคุคลจากก าไรสทุธิ เมื่อสิน้รอบระยะเวลาบญัชี การค านวณก าไรสทุธิของบริษัทหรือ

ห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลให้ค านวณก าไรสทุธิตามเง่ือนไขที่บญัญตัิไว้ใน ประมวลรัษฎากร โดยน าก าไรสทุธิดงักลา่วคณูด้วย

อตัราภาษี เงินได้นิติบคุคล จะได้ภาษีเงินได้นิติบคุคล ที่ต้องช าระ ถ้าค านวณก าไรสทุธิออกมาแล้วปรากฎวา่ ไมม่ีก าไร

สทุธิ หรือขาดทนุสทุธิ บริษัทไมต้่องเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล ถ้าการจดัท าบญัชีของบริษัทได้จดัท าขึน้ตามหลกับญัชีโดย

ไมไ่ด้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขในประมวลรัษฎากรเมื่อ จะค านวณภาษีบริษัทจะต้องปรับปรุงก าไรสทุธิดงักลา่วให้เป็นไปตาม

เง่ือนไขที่บญัญตัิไว้ใน ประมวลรัษฎากรแล้วจึง ค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคล  

  

4.5  การยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี     

บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่เสยีภาษีเงินได้จากก าไรสทุธิจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีดงันี ้ 

(1)   การเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลคร่ึงรอบ 

       จะต้องยื่นแบบแสดงรายการพร้อมช าระภาษี(ถ้ามี) ตามแบบ ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือนนบัจากวนัสดุท้ายของทกุ 6 

เดือนแรกของรอบระยะเวลาบญัชี  

(2)   การเสยีภาษีเงินได้จากก าไรสทุธิเมื่อสิน้รอบ 

       ระยะเวลาบญัชีจะต้องยื่นแบบแสดงรายการพร้อมช าระภาษี (ถ้ามี) ตามแบบ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วนันบัแตว่นั

สดุท้ายของรอบระยะเวลาบญัชี  

 

 

 

5.  ภาษีเงนิได้นิติบุคคลค านวณจากยอดรายได้ก่อนหกัรายจ่าย     

5.1   ผู้มีหน้าที่เสยีภาษี ได้แก่ กิจการขนสง่ระหวา่งประเทศของบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลตา่งประเทศ และมลูนิธิ

หรือสมาคมที่ประกอบกิจการแล้วมีรายได้  

5.2   ฐานภาษี  



            (1)   กรณีกิจการขนสง่  

                (ก)   กรณีรับขนคนโดยสาร รายได้เกิดจากคา่โดยสาร คา่ธรรมเนียมและประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บใน ประเทศ

ไทย ก่อนหกัรายจา่ยใดๆ เนื่องในการรับขนคนโดยสารนัน้ ให้ค านวณภาษีอตัราภาษีร้อยละ 3  

                     ฐานภาษีส าหรับการให้บริการรับขนคนโดยสารซึง่ต้องน าไปรวมค านวณเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลให้ค านวณ 

จากมลูคา่ของคา่โดยสารท่ีได้รับหรือพงึได้รับส าหรับระยะทางจากต้นทางถึงปลายทางตามที่ระบใุนตัว๋โดยสาร รวมถงึ

คา่ธรรมเนียมและผลประโยชน์อืน่ใดที่เรียกเก็บจากคนโดยสารอนัเนื่องมาจากการให้บริการรับขนคนโดยสาร ไมว่า่บริษัท

หรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลนัน้จะให้บริการรับขนเองทัง้หมดหรือให้ผู้ประกอบการอื่นรับขนสง่ชว่งให้  

                (ข)   กรณีรับขนของ รายได้เกิดจากคา่ระวาง คา่ธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บไมว่า่ใน หรือนอก

ประเทศก่อนหกัรายจา่ยใดๆเนื่องในการรับขนของออกจากประเทศไทยนัน้ให้ค านวณภาษีอตัราร้อยละ 3 ฐานภาษีส าหรับ

การให้บริการรับขนสนิค้าซึง่ต้องน าไปรวมค าวณเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลให้ค านวณ จากมลูคา่ของคา่ระวางที่ได้รับหรือ

พงึได้รับ ส าหรับระยะทางจากต้นทางถงึปลายทางตามที่ระบ ุในแอร์เวย์บิล ในกรณีรับขนสนิค้าโดยอากาศยานหรือ

ส าหรับระยะทางถึงปลายทางตามที่ระบใุนบิลออฟเลดงิในกรณีรับขน สนิค้าโดยเรือทะเล รวมถงึคา่ธรรมเนียมและ

ประโยชน์อื่นใดทีเ่รียกเก็บจากผู้ รับบริการอนัเนื่อง มาจากการ ให้บริการรับขนสนิค้า ไม่วา่สายการบินหรือสายการเดินเรือ

นัน้จะให้บริการรับขนเองทัง้หมด หรือใหผู้ประกอบการอื่นรับขนสง่ช่วงให้  

 

            (2)   กรณีมลูนิธิหรือสมาคม  

                      มลูนิธิหรือสมาคมใดมิได้จดทะเบียนการจดัตัง้ให้ถกูต้องตามกฎหมายก็จะมฐีานะเป็นเพียงคณะบคุคลซึง่ 

อาจจะต้องเสยีภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา เช่น บริษัทจดัตัง้สโมสรส าหรับพนกังานเพื่อด าเนินกิจกรรม สนัทนาการส าหรับ

พนกังาน หรือนกัศกึษาจดัตัง้สโมสรหรือชมรมตา่งๆ โดยไมไ่ด้ผกูพนักบันิติบคุคลใดโดย เฉพาะ ยอ่มมีฐานะเป็นห้าง

หุ้นสว่นหรือ คณะบคุคลที่มใิช่นติิบคุคลซึง่จะต้องเสยีภาษีเงินได้อยา่ง บคุคลธรรมดาแม้วา่จะไมม่ีวตัถปุระสงค์เพื่อการค้า

หรือเพื่อที่จะแบง่ปันก าไรก็ตาม  

                     รายได้ของมลูนิธิหรือสมาคมทีต้่องเสยีภาษีเงินได้นติิบคุคลรายได้ทีม่ลูนิธิหรือสมาคมจะต้อง เสยีภาษีเงิน

ได้ จะรวมถงึรายได้ทกุอยา่งไมว่า่จะได้มาจากทางใดๆ เช่น รายได้จากการขายสนิค้าและบริการ ดอกเบีย้ คา่เช่า เงินปัน

ผล ฯลฯ  

                     รายได้ของมลูนิธิหรือสมาคมที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 65 ทวิ (13) ได้แก่  

                           (1)   คา่ลงทะเบียนหรือคา่บ ารุงที่ได้รับจากสมาชิก  

                           (2)   เงินหรือทรัพย์สนิท่ีได้รับจากการรับบริจาค  



                           (3)   เงินหรือทรัพย์สนิท่ีได้รับจากการให้โดยเสนห่า  

                     นอกจากนี ้ยงัมกีารยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่มลูนิธิหรือสมาคม เฉพาะเงินได้จากกิจการโรงเรียน เอกชนซึง่ได้ 

ตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยโรงเรียนเอกชน แตไ่มร่วมถึงเงินได้จากการขายของการรับจ้างท าของ หรือการให้บริการอื่นใดที่ 

โรงเรียนเอกชนซึง่เป็นโรงเรียนประเภทอาชีวศกึษาได้รับจากผู้ซึง่มใิช่นกัเรียน (มาตรา 5 นว แหง่พระราชกฤษฎีกา(ฉบบัท่ี 

10) พ.ศ. 2500)  

                     มลูนิธิและสมาคมต้องเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัรา ดงันี ้ 

                           (1)   เงินได้ประเภทท่ี 8 เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอตุสาหกรรม การขนสง่ หรือ 

การอื่นๆ เสยีร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหกัรายจา่ย  

                           (2)   เงินได้อื่น ๆ นอกจาก (ก) เสยีร้อยละ 10 ของรายได้ก่อนหกัรายจา่ยการค านวณภาษีเงินได้ของ

มลูนิธิ หรือสมาคม จะต้องค านวณตามรอบระยะเวลาบญัชีด้วย  

5.3   การยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี  

           (1)   กิจการขนสง่ระหวา่งประเทศของบริษัทหรือนิติบคุคล ตา่งประเทศจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและ ช าระ

ภาษีเงินได้นิติบคุคลภายใน 150 วนั นบัแตว่นัสดุท้ายของรอบระยะเวลาบญัชี กิจการขนสง่ระหวา่งประเทศนีม้ิ ต้องยื่น

เสยีภาษีคร่ึงรอบระยะเวลาบญัชีแตอ่ยา่งใด แบบแสดงรายการท่ีใช้ยื่น คือ ภ.ง.ด.52 (ยื่นรอบระยะเวลาบญัชี ละ 1 ครัง้)  

           (2)   มลูนิธิและสมาคมที่ประกอบกิจการมีรายได้ต้องยื่นแบบ แสดงรายการและช าระภาษีภายใน 150 วนั นบัแต่

วนัสดุท้ายของรอบระยะเวลาบญัชีแบบแสดงรายการท่ีใช้ยื่นคือ ภ.ง.ด. 55 (ยื่นรอบระยะเวลาบญัชีละ 1 ครัง้) ในการยื่น

แบบแสดงรายการนัน้มลูนิธิและสมาคมต้องแสดงบญัชีรายได้ กอ่นหกัรายจา่ยใดๆ ที่มีผู้สอบบญัชี ตามมาตรา 3 

ตรวจสอบและรับรองในรอบระยะเวลาบญัชีดงักลา่วด้วย แตไ่มต้่องแนบงบดลุแตอ่ยา่งใด  

 

 

 

6.  ภาษีเงนิได้นิติบุคคลส าหรับเงนิได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย      

6.1   ผู้มีหน้าที่เสยีภาษี ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายของตา่งประเทศที่มิได้ประกอบกิจการ

ในประเทศไทย และได้รับเงินได้พงึประเมินตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5) หรือ (6) ท่ีจ่ายจากหรือในประเทศไทย การเสยีภาษี

กรณีนีก้ฎหมายให้เสยีโดยวิธีหกัภาษี คือ ผู้จ่ายเงินได้ดงักลา่วจะต้องหกัภาษีจากเงินได้พงึประเมนิท่ีจ่ายตามวิธีการและ

อตัราดงัหวัข้อถดัไป ทัง้นีไ้มว่า่ใครจะเป็นผู้จ่ายเงินได้ก็ตาม ภาษีทีห่กัไว้ในกรณีนีเ้ป็นภาษีทีเ่สยีเด็ดขาดจงึเสร็จสิน้เป็นราย

ครัง้ไปถ้ากรณีที่เป็นการจ่ายเงินได้ดงักลา่วให้กบับริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลในตา่งประเทศซึง่เป็นสาขาของบริษัท 



หรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ผู้จา่ยเงินได้ไมม่ีหน้าที่ต้องหกัภาษีตามฐานนีเ้พราะผู้ รับเงินได้ไมใ่ช่ผู้มี

หน้าที่เสยีภาษีฐานนีแ้ตอ่ยา่งใด  

6.2   เงินได้ที่ต้องหกัภาษี เงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลตา่งประเทศ ซึง่ผู้จ่ายมีหน้าทีต้่อง หกัภาษี ได้แก่ เงิน

ได้พงึประเมินตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5) หรือ (6)  

            (1)   เงินได้พงึประเมินตามมาตรา 40(2) ได้แก่ เงินได้เนือ่งจากหน้าที่หรือ ต าแหนง่งานท่ีท า หรือจากการรับ 

ท างานให้ (คา่ธรรมเนียมค า้ประกนัเงินกู้ยืม ในทางปฏิบตัถืิอเป็นเงินได้พงึประเมิน ประเภทที่ 8)  

            (2)   เงินได้พงึประเมินตามมาตรา 40(3) ได้แก่ คา่แหง่กู๊ดวิลล์ คา่แหง่ลขิสทิธ์ิ หรือสทิธิอยา่งอ่ืน เงินปี หรือเงินได้

มีลกัษณะเป็นเงินรายปีอนัได้มาจากพินยักรรม นิติกรรมอยา่งอื่นหรือค าพิพากษาของศาล  

            (3)   เงินได้พงึประเมินตามมาตรา 40(4) ได้แก่เงินได้ที่เป็น  

                    (ก)   ดอกเบีย้พนัธบตัร ดอกเบีย้เงินฝาก ดอกเบีย้หุ้นกู้  ดอกเบีย้ตัว๋เงิน ดอกเบีย้เงินกู้ยืม ไมว่า่จะมี

หลกัประกนัหรือไมก็่ตาม  

                    กรณีได้เงินได้ที่เป็นดอกเบีย้จากรัฐบาล หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของ ประเทศไทย จดัตัง้

ขึน้ส าหรับให้กู้ยมืเพื่อสง่เสริม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออตุสาหกรรม ไมต้่องเสยี ภาษีฐานนี ้(มาตรา 70 วรรค 2 )  

                    (ข)   เงินปันผล เงินสว่นแบง่ของก าไรหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น นิติบคุคลหรือ

กองทนุรวม  

                    (ค)   เงินโบนสัที่จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เป็นสว่นในบริษัท หรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล  

                    (ง)   เงินลดทนุของบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล เฉพาะสว่นท่ีจา่ยไมเ่กินกวา่ก าไรและ เงินท่ีกนัไว้รวมกนั  

                    (จ)   เงินเพิ่มทนุของบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล ซึง่ตัง้ก าไรท่ีได้มาหรือเงินท่ีกนัไว้ รวมกนั  

                    (ฉ)   ผลประโยชน์ที่ได้จากการท่ีบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลควบเข้ากนัหรือรับช่วงกนั หรือเลกิกนั ซึง่ตี

ราคาเป็นเงินได้เกินกวา่เงินทนุ  

                    (ช)   ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็นหุ้นสว่น หรือโอนหุ้น หุ้นกู้  พนัธบตัร หรือ ตัว๋เงิน หรือตราสาร

แสดงสทิธิในหนีท้ี่บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลหรือบคุคลอื่นเป็นผู้ออก ทัง้นีเ้ฉพาะ ซึง่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกวา่ที่ลงทนุ  

            (4)   เงินได้พงึประเมินตามมาตรา 40(5) ได้แก่ เงินหรือประโยชน์อยา่งอื่นท่ีได้เนื่องจากการให้เชา่ ทรัพย์สนิ  

            (5)   เงินได้พงึประเมินตามมาตรา 40(6) ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบ โรคศิลป 

วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบญัชี ประณีตศิลปกรรม  



6.3   วิธีการค านวณหกัภาษีฐานนี ้มีหลกัเกณฑ์และวิธีการแยกออก ตามประเภทของเงินได้ ดงันี ้ 

 (1)   เงินได้พงึประเมินมาตรา 40(2)(3)(4)(5) และ (6) นอกจากเงินได้พงึประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) ดงัจะกลา่วตอ่ไป

ใน (2) ให้ค านวณหกัภาษีในอตัราร้อยละ 15  

            (2)   เงินได้พงึประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) ให้ค านวณหกัภาษีในอตัราร้อยละ 10  

            การยื่นแบบแสดงรายการช าระภาษี การหกัภาษีเงินได้นิตบิคุคล ณ ท่ีจ่ายส าหรับบริษัทตา่งประเทศข้างต้น ผู้

จ่ายเงินได้จะต้องหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย และยื่นแบบแสดงรายการและน าสง่ภาษีภายใน 7 วนั นบัแตว่นัสิน้เดือนของเดือนที่

จ่ายเงินได้พงึประเมินแบบแสดงรายการท่ียื่น ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด.54 (ถ้าไมม่ี การสง่เงินได้ไปตา่งประเทศก็ไมต้่องยื่น) 

 

 

7.  ภาษีเงนิได้นิติบุคคลส าหรับการจ าหน่ายก าไรไปนอกประเทศ      

7.1   ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีฐานนี ้ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลซึง่จ าหนา่ยเงินก าไรหรือเงิน ประเภทอื่นใดที่กนัไว้

จากก าไรหรือที่ถือได้วา่เป็นเงินก าไรออกไปจากประเทศไทยให้เสยีภาษีเงินได้โดยหกัภาษีจากจ านวนเงินท่ีจ าหนา่ย  

            การจ าหนา่ยเงินก าไรนัน้ให้หมายความรวมถึง  

            (1)   การจ าหนา่ยเงินก าไร หรือเงินประเภทอื่นใดที่กนัไว้จากก าไรหรือที่ถือได้วา่เป็นเงินก าไร จากบญัชีก าไร

ขาดทนุหรือบญัชีอื่นใดไปช าระหนี ้หรือหกักลบลบหนีห้รือไปตัง้เป็นยอดเจ้าหนีใ้นบญัชี ของบคุคลใด ๆ ในตา่งประเทศ 

หรือ  

            (2)   ในกรณีที่มิได้ปรากฎข้อเท็จจริงดงักลา่วใน (1) แตไ่ด้มีการขออนญุาตซือ้และโอนเงินตรา ตา่งประเทศ ซึง่เป็น

ก าไรหรือเงินประเภทอื่นใดที่กนัไว้จากก าไร หรือที่ถือได้วา่เป็นเงินก าไรออกไป ตา่งประเทศ หรือ  

            (3)   การปฏิบตัิอยา่งอื่นอนัก่อให้เกิดผลตาม (1) หรือ (2) 

7.2   อตัราภาษีและการค านวณภาษี วิธีการเสยีภาษีการจ าหนา่ยเงินก าไรไปตา่งประเทศนี ้ให้เสยีภาษีโดยหกัจากจ านวน

เงินท่ีจ าหนา่ยในอตัราร้อยละ 10  

7.3   การยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลทีจ่ าหนา่ยเงินก าไรไปตา่งประเทศ จะต้อง

ยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี ภายในเจ็ดวนันบัแตว่นัสิน้เดอืนของเดือนทีจ่ าหนา่ยเงินก าไร แบบแสดงรายการท่ีใช้

ยื่น ได้แก่ ภ.ง.ด. 54 (ยื่นทกุครัง้ที่มีการจ าหนา่ยเงิน ก าไรออกไปจากประเทศไทย ถ้าเก็บก าไรไว้ในประเทศไทยไมต้่องเสยี

ภาษีฐานนี)้  

 



 

8.  สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี      

8.1   ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ  

            (1)   ส านกังานสรรพากรพืน้ท่ีสาขา (สรรพากรเขต/อ าเภอ เดิม) ในท้องที่ที่ส านกังานใหญ่ตัง้อยู ่ 

            (2)   ธนาคารพาณิชย์ไทย และ สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร  

8.2   ในเขตจงัหวดัอื่น ให้ยื่น ณ  

            (1)   ท่ีวา่การอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอท้องที่ที่ส านกังานใหญ่ตัง้อยู ่ในกรณีส านกังานสรรพากรอ าเภอมิได้ตัง้อยู ่ณ 

ที่วา่การอ าเภอให้ยื่น ณ ส านกังานสรรพากรอ าเภอ หรือ  

           (2)   ส านกังานสาขาของธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอท้องที่ที่ส านกังานใหญ่ตัง้อยู ่ 

            หมายเหต ุการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด.50 , ภ.ง.ด.51 , ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54 สามารถยื่นผา่นเว็บไซต์

ของกรมสรรพากรก็ได้ 

 

 

 

 

 

 

ภาษีมูลค่าเพื่ม 

A ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่มีสิทธิแจ้งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ได้แก่      

      1.ผู้ประกอบกิจการขายสนิค้าพืชผลทางการเกษตร สตัว์ไมว่า่มีชีวติหรือไมม่ีชีวิต ปุ๋ ย ปลาป่นอาหารสตัว์ ยาหรือ

เคมีภณัฑ์ทีใ่ช้ส าหรับพืชหรือสตัว์ หนงัสอืพิมพ์ นิตยสาร หรือต าราเรียน 

2.ผู้ประกอบกิจการขายสนิค้าหรือให้บริการ ซึง่ไมไ่ด้รับยกเว้นภาษีมลูคา่เพิ่มตามกฎหมายและมีรายรับไมเ่กิน 1.8 ล้าน

บาทตอ่ปี 

3.การให้บริการขนสง่ในราชอาณาจกัรโดยทา่อากาศยาน 



4.การสง่ออกของผู้ประกอบการในเขตอตุสาหกรรมสง่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

5.การให้บริการขนสง่น า้มนัเชือ้เพลงิทางทอ่ในราชอาณาจกัร 

 

B ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  

1.ผู้ประกอบการท่ีมีรายรับจากการขายสนิค้าหรือให้บริการไมเ่กิน 1.8 ล้านบาทตอ่ปี 

2.ผู้ประกอบการท่ีขายสนิค้าหรือให้บริการท่ีได้รับยกเว้นภาษีมลูคา่เพิ่มตามกฎหมาย  

3.ผู้ประกอบการท่ีให้บริการจากตา่งประเทศ และได้มกีารใช้บริการนัน้ในราชอาณาจกัร  

4.ผู้ประกอบการท่ีอยูน่อกราชอาณาจกัรและเข้ามาประกอบกิจการขายสนิค้าหรือให้บริการในราชอาณาจกัรเป็นครัง้คราว 

ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข ท่ีก าหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพิม่ ( 

ฉบบัท่ี 43) ฯ ลงวนัท่ี 29 มกราคม พ . ศ . 2536  

5.ผู้ประกอบการอื่นตามที่อธิบดจีะประกาศก าหนดเมื่อมีเหตอุนัสมควร 

  

C วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

การจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม่ สามารถกระท าได้ 2 ช่องทาง ดงันี ้   

1.ยื่นแบบค าขอผา่นทางอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th 

2.ยื่นแบบค าขอด้วยกระดาษ ณ หนว่ยจดทะเบียนท่ีตัง้สถานประกอบการ  

  อากรแสตมป์ 

เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึง่ จดัเก็บจากการกระท า ตราสาร 28 ลกัษณะ ตามทีก่ าหนดไว้ในบญัชีอตัรา

อากรแสตมป์ 

 

ตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์      

        ค าวา่ “ตราสาร” ตามประมวลรัษฎากรหมายถึง เอกสารทีต้่องเสยีอากรแสตมป์ ตามที่ก าหนดไว้ในบญัชีอตัรา อากร

แสตมป์ ซึง่ปัจจุบนัมีทัง้หมด 28 ลกัษณะตราสาร เช่น ตราสารเชา่ที่กับโรงเรือน เช่าซือ้ทรัพย์สนิ จ้างท าของ กู้ยืมเงิน ฯลฯ 



อากรแสตมป์เป็นภาษีอากรทีจ่ดัเก็บจากการกระท าตราสาร โดยค าวา่ กระท า หมายความวา่ การลงลาย มือช่ือตาม

บทบญัญตัิแหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์  

 

 

ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป      

ผู้มีหน้าที่เสยีอากรแสตมป์ มดีงันี ้ 

      1.   บคุคลตามที่ระบไุว้ในช่องที่ 3 ของบญัชีอตัราอากรแสตมป์ เช่น ผู้ให้เชา่ผู้ โอน ผู้ให้กู้  ผู้ รับประกนัภยั ฯลฯ  

      2.   ถ้าตราสารท าขึน้นอกประเทศ ให้เป็นหน้าที่ของผู้ทรงตราสารคนแรกในประเทศเป็น ผู้ เสยีอากรภายใน 30 วนั นบั

แตว่นัท่ีได้รับตราสารนัน้  

            ถ้าหากไมไ่ด้ปฏิบตัิตามความข้างต้น ผู้ทรงคนใดคนหนึง่ต้องเสยีอากรแล้วจึงยื่นตราสารเพื่อให้จ่ายเงิน รับรอง 

สลกัหลงั โอนหรือถือเอาประโยชน์ได้  

            ผู้ทรงตราสารคนใด ได้ตราสารตามความข้างต้นไว้ในครอบครองก่อนพ้นก าหนด 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับตราสาร

นัน้ จะเป็นผู้ เสยีอากรก็ได้โดยมีสทิธิไลเ่บีย้จากผู้ทรงคนก่อนๆ  

      3.   ตัว๋เงินท่ียื่นให้ช าระเงิน มิได้ปิดแสตมป์บริบรูณ์ ผู้ รับตัว๋จะเสยีอากรและใช้สทิธิไลเ่บีย้จาก ผู้มีหน้าที่เสยีอากร หรือ

หกัคา่อากรจากเงินท่ีจะช าระก็ได้  

      4.   ผู้มีหน้าที่เสยีอากร ตามที่ระบไุว้ในบญัชีอตัราอากรแสตมป์ อาจตกลงให้คูก่รณีอีกฝ่ายหนึง่ เป็นผู้ เสยีอากรแทน

ตนก็ได้ เว้นแตก่รณีตาม 2. 

 

 

 

 

วิธีการเสียอากร 

วิธีการเสยีอากรแสตมป์ส าหรับการท าตราสาร เรียกวา่ “ปิดแสตมป์บริบรูณ์” ซึง่หมายความวา่  

1.  ในกรณีแสตมป์ปิดทบั คือการได้เสยีอากรโดยปิดแสตมป์ทบักระดาษก่อนกระท าหรือใน ทนัทีที่ท าตราสารเป็นราคาไม่

น้อยกวา่อากรที่ต้องเสยีและได้ขดีฆา่แสตมป์นัน้แล้ว หรือ  



2.   ในกรณีแสตมป์ดนุ คือการได้เสยีอากรโดยใช้กระดาษมีแสตมป์ดนุเป็นราคาไมน้่อยกวา่ อากรที่ต้องเสยี และขดีฆา่

แล้ว หรือโดยยื่นตราสารให้พนกังานเจ้าหน้าที่ประทบัแสตมป์ดนุ และช าระเงินเป็นจ านวนไมน้่อยกวา่อากรที่ต้องเสยีและ

ขีดฆา่แล้ว หรือ  

3.   ในกรณีช าระเป็นตวัเงิน คือการได้เสยีอากรเป็นตวัเงิน เป็นราคาไมน้่อยกวา่อากรท่ีต้องเสยีตาม บทบญัญตัิในหมวด

อากรแสตมป์ หรือตามระเบียบท่ีอธิบดีจะได้ก าหนดโดยอนมุตัิรัฐมนตรี  

การปิดแสตมป์บริบรูณ์ตามข้อ 1. และ 2. ดงักลา่วข้างต้น อธิบดีมอี านาจสัง่ให้ปฏิบตัิตาม ที่ก าหนดในข้อ 3. แทนได้ คือ 

ก าหนดให้เสยีอากรเป็นตวัเงิน เชน่ กรณีตัว๋แลกเงิน เช็ค ใบรับรางวลัฉลากกินแบง่ ใบรับเก่ียวกบั อสงัหาริมทรัพย์ ใบรับ

เก่ียวกบัยานพาหนะ ตราสารตัว๋สญัญาใช้เงินเฉพาะที่บริษัทเงินทนุหรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ เป็นผู้ออกตัว๋ จ้างท าของ 

เฉพาะที่รัฐบาล องค์การของรัฐบาลเป็นผู้วา่จ้างและมีสนิจ้างตัง้แต ่200,000 บาทขึน้ไป กู้ยืมเงินหรือการตกลงให้เบิกเงิน

เกินบญัชีจากธนาคาร กรมธรรม์ประกนัภยั ตัว๋สญัญาใช้เงิน เลตเตอร์ออฟเครดติ ฯลฯ  

การขอเสียอากรเป็นตวัเงนิ  

การขอเสยีอากรเป็นตวัเงิน ก็เพื่อความสะดวกในการเสยีอากร ท่ีมคีา่อากรแสตมป์เป็นจ านวนมาก ไมส่ะดวกในการใช้ดวง

แสตมป์อากรปิดบนตราสารหรือในกรณีไมส่ะดวกในการช าระคา่อากร โดยใช้แสตมป์ดนุ การขอเสยีอากรเป็นตวัเงิน 

ปฏิบตัิดงันี ้ 

(1)   การขอเสยีอากรเป็นตวัเงิน ใช้แบบ อ.ส.4 (แบบขอและอนมุตัิให้เสยีอากรแสตมป์เป็นตวัเงิน)ยื่นตอ่พนกังาน 

เจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ โดยแนบตราสารท่ีขอเสยีอากรไปด้วย ให้ยื่นตอ่ส านกังานสรรพากรอ าเภอ 

(2)   ส าหรับตราสารที่เป็น  

        (2.1)   ตัว๋แลกเงินหรือตราสารท านองเดียวกนัท่ีใช้อยา่งตัว๋แลกเงินเฉพาะที่ธนาคารประกอบกิจการ ใน

ราชอาณาจกัรเป็นผู้สัง่จา่ย ตามลกัษณะแหง่ตราสาร 9(1) และใบรับฝากเงินประเภท ประจ าของธนาคารโดยมี ดอกเบีย้ 

ตามลกัษณะแหง่ตราสาร 13 

        (2.2)   เช็คที่ออกในราชอาณาจกัร ตามลกัษณะแหง่ตราสาร 12  

        (2.3)   เช็คส าหรับผู้ เดินทางที่ออกหรือจ าหนา่ยในราชอาณาจกัร ตามลกัษณะแหง่ตราสาร 15 มวีิธีการเสยีอากรเป็น

ตวัเงินดงันี ้ 

                     -   ตราสารตามข้อ (2.1) ให้ธนาคารผู้สัง่จ่ายหรือผู้ รับฝาก แล้วแตก่รณีช าระอากรเป็นตวัเงิน แทนการปิด

แสตมป์  



                     -   ตราสารตามข้อ (2.2) และ (2.3) ให้ผู้สัง่จา่ยหรือผู้ทรงคนแรกช าระอากรเป็นตวัเงินแทน การปิดแสตมป์ 

โดยช าระไว้ตอ่ธนาคาร  

                     -   ตราสารตามข้อ (2.3) ท่ีธนาคารเป็นผู้ออก ให้ธนาคารช าระอากรเป็นตวัเงินแทน การปิดแสตมป์  

                     -   ธนาคารผู้ช าระเงินหรือรับช าระเงินคา่อากร ท่ีมสี านกังานตัง้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร น าเงินคา่อากรที่

มีหน้าที่ต้องช าระ หรือได้รับช าระไว้ใปยื่นขอช าระตอ่พนกังานเจ้าหน้าที่ อากรแสตมป์ ณ ส านกังานสรรพากรอ าเภอ โดย

ใช้แบบ อ.ส.4ก (แบบขอเสยีอากรแสตมป์เป็นตวัเงินส าหรับตราสารเช็คหรือตัว๋แลกเงิน) พร้อมช าระเงิน สว่นธนาคารท่ีมี

ส านกังานตัง้อยูใ่นท้องที่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นช าระเงิน ณ ส านกังานสรรพากรอ าเภอ หรือก่ิงอ าเภอท้องที่  

 

(3)   ใบรับส าหรับการโอนหรือกอ่ตัง้สทิธิใดๆ เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ในเมื่อนติิกรรมทีเ่ป็นเหตใุห้ ออกใบรับนัน้มีการจด

ทะเบียนตามกฎหมาย ตามลกัษณะแหง่ตราสาร 28(ข) ให้ช าระคา่อากรแสตมป์เป็นตวัเงิน ตอ่พนกังานเจ้าหน้าที่ผู้ รับจด

ทะเบียนสทิธิและนิติกรรม (กรมที่ดิน)  

(4)   ใบรับเงินรางวลัสลากกินแบง่รัฐบาล ก าหนดให้ช าระอากรเป็นตวัเงินตอ่ส านกังานสลากกินแบง่รัฐบาล  

การขีดฆา่อากร  

ค าวา่ “ขีดฆา่” หมายความวา่ การกระท าเพื่อมใิห้ใช้แสตมป์ได้อกี โดยในกรณีแสตมป์ปิดทบั ได้ลงลายมือช่ือหรือลงช่ือ

ห้างร้านบนแสตมป์ หรือขีดเส้นคร่อมฆา่แสตมป์ที่ปิดทบักระดาษ และลงวนั เดือน ปี ท่ีกระท าสิง่เหลา่นีด้้วย ในกรณี

แสตมป์ดนุได้เขยีนบนตราสารหรือยื่นตราสารให้พนกังานเจ้าหน้าที่ประทบั แสตมป์ดนุ ให้แสตมป์ปรากฏอยูใ่นด้านหน้า

ของตราสารนัน้  

 

 

 

 

 

การยกเว้นอากร  

2. ยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกา  

ยกเว้นอากรให้แก่  



- ธนาคารแหง่ประเทศไทย  

- ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

- ผู้ประกอบการขนสง่เฉพาะการรับเงินท่ีเป็นคา่รับขนสง่คนโดยสาร  

- ผู้ค า้ประกนั เฉพาะการค า้ประกนัหนีเ้นื่องแตก่ารท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรให้กู้ยมืหรือให้ยมื  

- ผู้ออกใบรับ เฉพาะการรับเงินท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้กู้ยมืหรือให้ยืม  

- การเคหะแหง่ชาติ  

- ผู้ โอน เฉพาะโอนหลกัทรัพย์จดทะเบียน หรือหลกัทรัพย์รับอนญุาต ท่ีตลาดหลกัทรัพย์ แหง่ประเทศไทย เป็นนายทะเบียน

ส าหรับการโอนหลกัทรัพย์นัน้  

- ผู้ที่ต้องเสยีอากรส าหรับตราสารท่ีต้องเสยีคา่อากรแสตมป์ไมถ่ึงหนึง่บาท หรือตราสารที่ค านวณ คา่อากรแสตมป์แล้ว 

ต้องเสยีอากรแสตมป์ตัง้แตห่นึง่บาทขึน้ไป เฉพาะสว่นท่ีเป็นเศษของบาท  

- ผู้ โอน เฉพาะการโอนพนัธบตัรธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยเป็น นายทะเบียนส าหรับการโอน

พนัธบตัรนัน้  

- ยกเว้นอากรแสตมป์ส าหรับตราสารใบรับ ซึง่สภาสงัคมสงเคราะห์แหง่ประเทศไทย และองค์การกศุล สาธารณะอื่นท่ีเป็น

นิติบคุคล ซึง่มีวตัถปุระสงค์ท านองเดยีวกนัเป็นผู้ออก  

- ผู้ โอนหุ้นในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

- องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน  

- บรรษัทบริหารสนิทรัพย์สถาบนัการเงิน 

- ผู้ที่ต้องเสยีอากร เฉพาะกรณีทีต้่องเสยีอากรตามบญัชีอากรแสตมป์ส าหรับตราสารท่ีท าขึน้ระหวา่ง นิติบคุคลเฉพาะกิจ

กบับริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล หรือนิติบคุคลอื่นท่ีเกิดขึน้เนื่องจากการแปลงสนิทรัพย์หลกัทรัพย์ตามกฎหมายวา่ด้วย 

นิติบคุคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสนิทรัพย์ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไข ท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศ

ก าหนด 

- กองทนุอสงัหาริมทรัพย์ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหา ในระบบสถาบนัการเงิน และกองทนุรวมเพื่อแก้ไข

ปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 



- บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

- ผู้ โอน เฉพาะการโอนหลกัทรัพย์จดทะเบยีนที่บคุคลซึง่ได้รับอนญุาต จากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์เป็น นาย

ทะเบียนหลกัทรัพย์ส าหรับการโอนหลกัทรัพย์นัน้ 

- ผู้ประกอบกิจการซึง่เป็นบริษัทมหาชนจ ากดัหรือบริษัทจ ากดั เฉพาะกรณีที่ผู้ประกอบกิจการดงักลา่วควบเข้ากนั หรือโอน

กิจการทัง้หมดให้แก่กนั ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด 

- รัฐวิสาหกิจ เฉพาะการกระท าตราสารอนัเนื่องมาจากการน าทนุบางสว่นหรือทัง้หมดมาเปลีย่นสภาพ เป็นของบริษัท 

จ ากดั หรือบริษัท มหาชน จ ากดั ตามกฎหมายวา่ด้วยทนุรัฐวิสาหกิจ 

- อนญุาโตตลุาการ เฉพาะตราสารค าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการ  

- สถาบนัพฒันาองค์การชมุชน (องค์การมหาชน)  

- ผู้ที่ต้องเสยีอากร เฉพาะตราสารท่ีต้องเสยีอากรแสตมป์ในกิจการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์โดยมีสญัญาขายหรือซือ้คืน 

เฉพาะในสว่นของหลกัทรัพย์ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด 

- กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายวา่ด้วยกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เฉพาะการกระท าตราสารใน

การให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิกตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป  

- กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิเรียกร้องทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

- ผู้ขาย เฉพาะการกระท าตราสารอนัเนื่องมาจากการขายอสงัหาริมทรัพย์”ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) บ้าน โรงเรือน หรือสิง่ปลกูสร้างอื่น ซึง่โดยปกติใช้ประโยชน์เพือ่เป็นท่ีอยูอ่าศยั  

(ข) อสงัหาริมทรัพย์ตาม (ก) พร้อมที่ดิน  

(ค) ห้องชดุส าหรับการอยูอ่าศยัในอาคารชดุตามกฎหมายวา่ด้วยอาคารชดุ   

ทัง้นี ้เฉพาะส าหรับกรณีการท าสญัญาซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ซึง่ผู้ โอนได้ใช้เป็นท่ีอยูอ่าศยัอนัเป็นแหลง่ส าคญั โดยมช่ืีออยู่

ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายวา่ด้วยการทะเบียนราษฎรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่หนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีได้มาซึง่กรรมสทิธ์ิหรือสทิธิ

ครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด   

การได้รับยกเว้นตามวรรคหนึง่ ต้องปรากฏวา่ภายในก าหนดเวลาหนึง่ปีก่อนหรือนบัตัง้แตว่นัท่ีท าสญัญาซือ้ขาย

อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ผู้ขายได้ท าสญัญาซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์แหง่ใหมซ่ึง่มีลกัษณะตาม (ก) (ข) หรือ (ค) เพื่อใช้เป็น



ที่อยูอ่าศยัของตน และให้ได้รับยกเว้นเทา่กบัคา่อากรแสตมป์ที่ค านวณได้จากจ านวนมลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

แตไ่มเ่กินจ านวนมลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์แหง่ใหม ่ 

(แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 444) พ.ศ. 2548 ใช้บงัคบั 30 พฤศจิกายน 2548 เป็นต้นไป)  

- ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย เฉพาะการโอนกรรมสทิธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ รับโอนเน่ืองจากการให้เชา่ซือ้

อสงัหาริมทรัพย์ของธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย”  

- ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย ตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป  

- สถาบนัคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายวา่ด้วยสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

- ยกเว้นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร แก่บคุคลตามข้อผกูพนัท่ีประเทศไทยมีอยูต่ามสญัญา วา่ด้วยความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจหรือทางเทคนิคระหวา่งรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลตา่งประเทศ  

- ยกเว้นบรรดารัษฎากรประเภทตา่ง ๆ ที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ให้แก่  

(ก) องค์การสหประชาชาติ ทบวงการช านญัพิเศษของสหประชาชาติและเจ้าหน้าที่ หรือผู้ เช่ียวชาญ ขององค์การ หรือ

ทบวงการดงักลา่ว ซึง่ปฏิบตัิหน้าที่อยูใ่นประเทศไทย ในเมื่อประเทศไทย มีข้อผกูพนัให้ยกเว้นตามอนสุญัญา หรือความตก

ลง  

(ข) สถานเอกอคัราชทตู สถานทตู สถานกงสลุใหญ่ สถานกงสลุ บคุคลในคณะทตู บคุคลในคณะกงสลุ และบคุคลที่ถือวา่

อยูใ่นคณะทตูตามความตกลง ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามหลกัถ้อยที ถ้อยปฏิบตัิตอ่กนั   

 

 

 

 

 

ความรับผิดกรณีไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์และการไม่ออกใบรับ 

1.   ความรับผิดทางแพง่  



        1.1   กรณียื่นตราสารขอเสยีอากรเอง ตราสารใดมิได้ปิดแสตมป์บริบรูณ์ ผู้มีหน้าที่เสยีอากร หรือผู้ทรงตราสาร หรือผู้

ถือเอาประโยชน์ชอบที่จะยื่นตราสารนัน้ ตอ่พนกังานเจ้าหน้าที่ เพือ่ขอเสยีอากรได้ เมื่อพนกังานเจ้าหน้าที่ได้รับตราสาร

แล้ว ให้อนมุตัใิห้เสยีอากรภายในบงัคบัแหง่บทบญัญตัิตอ่ไปนี ้ 

        ถ้าตราสารท่ีมิได้ปิดแสตมป์บริบรูณ์นัน้ เป็นตราสารที่กระท าขึน้ในประเทศไทย เมื่อผู้ขอเสยีอากร ได้ยื่นตราสารนัน้

ตอ่พนกังานเจ้าหน้าทีเ่พื่อเสยีอากรภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีต้อง ปิดแสตมป์บริบรูณ์ ก็ให้อนมุตัิให้เสยีเพียงอากรตาม

อตัราในบญัชีท้ายหมวดอากรแสตมป์  

        1.2   กรณีปรากฎตอ่พนกังานเจ้าหน้าทีเ่ป็นอยา่งอื่น ก็ให้อนมุตัิให้เสยีอากรและให้เรียกเก็บ เงินเพิ่มอากร ดงัตอ่ไปนี ้

อีกด้วย  

                (ก)   ถ้าปรากฏตอ่พนกังานเจ้าหน้าทีว่า่ตราสารมิได้ปิดแสตมป์บริบรูณ์เป็นเวลา ไมพ้่นก าหนด 90 วนั นบัแต่

วนัต้องปิดแสตมป์บริบรูณ์ให้เรียกเก็บเงินเพิม่อากรเป็น 2 เทา่จ านวน อากรหรือเป็นเงิน 4 บาท แล้วแตอ่ยา่งใดจะมากกวา่  

                (ข)   ถ้าปรากฎตอ่พนกังานเจ้าหน้าทีว่า่ ตราสารมิได้ปิดแสตมป์บริบรูณ์เป็นเวลาพ้น ก าหนด 90 วนั นับแตว่นั

ต้องปิดแสตมป์บริบรูณ์แล้วให้เรียกเก็บเงินเพิ่มอากรเป็น 5 เทา่จ านวน อากรหรือเป็นเงิน 10 บาทแล้วแตอ่ยา่งใดจะ

มากกวา่  

        1.3   กรณีพนกังานเจ้าหน้าที่หรือนายตรวจท าการตรวจพบ กลา่วคอืเมื่อมีเหตสุมควรพนกังาน เจ้าหน้าที่หรือ

นายตรวจมีอ านาจเข้าไปในสถานการค้าหรือสถานท่ีที่เก่ียวข้องระหวา่ง พระอาทิตย์ขึน้ พระอาทติย์ตก หรือในเวลาท าการ

ของสถานการค้าหรือสถานท่ีนัน้ เพื่อท าการตรวจสอบตราสารวา่ได้ปิดแสตมป์บริบรูณ์ตาม ที่ก าหนดในบญัชีอตัราอากร

แสตมป์หรือไม ่หรือท าการตรวจสอบเพื่อทราบวา่ได้ออกใบรับ หรือท าหรือ เก็บต้นขัว้ส าเนาใบรับ หรือท าหรือเก็บบนัทกึ

ตามทีก่ าหนดไว้ในหมวดอากรแสตมป์ หรือไมก่บัมีอ านาจ เรียกและยดึตราสาร หรือเอกสารและออกหมายเรียกตวัผู้มี

หน้าที่เสยีอากร ผู้ทรงตราสารหรือผู้ ถือเอาประโยชน์แหง่ ตราสารและพยานหลกัฐานอื่นอนัควรแกเ่ร่ืองมาไตส่วน โดยการ

กลา่วหาแจ้งความของบคุคลใด ไมว่า่จะเป็นเจ้าพนกังานรัฐบาลหรือมิใชก็่ดี ถ้าปรากฎวา่  

                (1)   มิได้มีการออกใบรับในกรณีที่ต้องออกใบรับตามข้อ 2 ให้พนกังานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเรียกเก็บ เงินอากรจน

ครบ และเงินเพิม่อากรอกีเป็นจ านวน 6 เทา่ของเงินอากรหรือเป็นเงิน 25 บาท แล้วแตอ่ยา่งใดจะมากกวา่  

                (2)   ตราสารมิได้ปิดแสตมป์บริบรูณ์ โดย  

                        (ก)   มิได้ปิดแสตมป์เลย ให้พนกังานเจ้าหน้าทีม่อี านาจเรียกเก็บเงินอากรจนครบ และเงินเพิ่มอากรอกี

เป็นจ านวน 6 เทา่ ของเงินอากรที่ต้องเสยีหรือเป็นเงิน 25 บาท แล้วแตอ่ยา่งใดจะมากกวา่  

                        (ข)   ปิดแสตมป์น้อยกวา่อากรที่ต้องเสยี ให้พนกังานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเรียกเก็บเงิน อากรจนครบ และ

เงินเพิม่อีกเป็นจ านวน 6 เทา่ของเงินอากรที่ขาดหรือเป็นเงิน 25 บาท แล้วแตอ่ยา่งใดจะมากกวา่  



                ในกรณีอื่น ให้พนกังานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเรียกเก็บเงินเพิ่มอากรเป็นจ านวน 1 เทา่ของเงินอากร ท่ีต้องเสยีหรือ

เป็นเงิน 25 บาท แล้วแตอ่ยา่งใดจะมากกวา่  

2.   ความรับผิดทางอาญา  

        2.1   ผู้ใดมีหน้าที่เสยีอากร หรือขีดฆา่แสตมป์ เพิกเฉยหรือปฏิเสธไมเ่สยีอากรหรือไมข่ดีฆา่แสตมป์ ต้องระวางโทษ

ปรับไมเ่กินห้าร้อยบาท  

        2.2   ผู้ใดออกใบรับไมถ่ึง 10 บาท ส าหรับมลูคา่ตัง้แต ่10 บาทขึน้ไป หรือแบง่แยกมลูคา่ที่ได้รับช าระนัน้ เพื่อ

หลกีเลีย่งการเสยีอากรก็ดี จงใจกระท าหรือท าตราสารให้ผิดความจริงเพื่อหลกีเลีย่งไมป่ฏิบตัิตาม บทบญัญตัิแหง่หมวดนี ้

ก็ดี มีความผิดต้องระวางโทษปรับไมเ่กินสองร้อยบาท  

        2.4   ผู้ใดไมท่ าหรือไมเ่ก็บบนัทกึตามมาตรา 105 ตรี หรือไมอ่อกใบรับให้ทนัทีที่ถกูเรียกร้องตาม มาตรา 106 (ข้อ 

2.2) หรือออกใบรับซึง่ไมปิ่ดแสตมป์ตามจ านวนอากรที่ต้องเสยี ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินห้าร้อยบาท  

        2.5   ผู้ใดโดยตนเองหรือสมคบกบัผู้อื่นท าให้ไมม่ีการออกใบรับหรือไมอ่อกใบรับให้ทนัทีที่รับเงิน หรือรับช าระราคา

ตามมาตรา 105 (ข้อ 2.1) หรือออกใบรับเป็นจ านวนเงินน้อยกวา่ ที่รับเงินหรือรับช าระราคาจริง ต้องระวางโทษปรับไมเ่กิน

ห้าร้อยบาท หรือจ าคกุไมเ่กินหนึง่เดือนหรือทัง้ปรับทัง้จ า  

        2.6   ผู้ใดโดยรู้อยูแ่ล้วไมอ่ านวยความสะดวกแก่พนกังานเจ้าหน้าที่หรือนายตรวจในการปฏิบตัิตามหน้าที่ หรือโดย

รู้อยูแ่ล้วหรือจงใจไมป่ฏิบตัติามค าเรียกหรือไมย่อมให้ยดึตราสารหรือ เอกสาร หรือไมป่ฏิบตัิตามหมายของพนกังาน

เจ้าหน้าที่หรือนายตรวจ ตามความในมาตรา 123 หรือไมย่อมตอบค าถามเมื่อซกัถามหรือฝ่าฝืนบทบญัญตัิมาตรา 105 ทว ิ

(ข้อ 3) มาตรา 105 จตัวา (ข้อ 5) หรือมาตรา 123 ทวิ มีความผดิต้องระวางโทษปรับไมเ่กินห้าร้อยบาท  

        2.7   ผู้ใดโดยเจตนาทจุริตมีแสตมป์ซึง่รู้อยูว่า่เป็นแสตมป์ปลอมก็ดี หรือค้าแสตมป์ที่ใช้แล้วหรือที่มีกฎกระทรวง 

ประกาศให้เลกิใช้เสยีแล้วก็ดี ผู้นัน้มีความผิดต้องระวางโทษปรับไมเ่กินห้าพนับาทหรือจ าคกุไมเ่กิน สามปีหรือทัง้ปรับทัง้

จ า   

 

 

 

 

ข้อเสียของตราสารที่มิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์     



        ตราสารใดไมปิ่ดแสตมป์บริบรูณ์ จะใช้ต้นฉบบั คูฉ่บบั คูฉี่ก หรือส าเนาตราสารนัน้เป็นพยานหลกัฐาน ในคดีแพง่

ไมไ่ด้ จนกวา่จะได้เสยีอากรโดยปิดแสตมป์ครบจ านวนอตัราในบญัชีท้าย หมวดอากรแสตมป์ และขีดฆา่แล้วแตท่ัง้นีไ้ม่

เป็นการเสือ่มสทิธิที่จะเรียกเงินเพิ่มอากร  

        นอกจากนัน้กฎหมายยงัห้ามเจ้าพนกังานรัฐบาลลงนามรับรู้ ยอมให้ท าหรือบนัทกึสิง่ใด ๆ ในตราสาร ดงักลา่วด้วย 

จนกวา่จะได้มีการเสยีอากรให้ครบถ้วนเสยีก่อน  

 

การขอคนืเงนิอากร     

        ผู้ใดเสยีคา่อากรหรือคา่เพิ่มอากรเกินไปไมน้่อยกวา่ 2 บาท ส าหรับตราสารลกัษณะเดียวหรือเร่ืองเดยีว ผู้นัน้ชอบท่ี

จะท าค าร้องเป็นหนงัสอืยื่นตอ่พนกังานเจ้าหน้าที่ เมื่ออธิบดีเห็นวา่เกินไปจริงก็ให้คืน คา่อากรหรือคา่เพิม่อากรที่เกินไปนัน้

ให้แก่ผู้ เสยีอากรได้ แตค่ าร้องที่กลา่วนัน้ต้องยื่นภายใน 6 เดือน นบัแตว่นัเสยีอากรหรือคา่เพิม่อากรและต้องประกอบด้วย

ค าชีแ้จงหรือเอกสาร ซึง่พนกังานเจ้าหน้าที่หรือ อธิบดีเห็นสมควรให้ยื่นสนบัสนนุค าร้อง  

 

   

 

 

 


