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ค าน า 

 ด้วย กรมสรรพากร ร่วมกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่งประกอบด้วย สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้ร่วมกันจัดสัมมนาในหัวข้อ 
“จัดท าบัญชีอย่างไร...ให้เป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี” ในวันที่ 1 และ 5 - 6 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นโครงการน าร่อง
ในกลุ่มอุตสาหกรรม 6 คลัสเตอร์แรก ประกอบด้วย 1) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 2) กลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ 
3) กลุ่มการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 4) กลุ่มผลิตภัณฑ์ สุขภาพ และความงาม 5) กลุ่มวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ 
และ 6) กลุ่มขายและบริการทั่วไป ซึ่งจะครอบคลุมทั้งผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ค้าปลีก และผู้ให้บริการ เพ่ือให้สามารถจัดท า
บัญชีชุดเดียวให้เป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้องสมบูรณ์ และมีมาตรฐาน สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของกิจการ
ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ า จนถึงปลายน้ า 
 กรมสรรพากรจึงได้จัดท า คู่มือภาษีอากร “จัดท าบัญชีอย่างไร...ให้เป็นธรรมกับผู้เสียภาษี” เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจแก่ ผู้เข้าร่วมสัมมนา และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งในทางบัญชีและทางภาษีอากรตามแต่ละกิจกรรมของธุรกิจ ซึ่งกรมสรรพากรได้ศึกษาจาก
ประเด็นค าถามของตัวแทนจากแต่ละกลุ ่มคล ัสเตอร ์ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยกับ
กรมสรรพากรในช่วงก่อนหน้านี้ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 กรมสรรพากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่เก่ียวข้อง และผู้สนใจ ต่อไป  

 

กรมสรรพากร 
มิถุนายน 2559 
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 อาหารและเคร่ืองดืม่ 

 น า้ตาล, น า้มนัปาลม์  

 ท่องเที่ยว, ภตัตาคาร 

และโรงแรม 

 สิง่ทอ, เคร่ืองนุง่ห่ม, รองเทา้ 

 หัตถอตุสาหกรรม 

 หนงัและผลติภณัฑห์นงั 

 เฟอรน์เิจอร ์

 อญัมณีและเคร่ืองประดบั 

 การพิมพแ์ละบรรจภุณัฑ,์ เยื่อและ

กระดาษ, พลาสตกิ, แกว้, กระจก 

 ปูนซิเมนต,์ เหล็กเพือ่การก่อสรา้ง, 

หลงัคาและอปุกรณ,์ แกรนติและหินอ่อน, 

เซรามกิ, ไมอ้ดั ไมบ้างและวสัดแุผน่,  

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส,์ อลมูเินยีม 

 โรงเลือ่ยและโรงอบไม ้

 ผูแ้ทนจ าหนา่ย, รา้นคา้วสัดกุ่อสรา้ง, 

ผูร้ับเหมาก่อสรา้ง 

 

 ยา, สมนุไพร, เคร่ืองส าอาง  

 ผูผ้ลติเคร่ืองมอืแพทยแ์ละสขุภาพ 

 รา้นเสริมสวย, สปา  

 ผลติภณัฑเ์สริมอาหาร  

 เคร่ืองจกัรกลและโลหะการ,

เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

 ตอ่เรือ, ซ่อมเรือและก่อสรา้งงานเหล็ก, 

หลอ่โลหะ, เหล็ก  

 โรงกลงึและโลหะการ, เคร่ืองจกัรกลและ

อะไหลม่อืสอง (กลุม่คา้เชยีงกง) 

 ผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนต,์ รา้นคา้อปุกรณ์

ตกแตง่รถยนต ์

 การจดัการสิง่แวดลอ้ม, 

เทคโนโลยีชวีภาพ, พลงังานทดแทน  

 

 ขายปลกีสนิคา้ทัว่ไป  

 คา้ชายแดน  

 ธรุกิจใหบ้ริการ 

 ธรุกิจโลจิสตกิส ์     

 ตัว๋เคร่ืองบิน 
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คู่มือภาษีอากร 
“จัดท าบัญชีอย่างไร...ให้เป็นธรรมกับผู้เสียภาษ”ี 

1. การปรับตัวของผู้เสียภาษีสู่การบริหารจัดเก็บภาษีอากรยุคใหม่ของกรมสรรพากร 

 1.1 Digital Economy  

  เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ “Digital Economy” คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ทันกับโลก
ในยุคปัจจุบัน โดยการน าเอาเทคโนโลยีและดิจิตอลเข้ามาใช้ ประกอบด้วย  
  (1)  Knowledge Economy หรือ เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของความรู้ที่ถูกวางให้มีการพัฒนาโดยอาศัย
ความรู้ความสามารถที่เพ่ิมข้ึนของบุคลากร 
  (2)  Creative Economy การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานความคิดสร้างสรรค์ ที่มีเป้าหมายในการเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการผ่านทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 

 1.2 ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  
 

 
  National e-Payment มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาระบบการช าระเงินของประเทศไทยให้สามารถรองรับ
ธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร โดย
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment 
Master Plan ประกอบด้วย แผนงานส าคัญ 5 โครงการ ดังต่อไปนี้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจภาคการเงิน
ที่จะช่วยขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของประเทศก้าวสู่ความเป็น Digital Economy 
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  (1) โครงการที่ 1 ระบบการช าระเงินแบบ Any ID (นานานาม) หรือปัจจุบันเรียกว่า PromptPay 
(พร้อมเพย์) 
   พัฒนาระบบการช าระเงินกลางของประเทศให้สามารถรองรับการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงิน 
โดยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการโอนเงินหรือช าระเงินในปัจจุบันที่ใช้หมายเลขบัญชีธนาคาร ซึ่งมีตัวเลขหลายหลักท าให้
ยากต่อการจดจ าและการสื่อสาร เปลี่ยนเป็นการช าระเงินหรือโอนเงินในระบบ Any ID ที่ท าได้โดยใช้หมายเลขอ่ืนที่
ผู้รับโอนได้ลงทะเบียนไว้กับสถาบันการเงิน ได้แก่ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลข
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet ID) เลขที่บัญชีธนาคาร  หรือ e-mail address เป็นรหัสผ่านในการช าระเงิน
หรือโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องใช้เงินสด  
   โครงการระยะแรก เริ่มในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นวันแรกที่ให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียน 
Any ID ผูกเลขที่บัญชีธนาคารกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือเลขบัตรประจ าตัวประชาชน “1 บัญชี ต่อ 1 หมายเลข” 
และวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป กรมสรรพากรจะคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบ Any ID 
  (2)  โครงการที่ 2 การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
    ส่งเสริมการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีค่าธรรมเนียมต่ าเพ่ือทดแทนการใช้เงินสด ผ่านจุดรับช าระเงิน
ที่มีอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย เช่น เครื่อง Electronic Data Capture (EDC) เครื่องรูดบัตร
มือถือ (Mobile Point of Sale (MPOS)) Mobile Application เป็นต้น ซึ่งในส่วนภาครัฐจะใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์
เป็นเครื่องมือในการจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ประชาชนโดยตรง และใช้เป็นช่องทางในการส่งข้อมูลการซื้อขายและ
ข้อมูลภาษีไปยังกรมสรรพากร 
  (3)  โครงการที่ 3 ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
   พัฒนาการจัดท าและน าส่งข้อมูลใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการจัดท าและการน าส่งรายงาน ซึ่งจะแล้ว
เสร็จพร้อมใช้งานในเดือนมกราคม 2560 โดยก าหนดเวลาบังคับใช้ระบบ e-Tax Invoice ดังนี้ 
 

ผู้ประกอบการ ขนาดรายได้ เข้าระบบ e-Tax Invoice 
ขนาดใหญ ่ > 500 ล้านบาท 

ภายใน 31 ธันวาคม 2560 
ขนาดกลาง มากกว่า 30 ล้านบาท ถึง 500 ล้านบาท 
ขนาดเล็ก มากกว่า 1.8 ล้านบาท ถึง 30 ล้านบาท ภายใน 31 ธันวาคม 2562 
ขนาดไมโคร ≤ 1.8 ล้านบาท ภายใน 31 ธันวาคม 2564 

   เมื่อกรมสรรพากรสามารถรับข้อมูลภาษีซื้อภาษีขายทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครบถ้วนแล้ว ระบบ
ของกรมสรรพากรจะสามารถจัดท ารายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายได้โดยอัตโนมัติ (Electronic VAT Report)  
   นอกจากนี้ กรมสรรพากรได้พัฒนาระบบการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยธนาคารจะท าหน้าที่เป็นตัวแทน
ในการน าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ให้แก่กรมสรรพากร และแจ้งการถูกหัก ณ ที่จ่ายให้ผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายทราบ 
ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการไม่ต้องออกหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย น าส่งภาษี และยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก 
ณ ที่จ่ายอีกต่อไป 
  4) โครงการ e-Payment ภาครฐั  
   พัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้ภาครัฐสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือและสวัสดิการให้ประชาชนถูก
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการเพ่ิมช่องทางการรับช าระค่าบริการของหน่วยงานราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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  5) โครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
   เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมแก่
ประชาชน รวมทั้ง ออกมาตรการจูงใจเพ่ือกระตุ้นการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนและเพ่ิมปริมาณการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์  

 1.3 ธุรกรรมโปร่งใสตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน  

  ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Anti-Pacific Group on 
Money Laundering (APG)) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2544 ซึ่งในฐานะ
สมาชิกมีพันธกรณีท่ีต้องเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing 
of Terrorism : AML/CFT) โดยข้อแนะน าของ the Financial Action Task Force (FATF)  
  FATF เป็นองค์การระหว่างรัฐ ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1989 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมสุดยอด
กลุ่มประเทศ G 7 จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนการเงินแก่ขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติ  
โดยเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2555 FATF ประกาศเพ่ิมประเทศไทยเข้าเป็น 1 ใน 5 ประเทศที่มีความบกพร่องทาง
ยุทธศาสตร์และไม่มีความคืบหน้าในการออกกฎหมายและก าหนดหลักเกณฑ์ต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
การก่อการร้าย กลุ่มประเภท 2 : Dark Grey List 
  จากรายงานการศึกษา เรื่อง ปัญหาและผลกระทบของประเทศไทยจากกรณี FATF ขึ้นบัญชีด า โดย 
สายงานเศรษฐกิจ โลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รายงานว่า “ส าหรับผลกระทบในปี 2556 และ
ต่อเนื่องในระยะยาว หากประเทศไทยถูกจัดชั้นจาก FATF ไปสู่ระดับที่เป็นบัญชีด า Black List จะมีผลต่อการไม่สามารถ
ด าเนินธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเศรษฐกิจไทยพ่ึงพาภาคส่งออกร้อยละ 70 ของ GDP ภาคน าเข้า
ร้อยละ 69 ของ GDP และภาคท่องเที่ยวและการลงทุนระหว่างประเทศรวมกันประมาณร้อยละ 18-19 ของ GDP 
จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง”1 
  เมื่อวันที่  26 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้ เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอร่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากรเพ่ือรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล  ด้านการป้องกัน
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ FATF ซึ่งประเทศไทยจะ
รับการประเมินดังกล่าวในปี 2559 นี้ โดยข้อแนะน าของ FATF ได้เสนอให้ก าหนดอาชญากรรมเกี่ยวกับภาษี 
(Tax Crimes Related to Direct Taxes and Indirect Taxes) เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน  

  บทสรุป : จากการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้เพ่ือให้ทันต่อโลกยุคปัจจุบันข้างต้น 
ท าให้ข้อมูลในแต่ละธุรกรรมของภาคธุรกิจต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดแจ้งโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สู่
กรมสรรพากร ถือเป็นการสนับสนุนให้การบริหารจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และช่วยให้สามารถขยายฐานภาษีในกลุม่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีท่ีอยู่นอกระบบภาษี ให้สามารถเข้าสู่ระบบการเสียภาษี
ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาคธุรกิจต้องปรับตัวให้มีการจัดท าบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี
เป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้องสมบูรณ์ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

                                                           
1 ที่มา http://www.tcijthai.com/office-tcij/view.php?ids=2580 
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2. กิจกรรมหลักของธุรกิจ 

 2.1 ธุรกิจผลิตสินค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2 ธุรกิจซื้อมาขายไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รายได้ ประกอบด้วย 

1. รายได้จากกิจการ 

 - รายไดจ้ากการผลติเพื่อขาย (ดูหวัข้อ 3.1) 
 - รายไดจ้ากการรับจ้างผลิต (ดูหัวข้อ 3.2) 
2. รายไดเ้นื่องจากกิจการ  
 -  ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (ดหูัวข้อ 3.6) 
  - รายได้อื่น  

 ต้นทุนการผลิต (ดูหัวข้อ 3.4, 3.5 และ 3.7) 
= วัตถุดิบทางตรงใช้ไป + ค่าแรงงานทางตรง +  ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

 ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูป (ดูหัวข้อ 3.4 และ 3.5) 
= งานระหว่างท าต้นงวด + ต้นทนุการผลิต –  งานระหว่างท าปลายงวด 

 ต้นทุนขาย (ดูหัวข้อ 3.4 และ 3.5) 
= สินค้าส าเร็จรูปต้นงวด + ต้นทุนสนิค้าส าเร็จรูป – สินค้าส าเรจ็รูปปลายงวด 
 

ธุรกิจผลิตสินค้า 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

  ค่าส่งเสริมการขาย (ดูหัวข้อ 3.9) 
  ค่าขนส่งออก (ดูหัวข้อ 3.8) 
 ฯลฯ  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (ดูหัวข้อ 3.7) 
 ค่าเช่า 

 ค่าเสื่อมราคา 

 ฯลฯ  

รายได้ ประกอบด้วย 

1. รายได้จากกิจการ 

 - รายไดจ้ากการขายสินค้า (ดูหัวขอ้ 3.1) 
2. รายไดเ้นื่องจากกิจการ  
 -  ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  (ดูหัวข้อ 3.6) 
  - รายได้อื่น  

 ต้นทุนขาย (ดูหัวข้อ 3.4 และ 3.5) 
= สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อสินค้า – สินค้าคงเหลือปลายงวด 

ธุรกิจซื้อมาขายไป 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

  ค่าส่งเสริมการขาย (ดูหัวข้อ 3.9) 
  ค่าขนส่งออก (ดูหัวข้อ 3.8) 
 ฯลฯ  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (ดูหัวข้อ 3.7) 
 ค่าเช่า 

 ค่าเสื่อมราคา 

 ฯลฯ  
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 2.3 ธุรกิจให้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้ ประกอบด้วย 

1. รายได้จากกิจการ 

 - รายไดจ้ากการให้บริการ (ดูหัวขอ้ 3.2) 
 - รายไดจ้ากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง (ดูหัวข้อ 3.3) 
2. รายไดเ้นื่องจากกิจการ  
 -  ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (ดหูัวข้อ 3.6) 
  - รายได้อื่น  

ต้นทุนบริการ 

= ต้นทุนของกิจกรรมทั้งหมดที่เกดิขึ้นโดยตรง 

   จากการให้บริการแก่ลูกค้า  

ธุรกิจให้บริการ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

  ค่าส่งเสริมการขาย (ดูหัวข้อ 3.9) 
  ค่าขนส่ง 

 ฯลฯ  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (ดูหัวข้อ 3.7) 
 ค่าเช่า 

 ค่าเสื่อมราคา 

 ฯลฯ  
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3. ประเด็นปัญหาภาษีที่เกี่ยวข้อง (รวบรวมจากค าถามของกลุ่มคลัสเตอร์) 

 ด้านรายได ้

 3.1 รายได้จากการขายสินค้า 
  (1) รายได้จากการขายสินค้าในประเทศ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

รายการ รายละเอียดด้านผู้ขาย 
1. การรับรู้รายการทางบัญชี 1. เมื่อโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน 

     เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร (กรณีขายสด) หรือลูกหนี้การค้า (กรณีขายเชื่อ) 
            เครดิต รายได้จากการขาย 

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้ ย่อหน้า 14  
กิจการจะรับรู้รายได้จากการขายสินค้า เมื่อเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้ 
(1) ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว 
(2) ไม่เกี่ยวข้องในการบริหารสินคา้อย่างต่อเนื่องในระดับที่เจา้ของพึงกระท า หรือไม่ไดค้วบคุม

สินค้าท่ีขายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม 
(3) วัดมูลคา่ของจ านวนรายได้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ 
(4) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการนั้น  
(5) วัดมูลคา่ของต้นทุนท่ีเกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

2. เมื่อรับช าระหนี้ (กรณีขายเชื่อ) 
    เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
          เครดิต ลูกหนี้การค้า 

2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล รับรู้มูลค่าทั้งหมดจากการขายสินค้าตามเกณฑ์สิทธิ (มาตรา 65)  
3. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 

1. เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ซื้อ ในวันที่ส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อ หรือวันที่ได้รับช าระเงิน 
หรือวันที่ออกใบก ากับภาษี แล้วแต่กรณีใดจะเกิดก่อน 
2. จัดท าใบก ากับภาษี  
3. จัดท ารายงานภาษีมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ  

 

ผูข้าย ผูซ้ือ้ 

โอนความเสี่ยงและผลตอบแทน 

ช าระราคา (ซื้อสด)/ช าระหนี้ (ซื้อเชื่อ) 

การบนัทกึบญัชีด้านผู้ขาย  
     เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร (กรณีขายสด)  
              หรือลกูหนีก้ารค้า (กรณีขายเช่ือ) 
              เครดิต รายได้จากการขาย 

การบนัทึกบญัชีด้านผู้ซือ้  
  เดบิต ซือ้สนิค้า  
            เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร (กรณีซือ้สด)  
                      หรือเจ้าหนีก้ารค้า (กรณีซือ้เช่ือ) 
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  (2) รายได้จากการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ 

รายการ รายละเอียดด้านผู้ขาย 
1. การรับรู้รายการทางบัญชี 1. ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้ ย่อหน้า 14  

 กิจการจะรับรู้รายได้จากการขายสินค้า เมื่อเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้ 
(1) ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว 
(2) ไม่เกี่ยวข้องในการบริหารสินค้าอย่างต่อเนื่องในระดับที่เจ้าของพึงกระท า หรือไม่ได้ควบคุมสินค้าที่

ขายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม 
(3) วัดมูลคา่ของจ านวนรายได้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ 
(4) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกิจการจะไดร้ับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการนั้น 
(5) วัดมูลคา่ของต้นทุนท่ีเกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

2. พิจารณาตามเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าเป็นส าคัญ (ตามหลักโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน)  
 โดยพิจารณาตามเงื่อนไขข้อก าหนดทางการค้าที่ระบุเงื่อนไขข้อก าหนดในการส่งมอบ
สินค้า หรือเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า Incoterms2 (Term Of Shipment) ว่าจะใช้ราคา 
F.O.B. หรือราคา C.I.F. หรือวิธีอ่ืนตามที่ตกลงไว้ เช่น 
 (1) หากผู้ขายตกลงส่งมอบสินค้าด้วยเงื่อนไข Free On Board (F.O.B.) 
  - เง่ือนไขการส่งมอบ F.O.B. ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้า เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้า
ข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุไว้ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบการท าพิธีการส่งออกด้วย 
ส่วนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้ง ค่าประกันภัยในการขนส่งสินค้าเป็นภาระ
ของผู้ซื้อในทันทีที่ของผ่านกาบระวางเรือไปแล้ว 

  - วันท่ีรับรู้รายไดจ้ากการส่งออกสินค้าของผู้ขาย คือ วันท่ีส่งมอบสินคา้ที่ท่าเรือประเทศไทย  
 (2) หากผู้ขายตกลงส่งมอบสินค้าด้วยเงื่อนไข Cost, Insurance and Freight (C.I.F.)  
  - เง่ือนไขการส่งมอบ C.I.F. ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้า เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้า
ข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการท าพิธีการส่งออก จ่ายค่าระวางเรือ และ        
ค่าประกันภัยขนส่งสินค้าเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้าจนถึงมือผู้ซื้อให้แก่ผู้ซื้อด้วย 
  - วันท่ีรับรู้รายไดจ้ากการส่งออกสินค้าของผู้ขาย คือ วันท่ีส่งมอบสินคา้ที่ท่าเรือในต่างประเทศ 

2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล การขายสินค้าโดยส่งออกให้รับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ (มาตรา 65) ตามวิธีการบัญชี 
3. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
    - ส าหรับกรณไีด้รับ
สิทธิเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมใน
อัตราร้อยละ 0  

1.  ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการขายสินค้าโดยส่งออก (มาตรา 78 (4) (ก)) 
 ให้ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อช าระอากรขาออก วางหลักประกันอากรขาออก หรือจัดให้มี
ผู้ค้ าประกันอากรขาออก  
 เว้นแต่ในกรณีท่ีไม่ต้องเสียอากรขาออกหรือได้รับยกเว้นอากรขาออก ให้ถือว่าความรับผิด
เกิดข้ึนในวันที่มีการออกใบขนสินค้าขาออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
 
 
 

                                                           
2 Incoterms (International Commercial Terms) คือ เป็นข้อก าหนดในการส่งมอบสินค้า หรือเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า โดยก าหนดเป็นมาตรฐานความหมายการค้าท่ีใช้ตกลงในการท าสัญญาซื้อขาย
ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายท่ีเป็นสากล ได้รับการดูแลและคุ้มครองโดยสภาหอการค้านานาชาติ (ICC: International Chamber of Commerce) ซึ่งยึดติดกับการค้าสหประชาชาติหลัก เพื่อให้คู่ค้าท้ังผู้ซื้อ และ
ผู้ขายทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่าง ๆ โดยช่วยให้ท้ังสองฝ่ายท่ีมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีความเข้าใจตรงกัน โดย INCOTERM ปี 2010 มีท้ังหมด 11 รูปแบบ 
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รายการ รายละเอียดด้านผู้ขาย 
 ประเด็นพิจารณาเพ่ิมเติม 

 กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนส่งสินค้าไปต่างประเทศโดยทางไปรษณีย์จะได้รับ
สิทธิเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 0 จะต้องมีหลักฐานส าเนาใบขนสินค้าขาออกที่ผ่าน
พิธีการศุลกากรฉบับที่มีการสลักหลังการตรวจปล่อยสินค้าโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร หรือ
หลักฐานอ่ืนที่แสดงว่ามีการตรวจปล่อยสินค้าโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร ในนามของ
ผู้ประกอบการจดทะเบียน  

(ค าสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 97/2543ฯ)  
 กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ แต่ผู้ซื้อน าติดตัวออกไปนอก

ราชอาณาจักรเอง โดยมิได้กระท าพิธีการศุลกากร ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ได้รับสิทธิ
เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 0  

(ค าสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 97/2543ฯ) 
2. ฐานภาษีส าหรับการขายสินค้าโดยการส่งออก (มาตรา 79/1 (1)) ได้แก่ 
 มูลค่าของสินค้าส่งออก โดยให้ใช้ราคา F.O.B. ของสินค้าบวกด้วยภาษีสรรพสามิต และ
ภาษีและค่าธรรมเนียมอ่ืน แต่ไม่รวมอากรขาออก   
 ราคา F.O.B.  ได้แก่ ราคาสินค้า ณ ด่านศุลกากรส่งออกโดยไม่รวมค่าประกันภัยและ
ค่าขนส่งจากด่านศุลกากรส่งออกไปต่างประเทศ 
3. จัดท าใบก ากับภาษี  
 ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าโดยการส่งออกมีสิทธิใช้ใบก ากับสินค้าหรืออินวอยซ์
ซึ่งผู้ส่งออกได้ออกเป็นปกติตามประเพณีทางการค้าระหว่างประเทศเป็นใบก ากับภาษี  

(ค าสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 132/254๘ฯ) 
4. จัดท ารายงานภาษีมูลค่าเพ่ิม (มาตรา 87 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ๘๙)) ได้แก่  
 4.1 รายงานภาษีขาย  
  ให้ลงรายการภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม
เกิดขึ้นคือ วันที่ช าระอากรขาออก หรือวางหลักประกันอากรขาออก หรือจัดให้มีผู้ค้ าประกัน
อากรขาออก ซึ่งหมายถึงวันที่ประทับตราใบขนสินค้าขาออก 
 4.2 รายงานสินค้าและวัตถุดิบ 
  ให้ลงรายการภายในสามวันท าการนับแต่วันที่จ่ายไปซึ่งสินค้าหรือวัตถุดิบ  
ตามปริมาณสินค้าหรือวัตถุดิบที่จ่ายไปจริง โดยจัดให้มีเอกสารประกอบการลงรายงานเป็น
ใบส าคัญจ่ายสินค้า  
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 3.2 รายได้จากการให้บริการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3.2.1  ข้อหารือ  
   กรณีถือเป็นการรับจ้างท าของ  
   อ้างตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
   “มาตรา 587 อันว่าจ้างท าของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงจะท า
การงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนส าเร็จให้แก่ บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพ่ือผลส าเร็จ
แห่งการที่ท านั้น” 
   กรณีตัวอย่าง 
   (1) การพิจารณาข้อตกลงทางการค้าว่า เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าหรือการจ้างท าของจะต้อง
พิจารณาตามเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญาว่า คู่สัญญามุ่งที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือมุ่งถึงการท างานและ
ผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ กรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า การประกอบกิจการของบริษัท ว. จะผลิตสินค้าตามค าสั่งของ
ลูกคา้เท่านั้นโดยไม่มีการวางจ าหน่ายเป็นการทั่วไปไม่ว่าจะใช้วัตถุดิบของบริษัท ว. หรือของผู้ว่าจ้างก็ตาม และไม่สามารถ
ผลิตแม่พิมพ์ที่จับยึดชิ้นงานตามแบบของลูกค้ารายหนึ่งไปจ าหน่ายให้กับลูกค้าอีกรายหนึ่งได้ เนื่องจากเป็นความลับ
ทางการค้าของลูกค้ารายนั้นๆ จึงเป็นการมุ่งถึงผลส าเร็จของงานที่ท า ถือเป็นการรับจ้างท าของตามมาตรา 587 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อบริษัทฯ จ่ายค่าจ้างให้แก่บริษัท ว. ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา
ร้อยละ 3.0 ตามข้อ 8 (2) ของค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528  

(ข้อหารือที่ กค 0702/5561  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2553)   
   (2) กรณี หากโรงงานฯ (ผู้รับจ้าง) มิได้ผลิตสินค้าขายเป็นปกติธุระ แต่รับจ้างผลิตสินค้าตามที่
ห้างฯ (ผู้ว่าจ้าง) ก าหนด กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการรับจ้างท าของ ตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ เมื่อห้างฯ (ผู้ว่าจ้าง) จ่ายค่าจ้างให้แก่โรงงานฯ (ผู้รับจ้าง) ห้างฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ในอัตราร้อยละ 3.0 ตามข้อ 8(2) ของค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตาม
มาตรา 40 มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2528  
    กรณี หากโรงงานฯ ผลิตสินค้าขายเป็นปกติธุระ ต่อมาได้รับจ้างผลิตสินค้าตามที่ห้างฯ 
ก าหนด โดยใช้วัตถุดิบของโรงงานฯ ผู้รับจ้าง กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการขายสินค้า ไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 แต่อย่างใด 

(ข้อหารือที่ กค 0706/259 ลงวันที่ 14 มกราคม 2551)   

มุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน มุ่งผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ 

สัญญา 

ข้อพิจารณา 

= การขายสินค้า (ดูหัวข้อ 3.1) = การให้บริการ (ดูหัวข้อ 3.2) 
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   กรณีที่ถือเป็นการขายสินค้า 
   (๑) กรณีบริษัทฯ ผลิตสติกเกอร์เพ่ือจ าหน่ายเป็นการทั่วไปเป็นปกติอยู่แล้ว แม้ต่อมาจะผลิต
สติกเกอร์ตามค าสั่งลูกค้าการจ าหน่ายหรือการรับท าดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้า เมื่อบริษัทฯ ได้รับช าระ
ราคา ไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้ 
พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 
2528 แต่อย่างใด 

(ข้อหารือที่ กค 0811/3491 ลงวันที่ 30 เมษายน 2545) 
   (๒) วัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ตามแบบค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ภ.พ. 01 
กิจการของบริษัทฯ เป็นประเภทผลิตและจ าหน่ายกล่องกระดาษและกระดาษลูกฟูก บริษัทฯ ได้ผลิตกล่องขนาด
มาตรฐานไว้เพ่ือจ าหน่ายแก่ลูกค้าทั่วไป แต่มีบางโอกาสที่บริษัทฯ ได้ไปรับจ้างลูกค้าเฉพาะรายเพ่ือผลิตกล่องกระดาษ
ตามรูปแบบที่ลูกค้ารายนั้นๆ ต้องการ กิจการของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ ถือได้ว่า บริษัทฯ ท ากล่องกระดาษ
และกล่องกระดาษลูกฟูกไว้เพ่ือขายเป็นปกติ การที่บริษัทฯ รับจ้างบริษัท ป. ผลิตกล่อง EMS FREE BOX แม้จะต้อง
ผลิตกล่องดังกล่าวตามรูปแบบที่บริษัท ป. ก าหนดให้กระท า ก็ยังคงถือว่า เป็นการขายกล่อง EMS FREE BOX ให้แก่
บริษัท ป. เมื่อบริษัท ป. จ่ายเงินค่ากล่อง จึงเป็นการช าระเงินค่าซื้อสินค้าและไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 
ตามค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528   

(ข้อหารือที่ กค 0706/568 ลงวันที่ 24 มกราคม 2551) 
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  3.2.2 การรับรู้รายการทางบัญชี และภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง  
 
 

 
 

 

 

 
รายการ รายละเอียดด้านผู้รับจ้าง  

1. การรับรู้รายการทางบัญชี      เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร หรือลูกหนี้การค้า  
            เครดิต รายได้จากการให้บริการ 
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้ ย่อหน้า 20 
กิจการต้องรับรู้รายการรายได้จากการให้บริการเป็นรายได้ตามข้ันความส าเร็จของรายการ 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้ 

(1) สามารถวัดมูลค่าของจ านวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ 
(2) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการนั้น 
(3) สามารถวัดขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานได้ อย่างน่าเชื่อถือ  

 (4) สามารถวัดมูลค่าของต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วและต้นทุนที่จะเกิดขึ้นเพ่ือท าให้รายการนั้น
เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างน่าเชื่อถือ 

2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล รับรู้มูลค่าทั้งหมดจากรายได้จากการให้บริการตามเกณฑ์สิทธิ (มาตรา 65)  
3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เมื่อผู้จ่ายเงิน (ผู้ว่าจ้าง) ที่เป็นนิติบุคคลจ่ายค่าจ้างท าของให้แก่ผู้รับเงิน (ผู้รับจ้าง) ต้องหัก

ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 
4. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1. เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ซื้อ ในวันที่ได้รับช าระเงิน หรือวันที่ออกใบก ากับภาษี 

แล้วแต่กรณีใดจะเกิดก่อน 
2. จัดท าใบก ากับภาษี  
3. จัดท ารายงานภาษีมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ รายงานภาษีขาย  

5. อากรแสตมป์ ผู้รับจ้างต้องเสียอากรแสตมป์ ตามลักษณะแห่งตราสารที่ 4. จ้างท าของ  
โดยค านวณจากทุกจ านวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท แห่งสินจ้างที่ก าหนดไว้ 
ต้องติดอากรแสตมป์ 1 บาท 

 

 

 

 

 

 

ผูรั้บจา้ง ผูว้า่จา้ง 

ผลติงานตามสัง่ มุง่ผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ 

1. สัง่ผลติ ตามแบบและเงือ่นไขทีก่ าหนด 

2. ช าระราคาตามสนิจา้ง 

พิจารณาตามสัญญาหรือขอ้ตกลงทางการค้าว่า 
เป็นการรับจ้างท าของตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์หรือไม่ 
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 3.3 รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 

รายการ รายละเอียดด้านผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง  
1. การรับรู้รายการทางบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง 

1.  รายได้ค่าก่อสร้าง ประกอบด้วย 
 (1) จ านวนรายได้เมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไว้ในสัญญา และ 
 (2) จ านวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน  
การเรียกร้องค่าชดเชย หรือการจ่ายเงินเพ่ือจูงใจ 
2. ในกรณีที่สัญญาก่อสร้างเป็นสัญญาราคาคงที่ กิจการสามารถประมาณผลของงาน
ก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี ้
 (1) รายได้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ 
 (2) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ 
งานก่อสร้าง 
 (3) ต้นทุนการก่อสร้างที่จะจ่ายจนกระทั่งงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาสามารถวัด
มูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ และ 
 (4) ต้นทุนที่เก่ียวข้องกับงานก่อสร้างสามารถระบุได้อย่างชัดเจนและวัดมูลค่าได้อย่าง
น่าเชื่อถือ ซึ่งท าให้กิจการสามารถเปรียบเทียบต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนที่
ได้ประมาณไว้ 

2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล รับรู้มูลค่าทั้งหมดจากรายได้และรายจ่ายของกิจการก่อสร้างโดยใช้เกณฑ์สิทธิตาม
อัตราส่วนของงานที่ท าเสร็จตามวิธีการทางบัญชีที่รับรองท่ัวไป  
(มาตรา 65 ประกอบค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 1/2528ฯ ข้อ 3.6)   

3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เมื่อผู้จ่ายเงิน (ผู้ว่าจ้าง) ที่เป็นนิติบุคคลจ่ายค่าจ้างท าของให้แก่ผู้รับเงิน (ผู้รับจ้าง) ต้องหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 

4. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1. เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ซื้อ ในวันที่ได้รับช าระเงิน หรือวันที่ออกใบก ากับภาษี 
แล้วแต่กรณีใดจะเกิดก่อน 
2.  จัดท าใบก ากับภาษี  
3.  จัดท ารายงานภาษีมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ รายงานภาษีขาย  

5. อากรแสตมป์ ผู้รับจ้างต้องเสียอากรแสตมป์ ตามลักษณะแห่งตราสารที่ 4. จ้างท าของ 
โดยค านวณจากทุกจ านวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท แห่งสินจ้างที่ก าหนดไว้  
ต้องติดอากรแสตมป์ 1 บาท 
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 ด้านต้นทุนและรายจ่าย 

 3.4 ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ 

  ประกอบด้วยรายการบัญชีส าหรับ การซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ การจ่ายค่าแรงงงานทางตรง และต้นทุน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ ซึ่งกิจการผลิตเพ่ือขาย หรือกิจการซื้อมาขายไป สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องได ้ 

รายการ รายละเอียดด้านผู้ขายที่สั่งซ้ือสินค้าหรือด้านผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าส าเร็จรูป  
1. การรับรู้รายการทางบัญชี มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินค้าคงเหลือ 

1. ประเภทของสินค้าคงเหลือ  แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ     
 1) กรณีกิจการซื้อมาขายไป ได้แก่ สินค้าที่กิจการซื้อมาและถือไว้เพ่ือขายต่อ 
 2) กรณีกิจการผลิตเพื่อขาย ได้แก่ สินค้าส าเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต วัตถุดิบ หรือ
วัสดุที่จะใช้ในกระบวนการผลิต  
2. ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ (ราคาทุน) ประกอบด้วย    
 
 
 1) ต้นทุนในการซือ้ (Costs of Purchase หรือ Direct Materials)   
 2) ต้นทุนแปลงสภาพ (Costs of Conversion) ประกอบด้วย ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
สินค้าที่ผลิต ได้แก่ ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) และค่าใช้จ่ายการผลิต (Overheads)
 3) ต้นทุนอืน่ๆ ที่เกิดข้ึนเพื่อให้สินค้าคงเหลือนั้นอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน    
3. การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ    
 สินค้าคงเหลือต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ3 แล้วแต่มูลค่าใด
จะต่ ากว่า 
4. การรับรู้เป็นต้นทุน 
 เมือ่มีการขายสินค้าคงเหลือออกไป มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือนั้นต้องรับรู้เป็น 
ต้นทุนขายในงวดที่มีการรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง 

2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1. รับรู้เป็นต้นทุนของสินค้า ตามเกณฑ์สิทธิ (มาตรา 65)   
2. ราคาสินค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให้ค านวณตามราคาทุนหรือ 
ราคาตลาด แล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่า และให้ถือราคานี้เป็นราคาสินค้าคงเหลือยกมา 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ด้วย (มาตรา 65 ทวิ (6)) 
 
 
 
 

                                                           
3 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ หมายถึง  ราคาโดยประมาณที่คาดว่าจะขายได้ หัก ประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จ าเป็นต้อง
จ่ายไปเพ่ือให้ขายสินค้านั้นได้ 

DM DL OH 
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รายการ รายละเอียดด้านผู้ขายที่สั่งซ้ือสินค้าหรือด้านผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าส าเร็จรูป  
3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1. กรณีซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ 

 ผู้จ่ายเงินได ้(ผู้ซื้อ) จ่ายส าหรับการซื้อสินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 0.75 

ประเภทสินค้า ประเภทผู้ซ้ือ (ผู้จ่ายเงินได้) 
ยางแผ่นหรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือ
ได้มาจากส่วนใด ๆ ของต้นยางพารา 

ผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปจากยาง
ดังกล่าว ไม่ว่าจะใช้ยางน้ันเป็นส่วนใหญ่หรือไม่ 

มันส าปะหลัง ผู้ส่งออก 
ปอ ผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตกระสอบป่าน ผ้ากระสอบป่าน 

ด้ายทอกระสอบป่าน หรือทอผ้ากระสอบป่าน เชือก
หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ผลิตจากปอ ไม่ว่าจะใช้ปอนั้น
เป็นส่วนใหญ่หรือไม่ 

ข้าวโพด ผู้ส่งออกหรือผูผ้ลิตน้ ามันพืชหรืออาหารสตัว์ทุกชนิด 
อ้อย ผู้ผลิตน้ าตาลทุกชนิด 
เมลด็กาแฟ ไม่ว่าจะคั่วแล้วหรือไม ่ ผู้ส่งออกหรือผูผ้ลิตผลิตภัณฑ์ส าเรจ็รูปจากกาแฟ 
ผลปาล์มน้ ามัน ไม่ว่าเป็นส่วนใดของผล ผู้ผลิตน้ ามันปาลม์หรือผู้ผลิตน้ ามนัพืช 
ข้าว (หมายความว่า ข้าวสาร ปลายข้าว ข้าวกล้อง 
ปลายข้าวกล้อง ข้าวนึ่ง และปลายข้าวนึ่ง 
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียว) 

ผู้ส่งออก 

2. กรณีจ่ายค่าแรงงานทางตรง 
 2.1 กรณีจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานของกิจการตามมาตรา ๔๐ (๑)  โดยพิจารณาเนื้อหา
การจ้างในสัญญาจ้างแรงงานตามมาตรา 575 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ
ค่าจ้างท าของตามมาตรา ๔๐ (๒) ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (มาตรา 50 (1)) ดังนี้ 
  (1)  ให้ค านวณหาจ านวนเงินได้พึงประเมินเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปี โดยให้น าเงินได้
พึงประเมินที่จ่ายแต่ละคราวคูณด้วยจ านวนคราวที่จะต้องจ่าย (ต่อปี) 
  (2) ให้น าจ านวนเงินได้พึงประเมินเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปีตาม (1) มาหักค่าใช้จ่าย/
ค่าลดหย่อน และค านวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้ส าหรับบุคคลธรรมดาเป็นเงินภาษี
ทั้งสิ้น 
  (3)  ให้น าจ านวนเงินภาษีทั้งสิ้นที่ค านวณได้ตาม (2) มาหารด้วยจ านวนคราวที่
จะต้องจ่าย (ต่อปี) ตาม (1) ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใด ให้หักเป็นเงินภาษี ณ ที่จ่าย ในแต่ละ
คราวที่จ่ายเงินนั้น 
 2.2 กรณีจ่ายค่าจ้างท าของตามมาตรา ๔๐ (6) (๗) และ (๘) ให้แก่บุคคลอ่ืนหรือนิติบุคคล 
โดยพิจารณาเนื้อหาการจ้างในสัญญาจ้างท าของตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 
  -  ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 (ตามมาตรา 3 เตรส และ 
ค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ ข้อ 8) 
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รายการ รายละเอียดด้านผู้ขายที่สั่งซ้ือสินค้าหรือด้านผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าส าเร็จรูป  
3. กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายในการผลิต ตามมาตรา ๔๐ (6) (๗) และ (๘) ที่มีลักษณะเป็นค่าจ้าง
ท าของตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 - ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 

4. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1.  กรณีซ้ือสินค้าหรือวัตถุดิบจากผู้ขายที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 กิจการต้องเรียกใบก ากับภาษีจากผู้ขาย โดยวันที่ในใบก ากับภาษีต้องระบุตามวันที่
รับมอบสินค้า หรือวันที่ได้ช าระเงิน หรือวันที่ออกใบก ากับภาษี แล้วแต่กรณีใดจะเกิดก่อน 
2. กรณจี่ายค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 กิจการต้องเรียกใบก ากับภาษีจากผู้ให้บริการ โดยวันที่ในใบก ากับภาษีต้องระบุตาม
วันที่ได้รับช าระเงิน หรือวันที่ออกใบก ากับภาษี แล้วแต่กรณีใดจะเกิดก่อน 
3. จัดท ารายงานภาษีมูลค่าเพ่ิม (มาตรา 87 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ๘๙)) ได้แก่  
 3.1 รายงานภาษีซื้อ  
  ให้ลงรายการภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ได้รับใบก ากับภาษี 
 3.2 รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (ไม่รวมถึงกิจการให้บริการ) 
  ให้ลงรายการภายในสามวันท าการนับแต่วันที่รับมาซึ่งสินค้าหรือวัตถุดิบ ตามปริมาณ
สินค้าหรือวัตถุดิบที่รับมา โดยจัดให้มีเอกสารประกอบการลงรายงานเป็นใบส าคัญรับสินค้า  

5. อากรแสตมป์ กรณตี้นทุนค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวกับสินค้าคงเหลือ หากมีการท าสัญญาว่าจ้างที่มีลักษณะเป็น
ค่าจ้างท าของตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 - ผู้รับจ้างต้องเสียอากรแสตมป์ ตามลักษณะแห่งตราสารที่ 4. จ้างท าของ  
โดยค านวณจากทุกจ านวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท แห่งสินจ้างที่
ก าหนดไว้  ต้องติดอากรแสตมป์ 1 บาท 
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  3.5 การน าเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบจากต่างประเทศ 

รายการ รายละเอียดด้านผู้สั่งซ้ือสินค้าหรือวัตถุดิบจากต่างประเทศ 
1. การรับรู้รายการทางบัญชี 1. ราคาทุนของสินค้าให้พิจารณาตามเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าเป็นส าคัญ (ตามหลักการโอน

ความเสี่ยงและผลตอบแทน)  
 โดยพิจารณาตามเงื่อนไขข้อก าหนดทางการค้าที่ระบุเงื่อนไขข้อก าหนดในการส่งมอบ
สินค้า หรือเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า Incoterms (Term Of Shipment) ว่าจะใช้ราคา 
F.O.B. หรือราคา C.I.F. หรือวิธีอ่ืนตามที่ตกลงไว้ เช่น 
 (1) หากผู้ขายตกลงส่งมอบสินค้าด้วยเงื่อนไข Free On Board (F.O.B.) 
  - เง่ือนไขการส่งมอบ F.O.B. ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้า เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้า
ข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุไว้ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบการท าพิธีการส่งออกด้วย 
ส่วนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้ง ค่าประกันภัยในการขนส่งสินค้าเป็นภาระ
ของผู้ซื้อในทันทีที่ของผ่านกาบระวางเรือไปแล้ว 

  - วันท่ีรับรู้รายการซื้อสินค้าของผู้ซื้อ คือ วันที่สินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า ณ ท่าเรือ
ต่างประเทศ  
 (2) หากผู้ขายตกลงส่งมอบสินค้าด้วยเงื่อนไข Cost, Insurance and Freight (C.I.F.)  
  - เง่ือนไขการส่งมอบ C.I.F. ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้า เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้า
ข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการท าพิธีการส่งออก จ่ายค่าระวางเรือ และ         
ค่าประกันภัยขนส่งสินค้าเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้าจนถึงมือผู้ซื้อให้แก่ผู้ซื้อด้วย 
  - วันท่ีรับรู้รายการซื้อสินค้าของผู้ซื้อ คือ วันท่ีรับมอบสินค้า ณ ท่าเรือประเทศไทย  
2. บันทึกรายการต้นทุนของสินค้าคงเหลือ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) 
เรื่อง สินค้าคงเหลือ (ดูหัวข้อ 3.4) 

2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1. รับรู้เป็นต้นทุนของสินค้า ตามเกณฑ์สิทธิ (มาตรา 65)   
2. ราคาทุนของสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ  
 ให้ค านวณเป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนในท้องตลาดของวันที่ได้สินค้านั้นมา 
เว้นแต่เงินตราต่างประเทศนั้น จะแลกได้ในอัตราทางราชการ ก็ให้ค านวณเป็นเงินตราไทย
ตามอัตราทางราชการนั้น (มาตรา 65 ทวิ (8)) 
3. ราคาสินค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให้ค านวณตามราคาทุนหรือ 
ราคาตลาด แล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่า และให้ถือราคานี้เป็นราคาสินค้าคงเหลือยกมา 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ด้วย (มาตรา 65 ทวิ (6)) 

3. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1.  ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เกิดจากการน าเข้า (มาตรา 78/2 (1))    
 ให้ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อช าระอากรขาเข้า วางหลักประกันอากรขาเข้า หรือจัดให้มี
ผู้ค้ าประกันอากรขาเข้า  
 เว้นแต่กรณีท่ีไม่ต้องเสียอากรขาเข้าหรือได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ก็ให้ถือว่าความรับผิด
เกิดข้ึนในวันที่มีการออกใบขนสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
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รายการ รายละเอียดด้านผู้สั่งซ้ือสินค้าหรือวัตถุดิบจากต่างประเทศ 
2. ฐานภาษีส าหรับการน าเข้าสินค้าทุกประเภท (มาตรา 79/2 (1)) ได้แก่ 
 มูลค่าของสินค้าน าเข้า โดยให้ใช้ราคา C.I.F. ของสินค้าบวกด้วยอากรขาเข้า ภาษีสรรพสามิต 
ตามที่ก าหนดในมาตรา 77/1(19) ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การลงทุนและภาษีและค่าธรรมเนียมอ่ืนตามที่จะได้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  
     ราคา C.I.F. ได้แก่ ราคาสินค้าบวก ด้วยค่าประกันภัยและค่าขนส่งถึงด่านศุลกากรที่น า
สินค้านั้นเข้าในราชอาณาจักร 
3. ใบก ากับภาษี (ภาษีซื้อ)  
 3.1 ส าหรับสินค้าที่น าเข้า ให้กรมศุลกากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม 2. เพ่ือกรมสรรพากร  
 3.2 ใบเสร็จรับเงินที่กรมศุลกากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ือกรมสรรพากร ให้ถือเป็น
ใบก ากับภาษี (มาตรา ๘๖/๑๔) 
4. จัดท ารายงานภาษีมูลค่าเพ่ิม (มาตรา 87 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ๘๙)) ได้แก่  
 4.1 รายงานภาษีซื้อ  
   ให้ลงรายการภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ได้รับใบก ากับภาษี   
 4.2 รายงานสินค้าและวัตถุดิบ 
   ให้ลงรายการภายในสามวันท าการนับแต่วันที่รับมาซึ่งสินค้าหรือวัตถุดิบ ตามปริมาณ
สินค้าหรือวัตถุดิบที่รับมา โดยจัดให้มีเอกสารประกอบการลงรายงานเป็นใบส าคัญรับสินค้า  
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 3.6 ก าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ รายละเอียด 
1. การรับรู้รายการทางบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
การรับรู้รายการเมือ่เริ่มแรก 
 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ หมายถึง รายการที่ก าหนดไว้เป็นเงินตราต่างประเทศ 
หรือจะต้องจ่ายช าระเป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงรายการที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการ   
 1. ซ้ือหรือขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งก าหนดราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ   
 2. กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินด้วยจ านวนเงินที่จะต้องช าระ หรือได้รับช าระคืนเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ หรือ   
 3. ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือก่อหรือช าระหนี้สิน ซึ่งก าหนดค่าเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 
 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศต้องบันทึกรายการรับรู้มูลค่าเริ่มแรกเป็นสกุลเงินที่ใช้
ในการด าเนินงาน โดยการแปลงจ านวนเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยนทันที 
(หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนส าหรับการส่งมอบทันที) ของสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานกับ
สกุลเงินต่างประเทศ ณ วันที่เกิดรายการ 
การรายงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละงวด   
 1.  รายการที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศให้แปลงค่าโดยใช้อัตราปิด (หมายถึง 
อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน)   
 2.  รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบันทึกไว้ด้วยราคาทุนเดิมให้
แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และ 
  3.  รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบันทึกไว้ด้วยมูลค่ายุติธรรมให้
แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่วัดมูลค่ายุติธรรมนั้น 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ม. 65 ทวิ  (5) 
 ระหว่างงวด 

 ณ วันสิ้นงวด 
 

 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ม. 79/4  

 ส่งออก 

 น าเข้า 
 

 

ภาษีอื่น 

ม. 9 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1,3,53) 

 การหักภาษี ม. 70,70 ทวิ (ภ.ง.ด.54) 

 การออกใบก ากบัภาษีที่มิใช่ ม. 79/4 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม ม. 83/6 (ภ.พ.36) 

 กรณีอื่นทีม่ิได้มีบทบัญญัติของกฎหมายไว้
โดยเฉพาะ 
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รายการ รายละเอียด 
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
   

1. กรณีรายการที่เกิดขึ้นระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี (มาตรา 65 ทวิ (5) วรรคสอง และ 
ค าสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548ฯ ข้อ 3) 
 1.1 เงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สิน ซึ่งมีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศที่รับมา
หรือจ่ายไปในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี  ให้ค านวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทยตาม
ราคาตลาดในวันที่รับมาหรือจ่ายไปนั้น 
 1.2 ราคาตลาดตาม 1.1 หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นจริงในทางปฏิบัติจากการน า
เงินสกุลบาทไปแลกเป็นเงินสกุลต่างประเทศ หรือเกิดจากการน าเงินสกุลต่างประเทศไป
แลกเป็นเงินสกุลบาท ซึ่งได้แก่  
  (1) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการค านวณ
เงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในแต่ละวัน (อัตราซื้อหรืออัตราขาย) หรือ 
  (2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจ าวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศไว้ในการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในแต่ละวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ย
หรืออัตราขายถัวเฉลี่ย) 
2. กรณียอดคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี (มาตรา 65 ทวิ (5) วรรคหนึ่ง และ 
ค าสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548ฯ ข้อ 2)   
 ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลด าเนินการ ดังนี้ 
 2.1 ค านวณค่าหรือราคาของเงินตราหรือทรัพย์สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่
ธนาคารพาณิชย์รับซื้อซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้  
 2.2 ค านวณค่าหรือราคาของหนี้สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคาร
พาณิชย์ขาย ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้ 

3. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1. กรณีได้รับเงินตราต่างประเทศจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ (มาตรา 79/4 (1) 
และค าสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548ฯ ข้อ 5 ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรา 9) 
 ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องแสดงมูลค่าของสินค้าหรือของบริการและจ านวน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นหน่วยเงินตราไทยในใบก ากับภาษี โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (มาตรา 9) 
ตามวิธีการดังต่อไปนี้ เป็นอัตราแลกเปลี่ยนในการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย  
 (1) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
ที่ได้ประกาศไว้ในการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในแต่ละวัน (อัตราซื้อ) หรือ  
 (2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจ าวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ไว้ในการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในแต่ละวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ย) 
 เมื่อได้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการหนึ่งวิธีการใดแล้ว ต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรานั้นตลอดไป เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรจึงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการได้                               
 กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับช าระราคาสินค้าและค่าบริการด้วยเช็ค ให้ค านวณ
มูลค่าของสินค้าหรือของบริการและจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นหน่วยเงินตราไทยตามวันที่ที่ลง
ในเช็ค และให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามข้างต้น 
 กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้ออกใบก ากับภาษี
เป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ (มาตรา 86/4 วรรคสอง) ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องระบุ
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รายการ รายละเอียด 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 ไว้ในใบก ากับภาษีด้วย 
2.  กรณีน าเข้าสินค้า (มาตรา 79/4 (2) และ ค าสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548 ฯ ข้อ 8) 
 ให้ค านวณราคา C.I.F. ของสินค้าน าเข้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เป็นเงินตราไทยตาม
อัตราที่กรมศุลกากรใช้ค านวณเพ่ือเรียกเก็บอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

4. ภาษอ่ืีน 
(1) การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 

ตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 50 
มาตรา 69 ทวิ และมาตรา 69 ตรี  

(2) การหักภาษีตามมาตรา 70                 
(3) การหักภาษีจากการจ าหน่าย 

เงินก าไร ตามมาตรา 70 ทวิ  
(4) การออกใบก ากับภาษี 

(TAX INVOICE) ส าหรับการขาย
สินค้ าหรื อการให้ บริ การที่      
ไม่ สามารถค านวณเงินตรา
ต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามมาตรา 
79/4  

(5) การน าส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามมาตรา 83/6  

(6) กรณีอื่นที่มิได้มีบทบัญญัติ
ของกฎหมายไว้โดยเฉพาะ 

ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการดังต่อไปนี้ เป็นอัตราแลกเปลี่ยนในการค านวณ
เงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย 
  (1) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคาร
พาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในแต่ละวัน 
 (2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจ าวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศไว้ในการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในแต่ละวัน 
 การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ใช้อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตามวิธีการหนึ่งวิธีการใดแล้ว ต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นตลอดไป เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรจึงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการได้ 

(พิจารณาตามกฎหมายทั่วไป คือ มาตรา 9 และ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2548) 

ตัวอย่างตามค าสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548ฯ 

 บริษัท ก จ ากัด  ประกอบกิจการขายเม็ดพลาสติก ได้มีการขายเม็ดพลาสติกให้แก่บริษัทในต่างประเทศ 
โดยตกลงราคาสินค้าเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ บริษัท ก จ ากัด ด าเนินการส่งออกสินค้าและบันทึกบัญชีใน
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548  

บริษัท ก จ ากัด มีสิทธิใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการบันทึกบญัชี
เพื่อเสียภาษีเงินได้นติิบุคคล ดังนี ้
(1)  ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคาร
พาณิชย์ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ได้
ประกาศไว้ในการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยใน
วันพฤหัสบดทีี่ 3 มีนาคม 2548 หรือ 
(2)  ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจ าวัน 
(อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งจะเป็น SIGHT หรือ T/T ก็ได้) ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศไว้ ณ วันพฤหัสบดีที่  3 มีนาคม 
2548 ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลต่าง ๆ ณ 
สิ้นวันท าการประจ าวันพุธที่ 2 มีนาคม 2548 

บริษัท ก จ ากัด มีสิทธิใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบก ากับภาษ ี
ดังนี ้
(1)  ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคาร
พาณิชย์ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ได้
ประกาศไว้ในการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยใน
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548 หรือ 
(2)  ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจ าวัน 
(อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งจะเป็น SIGHT หรือ T/T ก็ได้) ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศไว้ ณ วันพฤหัสบดีที่  3 มีนาคม 
2548 ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลต่าง ๆ ณ 
สิ้นวันท าการประจ าวันพุธท่ี 2 มีนาคม 2548 
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 3.7 รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  3.7.1 สัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
   “มาตรา 575 อันว่าจ้างแรงงานนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าลูกจ้าง ตกลงจะ
ท างานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่านายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ท างานให้” 

  3.7.2 โดยทั่วไปรายจ่ายที่กิจการได้จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน สามารถถือเป็นรายจ่ายของ
กิจการได้ เว้นแต่รายจ่ายทีเ่ป็นรายจ่ายต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี อาท ิ
   (1) รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว ตามมาตรา 65 ตรี (3) 
   (2) รายจ่ายซึ่งผู้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ ตามมาตรา 65 ตรี (18) 

  3.7.3 เงินเดือนและค่าตอบแทนที่พนักงานได้รับจากกิจการ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้  
   (1) ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ของพนักงาน และเมื่อกิจการได้จ่ายเงินได้
ลักษณะนี้ ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ทุกคราวที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน (มาตรา 50 (1)) ตามวิธีดังนี้  
    (ก)  ให้ค านวณหาจ านวนเงินได้พึงประเมินเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปี โดยให้น าเงินได้พึง
ประเมินที่จ่ายแต่ละคราวคูณด้วยจ านวนคราวที่จะต้องจ่าย (ต่อปี)  
    (ข)  ให้น าจ านวนเงินได้พึงประเมินเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปีตาม (ก) มาหักค่าใช้จ่าย/
ค่าลดหย่อน และค านวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้ส าหรับบุคคลธรรมดาเป็นเงินภาษีท้ังสิ้น   
    (ค)  ให้น าจ านวนเงินภาษีทั้งสิ้นที่ค านวณได้ตาม (ข) มาหารด้วยจ านวนคราวที่จะต้อง
จ่าย (ต่อปี) ตาม (ก) ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใด ให้หักเป็นเงินภาษี ณ ที่จ่าย ในแต่ละคราวที่จ่ายเงินนั้น 

รายจา่ยเก่ียวกบัพนกังาน 

มาตรา 65 ตรี  

อาท ิ

 รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการสว่นตวั 
 รายจ่ายซ่ึงผู้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผูร้ับ 

 

รายจา่ยต้องห้าม รายจา่ยของกิจการ 

เป็นเงินได้พงึประเมิน 

ของพนกังาน 

ที่ต้องเสยีภาษี 

เป็นเงินได้พงึประเมิน 

ของพนกังาน 

ที่ได้รับยกเว้นภาษี 

ใช ่ไมใ่ช ่

มาตรา 42 และ  
กฎกระทรวง ฉบับที ่126 (พ.ศ. 2509) 

ใช ่ไมใ่ช ่
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   (2) ถือเป็นเงินได้พึงประเมินทีซ่ึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ ได้แก่ 
    (ก)  เงินได้ที่บัญญัติไว้ตามมาตรา 42 อาท ิ
     - ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าพาหนะ ซึ่งลูกจ้าง หรือผู้รับหน้าที่หรือต าแหน่งงาน หรือผู้รับ
ท างานให้ ได้จ่ายไปโดยสุจริตตามความจ าเป็นเฉพาะ ในการที่ต้องปฏิบัติการตามหน้าที่ของตนและได้จ่ายไป
ทั้งหมดในการนั้น    
     - ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามอัตราที่รัฐบาลก าหนดไว้ โดยพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยอัตราค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
     - เ งิน ได้ที่ ได้ รั บจากการให้ โดย เสน่หา เนื่ อง ในพิธี  หรื อตามโอกาสแห่ ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งนี้ จากบุคคลซึ่งมิใช่บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสเฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน
สิบล้านบาทตลอดปีภาษีนั้น 
    (ข) เงินได้ที่ก าหนดไว้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) อาทิ 
     - เงินได้ส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายให้ หรือจ่ายแทนลูกจ้างเป็น
ค่ารักษาพยาบาล ส าหรับ 1) ลูกจ้าง สามี ภริยา บุพการีหรือผู้สืบสันดาน ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของลูกจ้าง 
ทั้งนี้ เฉพาะส าหรับการรักษาพยาบาลที่กระท าในประเทศไทย และ 2) ลูกจ้างในกรณีที่จ าเป็นต้องได้รับการ
รักษาพยาบาลในต่างประเทศในขณะที่ปฏิบัติการตามหน้าที่ในต่างประเทศเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ เงินจ านวนดังกล่าว
ได้จ่ายไปทั้งหมดในการนั้น 
     - เงินได้ที่ค านวณได้จากมูลค่าของเครื่องแบบซึ่งลูกจ้างได้รับจากนายจ้างในจ านวน
คนละไม่เกินสองชุดต่อปี และเสื้อนอกในจ านวนคนละไม่เกินหนึ่งตัวต่อปี  
                                       “เครื่องแบบ” หมายความว่า เครื่องแต่งกาย รวมทั้งสิ่งประกอบเครื่องแต่งกาย
ที่ก าหนดให้แต่งเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน แต่ไม่รวมถึงรองเท้าที่อาจใช้งานได้ทั่วไป ชุดชั้นใน หรือสิ่งประกอบเครื่องแต่งกาย
ที่ท าด้วยโลหะหรืออัญมณีที่มีค่าเช่น เงิน ทองค า ทับทิม หยก  
                                       “เสื้อนอก” หมายความรวมถึง ชุดไทยพระราชทานและเสื้อที่นิยมใช้ในการแต่งกาย
ไปในงานส าคัญต่างๆ  
     - เงินได้เท่าที่นายจ้างจ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัท
ประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มที่มีก าหนดเวลาไม่เกินหนึ่งปี 
เฉพาะในส่วนที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลส าหรับ 1) ลูกจ้าง สามี ภริยา บุพการีหรือผู้สืบสันดานซึ่งอยู่ในความ
อุปการะเลี้ยงดูของลูกจ้าง ทั้งนี้ เฉพาะการรักษาพยาบาลในประเทศไทย และ 2) ลูกจ้าง ในกรณีที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ ในขณะที่ปฏิบัติการตามหน้าที่ในต่างประเทศเป็นครั้งคราว  

  3.7.4 กรณีกิจการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและมีรายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน  
   (1) หากได้จ าหน่าย จ่าย โอนสินค้าให้แก่พนักงานและลูกจ้าง โดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่ได้
เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม ถือเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1(8) ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม เกิดขึ้น
เมื่อมกีารส่งมอบสินค้า ทั้งนี้ กิจการมีหน้าทีต่้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้น โดย
ไมต่้องจัดท าใบก ากับภาษ ีตามค าสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 86/2542ฯ อาท ิ
    (ก)  บริษัท ก.จ ากัด น าอาหารกระป๋องที่ผลิตหรือซื้อมาเพ่ือขาย แจกให้แก่พนักงาน เพ่ือ
น าไปบริโภคที่บ้านนอกเวลาปฏิบัติงาน บริษัทฯ มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากมูลค่าของอาหารกระป๋องที่น าไปแจก                                
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    (ข)  บริษัท ข.จ ากัด ประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนยานพาหนะ บริษัทฯ มี
ข้อบังคับและประกาศจ่ายรางวัลส าหรับพนักงานเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการท างานติดต่อกันโดยไม่หยุดงาน เช่น 
ท างานมา 5 ปี ได้ทองค าหนัก 2 บาท ท างานมา 4 ปี ได้ทองค าหนัก 1 บาท บริษัทฯ มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม
จากมูลค่าของทองค าที่น าไปแจกเป็นรางวัล 
   (2) ค่าตอบแทนที่จ่ายให้พนักงานและลูกจ้างดังต่อไปนี้ ไม่ต้องน ามารวมค านวณเป็นมูลค่า
ของฐานภาษมีูลค่าเพ่ิม (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 40)) 
    (ก) มูลค่าของอาหารและเครื่องดื่มท่ีนายจ้างจัดหาให้กับพนักงานหรือลูกจ้างในระหว่าง
เวลาปฏิบัติงาน ตามระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานหรือลูกจ้าง โดยมูลค่าของอาหารและเครื่องดื่ม
ดังกล่าวต้องมีราคาไม่เกินสมควร 
    (ข) มูลค่าของเครื่องแบบที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นนายจ้างได้มอบให้แก่
ลูกจ้างในจ านวนคนละไม่เกินสองชุดต่อปี และเสื้อนอกในจ านวนคนละไม่เกินหนึ่งตัวต่อปี 
                       “เครื่องแบบ” หมายความว่า เครื่องแต่งกายรวมทั้งสิ่งประกอบเครื่องแต่งกายที่
ก าหนดให้แต่งเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน แต่ไม่รวมถึงรองเท้าที่อาจใช้งานได้ทั่วไป ชุดชั้นใน หรือสิ่งประกอบเครื่อง
แต่งกายที่ท าด้วยโลหะหรืออัญมณีมีค่า เช่น เงิน ทองค า ทับทิม หยก  
     “เสื้อนอก” หมายความรวมถึงชุดไทยพระราชทาน และเสื้อที่นิยมใช้ในการแต่ง
กายไปในงานส าคัญต่าง ๆ  

  3.7.๕ ข้อหารือที่เก่ียวข้อง 
   (1) บริษัทฯ ได้ท าประกันชีวิตและสุขภาพให้แก่พนักงานที่ท างานมาครบ 3 ปี ทุกคน 
(ประกันชีวิตหมู่) ซึ่งการท าประกันชีวิตดังกล่าวได้รับความยินยอมจากพนักงานเหล่านั้น โดยกรมธรรม์จะท าเพียง
ฉบับเดียว มิได้แยกเป็นรายบุคคล ระบุชื่อผู้ถือกรมธรรม์  คือ บริษัทฯ และสมาชิกผู้เอาประกันภัย คือ สมาชิก
ประจ าทั้งหมดที่อยู่ปฏิบัติงานเต็มเวลามาแล้วสามปี ในวันที่มีผลบังคับของกรมธรรม์ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี และต่ ากว่า 
65 ปี บริษัทฯ จะปิดประกาศรายละเอียดที่พนักงานจะได้รับสิทธิคุ้มครองไว้ให้พนักงานได้ทราบ พร้อมทั้งเรียก
พนักงานตั้งแต่ระดับ SUB LEADER ขึ้นไปมาอธิบายและชี้แจงรายละเอียด เพ่ือแจ้งให้พนักงานในบังคับบัญชาได้
ทราบต่อไป กรณีพนักงานได้รับอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต ทางบริษัทผู้เอาประกันจะจ่ายค่าชดเชยการเรียกร้องของ
พนักงานคืนมาให้เป็นเช็คในนามของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะเบิกจ่ายเป็นเงินสดให้แก่พนักงานหรือผู้รับ
ผลประโยชน์อีกครั้งหนึ่ง โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ที่แท้จริง คือ 
พนักงาน โดยบริษัทฯ เป็นเพียงผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันและเบิกจ่ายค่าชดเชยแทนพนักงานเท่านั้น เงินค่าเบี้ยประกัน
ที่บริษัทฯ จ่ายแทนพนักงาน จึงถือเป็นประโยชน์เพ่ิมจากการจ้างแรงงานของพนักงาน เป็นเงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา 40 (1) ซึ่งพนักงานผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อันเป็นสมาชิกผู้เอาประกันภัยแต่ละคน จะต้อง
น าเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตเฉพาะส่วนของตนไปรวมค านวณกับเงินเดือนเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย และ
กรณีบรษิัทฯ จ่ายเงินช าระค่าเบี้ยประกันชีวิตแทนพนักงาน บริษัทฯ สามารถน าเบี้ยประกันชีวิตดังกล่าวมาหักเป็น
รายจ่ายได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และมาตรา 65 ตรี (13)  

(ข้อหารือที่ กค 0811(กม)/795 ลงวันที่ 22 เมษายน 2541) 
   (2) กรณีบริษัทฯ จ่ายค่าน้ ามันรถยนต์ให้กับพนักงานของบริษัทฯ ตามจ านวนที่จ่ายจริงใน
กรณีที่พนักงานใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปท างานให้บริษัทฯ ถือเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีสิทธิน าค่าน้ ามันดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิได้  ไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตาม
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มาตรา 65 ตรี ส าหรับค่าน้ ามันรถยนต์ ส่วนที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปเกินกว่าจ านวนที่พนักงานของบริษัทฯ ได้จ่ายไป
จริงถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว ต้องห้ามมิให้ถือเป็นรายจ่ายตามมาตรา 65 ตรี (3)  
    กรณีพนักงานจะได้รับยกเว้นไม่ต้องน าค่าน้ ามันไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาตามมาตรา 42 (1) นั้น จะต้องมีหลักฐานการใช้รถยนต์และพิสูจน์จนเป็นที่เชื่อถือแก่การตรวจสอบ  
ไต่สวนของเจ้าพนักงานประเมิน ว่าได้จ่ายไปโดยสุจริตตามความจ าเป็น เฉพาะในการที่ต้องปฏิบัติการตามหน้าที่
ของตนและได้จ่ายไปทั้งหมด เพ่ือการปฏิบัติงานตามหน้าที่นั้นด้วย ประกอบกับบริษัทฯ ต้องมีระเบียบอนุญาตให้มี
การเบิกจ่ายค่าน้ ามันรถยนต์ได้ และมีหนังสืออนุญาตพร้อมทั้งการบันทึกอนุญาตให้เดินทางไปติดต่องานจากที่ใด
ถึงที่ใด ระยะทางเท่าใด ชื่อเจ้าของรถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันรถยนต์ที่มีการระบุ
ชื่อเจ้าของรถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ให้ชัดเจน  

(ข้อหารือที่ กค 0702/88 ลงวันที่ 7 มกราคม 2552) 
   (3) กรณีบริษัทฯ ได้จ่ายเงินเข้าบัญชีคณะกรรมการสวัสดิการ และคณะกรรมการฯ ได้น าเงิน
ดังกล่าวไปจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน กรณีจึงเข้าลักษณะเป็นประโยชน์เพ่ิมอันถือเป็น
เงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 39 และเข้าลักษณะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ซึ่งพนักงานผู้ได้รับสวัสดิการ
ดังกล่าวต้องน าประโยชน์ที่ได้รับมารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 56 เว้นแต่สวัสดิการจัด
เลี้ยงในเทศกาลปีใหม่ ถือเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียม
ประเพณี ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 42 (10)  
    กรณีบริษัทฯ จ่ายเงินเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานตามข้างต้น ถือเป็นรายจ่ายเพ่ือหา
ก าไรหรือเพ่ือกิจการโดยเฉพาะ และไม่ใช่รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการส่วนตัวหรือการให้โดยเสน่หา บริษัทฯ 
สามารถน าไปหักเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี 
(3) และ (13)  

(ข้อหารือที่ กค 0706/9276 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548) 
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 3.8 ค่าขนส่งสินค้า และค่าบริการด้านโลจิสติกส์ 

  3.8.1 ความแตกต่างระหว่าง การขนส่งสินค้า และการให้บริการด้านโลจิสติกส์ 

รายการ การขนส่งสินค้า โลจิสติกส์ 
1. ความหมาย เป็นการด าเนินการขนส่งสินค้าจากที่หนึ่งไป

ยังอีกแห่งหนึ่ง 
เป็นกระบวนการท างานต่างๆ เกี่ยวกับ    
การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม
และการกระจายสินค้า วัตถุดิบ ชิ้นส่วน
ประกอบ และการบริการที่เก่ียวข้อง 

2.บทบัญญัติแห่ง 
ประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 608 อันว่าผู้ขนส่งภายในความหมาย
แห่งกฎหมายลักษณะนี้คือบุคคลผู้รับขนส่ง
ของหรือคนโดยสารเพ่ือบ าเหน็จเป็นทางค้า
ปกติของตน 
มาตรา 610 อันบุคคลผู้ท าความตกลงกับ      
ผู้ขนส่งเพ่ือให้ขนของส่งไปนั้น เรียกว่า ผู้ส่ง 
หรือผู้ตราส่ง  
 บุคคลผู้ซึ่งเขาส่งของไปถึงนั้น เรียกว่าผู้รับ
ตราส่ง  
 บ าเหน็จอันจะต้องจ่ายให้เพ่ือการขนส่งของ
นั้น เรียกว่าค่าระวางพาหนะ 

มาตรา 587 อันว่าจ้างท าของนั้น คือ
สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้าง 
ตกลงจะท าการงานสิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ งจน
ส าเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า
ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้าง
เพ่ือผลส าเร็จแห่งการที่ท านั้น 

3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล - ค่าขนส่งเข้า รับรู้เป็นต้นทุนของสินค้า  
ตามเกณฑ์สิทธิ (มาตรา 65)   
- ค่าขนส่งออก รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย  
ตามเกณฑ์สิทธิ (มาตรา 65)   

รับรู้ เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายแล้วแต่
กรณี ตามเกณฑ์สิทธิ (มาตรา 65)   

4. ภาษีมูลค่าเพ่ิม ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม  
(เฉพาะการขนส่งในราชอาณาจักร) 

เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 

5. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 1  
(ไม่รวมถึง การจ่ายค่าโดยสารส าหรับ 
การขนส่งสาธารณะ) 

อัตราร้อยละ 3 
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  3.8.2 ข้อหารือที่เกี่ยวข้อง 

          (1) การให้บริการขนส่งสินค้าแต่เพียงอย่างเดียว และการให้บริการขนสินค้าภายในบริเวณ
คลังสินค้าของลูกค้า โดยน าสินค้าจากคลังสินค้าของลูกค้าไปส่งตามสถานที่ที่ลูกค้าก าหนด ถือเป็นการให้บริการ
ขนส่งในราชอาณาจักรได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 81 (1) (ณ) ผู้จ่ายเงินที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  
มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1.0 ตามข้อ 12/4 ของค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง 
สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน 
พ.ศ. 2528   
    การให้บริการชิปปิ้งโดยเป็นตัวแทนออกของแทนลูกค้าและมีการให้บริการขนส่งสินค้า
ให้แก่ลูกค้าด้วย ไม่ว่าจะแยกค่าขนส่งออกจากค่าบริการชิปปิ้งหรือไม่ก็ตามถือเป็นการให้บริการชิปปิ้งทั้งจ านวน 
บริษัทฯ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 77/1 (10) และมาตรา 77/2 ผู้จ่ายเงินที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ของค่าบริการชิปปิ้งและค่าบริการขนส่งรวมกันตาม
ข้อ 3/1 ของค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 
    การให้บริการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าของบริษัทฯ และบริการขนส่งสินค้าของลูกค้าที่
อยู่ในคลังสินค้าตามสถานที่ที่ลูกค้าก าหนด ไม่ว่าจะแยกค่าขนส่งออกจากค่าบริการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า
หรือไม่ก็ตาม ถือเป็นการให้บริการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าทั้งจ านวน บริษัทฯ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 
77/1 (10) และมาตรา 77/2 ผู้จ่ายเงินที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ใน
อัตราร้อยละ 3.0 ของค่าบริการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าและค่าบริการขนส่งรวมกัน ตามข้อ 12/1 ของค าสั่ง
กรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 

 (ข้อหารือที่ กค 0706/6946 ลงวันที่  17 สิงหาคม 2549) 
   (2) หากเป็นสัญญาขนส่งสินค้า ซึ่งมีการด าเนินการขนส่งสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง
โดยไม่มีการให้บริการใดเพ่ิมเติม ถือเป็นการให้บริการขนส่ง ตามมาตรา ๖๐๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เข้าลักษณะเป็นการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร ไม่เข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างท าของตามมาตรา 
๕๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้รับจ้างขนส่งจึงไม่มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์ ตามลักษณะแห่งตราสาร ๔. 
แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ แต่อย่างไรก็ดี กรณีผู้รับจ้างขนส่งมีการออกใบรับของซึ่งออกให้เนื่องจากกิจการรับขน
สินค้าและลงลายมือชื่อพนักงานหรือนายสินค้าของยานพาหนะรับขนส่ง ซึ่งออกรับของดังระบุไว้ในใบรับนั้น 
เมื่อไม่ได้ออกบิลออฟเลดิง ผู้ออกใบรับของดังกล่าวจะต้องเสียอากรแสตมป์ฉบับละ ๑ บาท ตามลักษณะแห่ง
ตราสาร ๑๖. ใบรับของ แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ 
    หากเป็นสัญญาขนส่งสินค้า โดยผู้รับจ้างต้องมีรถยกเพ่ือขนสินค้าของผู้ว่าจ้างจากคลังสินค้า
เรียงขึ้นรถบรรทุก รวมถึงผู้รับจ้างจัดให้มีกรรมกรประจ ารถอย่างน้อย ๑ คน เพ่ือขนสินค้าลงเรียงกองเก็บ ณ หน่วยงาน
ลูกค้าของผู้ว่าจ้าง และ/หรือหน่วยรับสินค้าปลายทางตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้ กรณีขนข้ึนอาคารให้ขนข้ึนได้ถึง
ชั้นที่ ๒ หากเกินนั้นให้ผู้รับจ้างแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเพ่ือตกลงค่าจ้างเป็นครั้งคราวโดยไม่ชักช้า ... หากเป็นบริการที่มุ่ง
ผลส าเร็จของงาน เข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างท าของ ตามมาตรา ๕๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้รับจ้าง
มีหน้าที่ต้องเสียอากรแสตมป์ ๑ บาท ทุกจ านวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๑,๐๐๐ บาท แห่งสินจ้างที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาจ้างท าของ ทั้งนี้ ตามลักษณะแห่งตราสาร ๔. จ้างท าของ แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ 

(ข้อหารือที่ 0702/6433 ลงวันที่  9 กรกฎาคม 2558) 
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   (๓) กรณีที่บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าโดยได้ท าสัญญารับขนกับลูกค้า แยกต่างหากจาก
สัญญาให้บริการด้านโลจิสติกส์อ่ืนๆ นั้น การให้บริการขนส่งสินค้าดังกล่าวเป็นการรับขนตามมาตรา 608 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเข้าลักษณะเป็นการขนส่งในราชอาณาจักรจึงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม
ตามมาตรา 81 (1) (ณ) ส่วนการให้บริการด้านโลจิสติกส์อื่นๆ เข้าลักษณะเป็นการให้บริการ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง
เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยออกใบก ากับภาษีและเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับค่าบริการดังกล่าว ตามมาตรา 77/1 (10) 
มาตรา 77/2 และมาตรา 82/4  

(ข้อหารือที่ กค 0702/พ./3919 ลงวันที่  9 กรกฎาคม 2551) 
   (๔) กรณีบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าพร้อมให้บริการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าด้วย 
บริษัทฯ มิได้เป็นผู้ประกอบการให้บริการขนส่งเป็นปกติ แม้บริษัทฯ จะออกใบก ากับภาษีโดยระบุราคาสินค้าและ
ค่าขนส่งแยกออกจากกัน บริษัทฯ ต้องน ามูลค่าของสินค้า ซึ่งรวมค่าขนส่งมารวมค านวณเป็นฐานภาษีส าหรับ
การขายสินค้าเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 65 และมาตรา 79 ดังนั้น เมื่อเข้าลักษณะ
เป็นการขายสินค้า บริษัทฯ จึงไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด 

  (ข้อหารือที่ กค 0706/3978 ลงวันที่  9 พฤษภาคม 2549) 

           (๕) กรณีบริษัทฯ ประกอบกิจการขนส่งสินค้าเป็นปกติธุระเป็นส่วนใหญ่   
    (ก) การให้บริการชิปปิ้ง และมีการให้บริการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าด้วย โดยรวมยอด
ค่าบริการชิปปิ้ง และค่าขนส่งสินค้าเป็นยอดเดียวกัน ถือเป็นการให้บริการชิปปิ้งทั้งจ านวน บริษัทฯ ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา 77/1 (10) และมาตรา 77/2 ผู้จ่ายเงินที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีหน้าที่
ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ของค่าบริการชิปปิ้งและค่าขนส่งสินค้ารวมกันตามข้อ 3/1 ของค าสั่ง
กรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 กรณีการให้บริการชิปปิ้งและมีการให้บริการ
ขนส่งสินค้าโดยแยกยอดค่าบริการชิปปิ้งและค่าขนส่งสินค้าต่างหากจากกันชัดแจ้ง ค่าบริการชิปปิ้งถือเป็น
การให้บริการต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม มาตรา 77/1 (10) และมาตรา 77/2 ผู้จ่ายเงินที่เป็นบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ตามข้อ 3/1 ของค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.
4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ส่วนค่าขนส่งสินค้าถือเป็นการให้บริการขนส่งสินค้าใน
ราชอาณาจักร ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา 81 (1) (ณ) ผู้จ่ายเงินที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมี
หน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1.0 ตามข้อ 12/4 ของค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที ่
26 กันยายน พ.ศ. 2528   
    (ข) การให้บริการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า และมีการให้บริการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าด้วย 
โดยรวมยอดค่าบริการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าและค่าขนส่งสินค้าเป็นยอดเดียวกันถือเป็นการให้บริการคลังสินค้าทั้ง
จ านวน บริษัทฯ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1 (10) และมาตรา 77/2 ผู้จ่ายเงินที่เป็นบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ของค่าบริการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าและ
ค่าขนส่งสินค้ารวมกันตามข้อ 12/1 ของค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528  
     กรณีการให้บริการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าและมีการให้บริการขนส่งสินค้าโดย
แยกยอด ค่าบริการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าและค่าขนส่งสินค้าต่างหากจากกันชัดแจ้ง ค่าบริการจัดเก็บสินค้าใน
คลังสินค้าถือเป็นการให้บริการต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 77/1 (10) และมาตรา 77/2 ผู้จ่ายเงินที่เป็น
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ตามข้อ 12/1 ของค าสั่ง
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กรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ส่วนค่าบริการขนส่งสินค้าได้รับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพ่ิม และผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1.0         
    กรณีบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบกิจการขนส่งสินค้าเป็นปกติธุระเป็นส่วนใหญ่ 
    (ก) การให้บริการชิปปิ้งและมีการให้บริการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าด้วย ไม่ว่าจะแยก
ค่าขนส่งสินค้าออกจากค่าบริการชิปปิ้งหรือไม่ก็ตาม ถือเป็นการให้บริการชิปปิ้งทั้งจ านวน บริษัทฯ ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม มาตรา 77/1 (10) และมาตรา 77/2 ผู้จ่ายเงินที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่
ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ของค่าบริการชิปปิ้งและค่าบริการขนส่งสินค้ารวมกัน ตามข้อ 3/1 
ของค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 
    (ข) การให้บริการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าของบริษัทฯ และบริการขนส่งสินค้าของ
ลูกค้าที่อยู่ในคลังสินค้าตามสถานที่ที่ลูกค้าก าหนด ไม่ว่าจะแยกค่าขนส่งสินค้าออกจากค่าบริการจัดเก็บสินค้าใน
คลังสินค้าหรือไม่ก็ตาม ถือเป็นการให้บริการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าทั้งจ านวน บริษัทฯ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม
ตามมาตรา 77/1 (10) และมาตรา 77/2 ผู้จ่ายเงินที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ 
ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ของค่าบริการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าและค่าบริการขนส่งสินค้ารวมกัน ตามข้อ 
12/1 ของค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 

(ข้อหารือที่ กค 0706/8419 ลงวันที่  9 ตุลาคม 2549) 
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 3.9 ค่าส่งเสริมการขาย 

  3.9.1 รายการทางบัญชีและภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง 

รายการ รายละเอียดด้านผู้จ่ายเงิน 
1. การรับรู้รายการทางบัญชี กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ย่อหน้า 4.25.2 

ค่าใช้จ่าย หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูป
กระแสออกหรือการลดค่าของสินทรัพย์ หรือการเพ่ิมขึ้นของหนี้สิน อันส่งผลให้ส่วนของ
เจ้าของลดลง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการแบ่งปันให้กับผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ 

2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1. รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์สิทธิ (มาตรา 65)   
2. หากเป็นกรณีต่อไปนี้ จะถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม  
 - รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หา (มาตรา 65 ตรี (3)) 
 - รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหาก าไรหรือเพ่ือกิจการโดยเฉพาะ (มาตรา 65 ตรี (13)) 

3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1. ผู้จ่าย : ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน  
2.  ผู้รับ :  
 - บุคคลธรรมดา  
 - บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนติิบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ไมร่วมถึงมูลนิธิหรือสมาคม  
๓. ประเภทเงินได้ : ค่าส่งเสริมการขาย 
๔.  อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย : ร้อยละ 3.0  
๕.  ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย :  
 ตามค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ 
 - กรณีการให้รางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขายให้แก่
ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้บริโภค หรือเป็นผู้ประกอบการที่น าสินค้าหรือบริการไป
ใช้ในการประกอบกิจการของตนเองโดยตรง โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะน าไปขายต่อ  
 ตามค าสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 118/2545ฯ 
 (1) กรณกีารแถมสินค้าไปพร้อมกับสินค้าที่ขาย ซึ่งมูลค่าของสินค้าที่แถมไม่เกินมูลค่า
ของสินค้าที่ขาย ไม่ว่าสินค้าที่แถมนั้นจะเป็นสินค้าประเภทและชนิดเดียวกับสินค้าที่ขาย
หรือไม่ ให้แก่ผู้ซื้อซึ่งซ้ือสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะน าไปขายต่อ  
 (2) กรณมีีข้อตกลงให้ส่วนลดหรือค่าลดหย่อนภายหลังจากที่ขายสินค้าไปแล้ว ซึ่งเป็น
ส่วนลดเงินสดให้แก่ผู้ซื้อซึ่งซ้ือสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะน าไปขายต่อ หากการให้ส่วนลด
ดังกล่าวเป็นการให้ส่วนลดที่เป็นปกติตามประเพณีทางการค้า และได้มีการระบุเงื่อนไข
ส่วนลดเงินสดไว้ในใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ หรือใบก ากับภาษีให้ชัดเจน  
 (3) กรณีการจ่ายรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย 
ให้แก่ผู้ซื้อสินค้า ซึ่งผู้ขายทราบโดยชัดแจ้งว่าเป็นการขายให้แก่ผู้ซื้อสินค้าซึ่งเป็นผู้บริโภค
โดยตรง และได้ขายในปริมาณซึ่งตามปกติวิสัยของผู้บริโภคนั้นจะน าสินค้าไปบริโภคหรือ
ใช้สอย โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะน าไปขายต่อ 
 (4) กรณีการจ่ายรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย 
ให้แก่ผู้ซื้อสินค้า ซ่ึงผู้ขายทราบโดยชัดแจ้งว่าเป็นการขายให้แก่ผู้ซื้อสินค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
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รายการ รายละเอียดด้านผู้จ่ายเงิน 
ที่น าสินค้าไปใช้ในการประกอบกิจการของตนเองโดยตรง โดยมิได้มี วัตถุประสงค์ที่จะน าไป
ขายต่อ 
 ทั้งนี้ ตาม (3) และ (4) ไม่ใช้บังคับกับกรณีผู้ซื้อสินค้าเป็นผู้แทนจ าหน่ายของผู้ขายซึ่ง
ซื้อสินค้าเพ่ือน าไปใช้ในการประกอบกิจการของตนเองโดยตรง 

3. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1.  ในการส่งเสริมการขาย หากมีการการจ าหน่าย จ่าย โอนสินค้า (" สินค้า" มาตรา 77/1 (9) 
หมายถึง ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ท่ีอาจมีราคาและถือเอาได้ไม่ว่าจะมีไว้เพื่อขาย เพื่อใช้ หรือ
เพื่อการใด ๆ และให้หมายความรวมถึงสิ่งของทุกชนิดที่น าเข้า ไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือค่าตอบแทน
หรือไม่) ให้ถือเป็นการ " ขาย " ในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม ดังนั้น ผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่มีการจ าหน่าย/จ่าย/โอนสินค้าจึงต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้รับ 
(มาตรา 77/1 (8)) ตามความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เกิดขึ้น 
2. การส่งเสริมการขายตามกรณีดังต่อไปนี้  ไม่ต้องน ามารวมค านวณเป็นมูลค่าของฐาน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 40)) 
   (1)  มูลค่าของสินค้าที่แถมพร้อมกับการขายสินค้าหรือการให้บริการ ไม่ว่าสินค้าที่แถมนั้น
จะเป็นสินค้าประเภท และชนิดเดียวกับสินค้าที่ขายหรือบริการที่กระท าหรือไม่ แต่มูลค่าของ
สินค้าท่ีแถมจะต้องไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ขายหรือมูลค่าของการให้บริการ   
 (2)  มูลค่าของสินค้าที่แจกหรือให้เป็นรางวัลกับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการที่ซื้อสินค้าหรือ
รับบริการในแต่ละวัน โดยมีมูลค่ารวมกันตามที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนก าหนด แต่มูลค่า
ของสินค้าที่แจกหรือให้เป็นรางวัลต้องมีมูลค่าไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ขายหรือมูลค่าของ
การให้บริการ 
 (3) มูลค่าของสินค้าที่แจกหรือให้เป็นของขวัญ เนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ การเปิดแนะน าสินค้าใหม่
ทั้งนี้ เฉพาะสินค้าท่ีเป็นปฏิทิน สมุดบันทึกประจ าวัน (Diary) หรือสินค้าที่มีลักษณะท านอง
เดียวกันของขวัญหรือของช าร่วยที่มีชื่อผู้ประกอบการ ชื่อการค้า หรือเครื่องหมายการค้า
ของผู้ประกอบการปรากฏอยู่ โดยของขวัญหรือของช าร่วยดังกล่าว ต้องเป็นสิ่งของที่พึง
ให้แก่กันตามประเพณีทางธุรกิจทั่วไป และต้องมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสมควร   
 (4) มูลค่าของสินค้าตัวอย่างที่แจก เนื่องจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
 (5)  มูลค่าของค่าตอบแทนที่พึงได้รับจากการมอบสินค้าให้ผู้ซื้อสินค้าทดสอบใช้งานก่อนซื้อ 
โดยสินค้าดังกล่าวไม่ใช่ของใช้สิ้นเปลืองและต้องเป็นสินค้าที่มีไว้ส าหรับให้ทดลองใช้เป็นการ
ชั่วคราว เพ่ือทดลองคุณภาพหรือประสิทธิภาพของสินค้าเท่านั้น และผู้ซื้อสินค้าจะต้องส่ง
มอบสินค้าดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนผู้ขายสินค้าเมื่อทดลองใช้เสร็จ 
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  3.9.2 ข้อหารือและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

   (1) กรณีบริษัทผู้ให้การสนับสนุนมอบรางวัลให้แก่บริษัทฯ เพ่ือน าไปแจกให้แก่ผู้แทน
จ าหน่ายโดยไม่คิดมูลค่า รางวัลดังกล่าวถือเป็นประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับ ซึ่งอาจคิดค านวณได้เป็นเงิน จึงเป็นเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 39 บริษัทฯ จึงต้องน าเงินได้ดังกล่าวมารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 
65 และเม่ือบริษัทฯ น าของรางวัลที่ได้รับมานั้นไปแจกให้แก่ผู้แทนจ าหน่าย บริษัทฯ สามารถน ามูลค่าของรางวัล
ดังกล่าวมาเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี   
   กรณีบริษัทฯ น าสินค้าของบริษัทฯ มาแจกเป็นรางวัล หรือซื้อสินค้ามาแจกเป็นรางวัล หรือ
มอบรางวัลประเภท Package ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ให้แก่ผู้แทนจ าหน่ายเนื่องจากการส่งเสริมการขาย เมื่อบริษัทฯ 
มอบสินค้าหรือ Package ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรปให้แก่ลูกค้า เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าหรือให้บริการตามมาตรา 
77/1(8) และ (10) บริษัทฯ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 78(1) และมาตรา 78/1(1) โดยมูลค่าของฐาน
ภาษีที่น ามาค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ ต้นทุนสินค้าหรือค่าบริการที่ได้ซื้อมาตามมาตรา 79 ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่
ผู้แทนจ าหน่ายจ่ายให้แก่บริษัทฯ ถือเป็นภาษีซื้อตามมาตรา 77/1(18) โดยภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบ
กิจการของผู้แทนจ าหน่ายผู้แทนจ าหน่ายสามารถน าภาษีซื้อดังกล่าวมาหักออกจากภาษีขายในการค านวณ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ตามมาตรา 82/3  

(ข้อหารือที่ กค 0706/863 ลงวันที่ 24 มกราคม 2546) 
   (2) กรณีบริษัทผู้แทนฯ จ่ายเงินสนับสนุนเพ่ือชดเชยค่าอัตราดอกเบี้ยหรือค่าเบี้ยประกันภัย
รถยนต์ซึ่งบริษัทผู้แทนฯ รับภาระแทนลูกค้าให้แก่บริษัทA เพ่ือสนับสนุนการขายนั้น เงินที่บริษัทA ได้รับ เข้า
ลักษณะเป็นรางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากการส่งเสริมการขาย บริษัทA ต้องน าเงินสนับสนุน
ดังกล่าวไปรวมเป็นรายได้เพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 โดยบริษัทผู้แทนฯ ที่เป็นบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ตามข้อ 12/2 ของค าสั่ง
กรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่
หักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 และเงินสนับสนุนที่บริษัทA ได้รับ ไม่ถือเป็นมูลค่าของ
ฐานภาษีส าหรับการขายสินค้าหรือให้บริการ ตามมาตรา 79 บริษัทA ไม่ต้องน ามาค านวณเพ่ือเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
    กรณีค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่บริษัทA ได้จ่ายไปจริงเพ่ือส่งเสริมการขายตามข้อตกลง
กับลูกค้าโดยทั่วไป หากบริษัทA มีหลักฐานแสดงว่า บริษัทA เป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยเพ่ือส่งเสริมการขายให้แก่
ลูกค้า เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการของบริษัทA จึงน าค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปหักเป็นรายจ่ายใน
การค านวณก าไรสุทธิได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) และภาษีซื้ออันเกิดจากการท าประกันภัย
รถยนต์ดังกล่าว บริษัทA มีสิทธิน ามาหักในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา 82/3 ได้ ถ้าไม่เข้าลักษณะเป็น
ภาษีซื้อต้องห้าม ตามมาตรา 82/5 ทั้งนี้ กรณีบริษัทA ส่งเสริมการขายโดยแถมประกันภัยรถยนต์ให้ลูกค้า หากเป็น
การแถมตามนโยบายส่งเสริมการขายที่ให้แก่ลูกค้าเป็นการทั่วไปและมีมูลค่าไม่เกินค่าซื้อประกันที่พึงท าประกันภัย
รถยนต์ตามปกติ เข้าลักษณะเป็นการให้บริการโดยไม่มีค่าตอบแทนโดยมีเหตุอันสมควร บริษัทA จึงไม่ต้องน ามูลค่า
ของค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ซึ่งเป็นของแถมมารวมค านวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีส าหรับการให้บริการ ตาม
มาตรา 79/3 (1) และบริษัทA ต้องจัดท าใบก ากับภาษีโดยระบุชนิด ประเภท เลขที่กรมธรรม์ที่แถมไว้ในใบก ากับภาษี
ฉบับเดียวกันกับที่ออกให้แก่ลูกค้าด้วย แต่ไม่ต้องน ามูลค่าของบริการที่แถมมารวมค านวณเป็นมูลค่าของฐานภาษ ี

(ข้อหารือที่ กค 0702/560 ลงวันที่ 25 มกราคม 2559) 
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   (3) ส าหรับกรณีตัวอย่างอ่ืน สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ ค าสั่ งกรมสรรพากร ที่  ป . 
118/2545 เรื่อง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม กรณีการจ่ายรางวัล ส่วนลด หรือ
ประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
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3.10 กรณีตัวอย่างสิทธิประโยชน์ด้านรายจ่าย  

  3.10.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน 
   (1) ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     (ก) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๖๐๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ 
     (ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที ่๒๖๖) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพ่ือการลงทุนหรือการต่อเติม 
เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือท าให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินแต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
   (2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 

รายการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนด 
1. ประเภทรายจ่าย
การลงทุนใน
ทรัพย์สิน 

1. รายจ่ายที่ได้จ่ายเพ่ือการลงทุน หรือการต่อเติมเปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือท าให้ดีขึ้น
ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม และต้องเป็น
ทรัพย์สิน 4 ประเภท ดังต่อไปนี้  
 (๑) เครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง และ
เฟอร์นิเจอร์ 
 (๒)  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 (๓)  ยานพาหนะที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะนั้น ๆ 
แต่ไม่รวมถึงรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ตามกฎหมายว่าด้วย
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตที่มิใช่ได้มาเพ่ือน าออกให้เช่า 
 (๔)  อาคารถาวร แต่ไม่รวมถึงที่ดินและอาคารถาวรที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย 
2. ทรัพย์สินตาม 1. ต้องมีลักษณะดังนี้  
 (๑)  ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน  
 (๒)  ต้องสามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๒) และต้องได้
ทรัพย์สินนั้นมาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ตามประสงค์ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๙  
 (๓)  ต้องอยู่ในราชอาณาจักร เว้นแต่ยานพาหนะตาม 1. (3)  
 (๔)  ไม่เป็นทรัพย์สินที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นตาม
พระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามความในประมวลรัษฎากร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
 (๕)  ไม่เป็นทรัพย์สินที่น าไปใช้ในกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่เป็นการน าไป  
ใช้ในโครงการตามมาตรการเร่งรัดการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับ
สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนที่ยังไม่มีการลงทุนจริงและเลือกที่
จะไม่ใช้สิทธิประโยชน์นั้น 
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รายการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนด 
3. เอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
 (1) สัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลงท านองเดียวกัน  ที่ได้กระท าตั้งแต่วันที่ 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 (2) การขอใบอนุญาตให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร ที่มีการขออนุญาตตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  
 (3) การจัดท ารายงานแสดงรายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้สิทธิยกเว้น 
 (4) ทะเบียนทรัพย์สิน 

2. สิทธิประโยชน์ 
ทางภาษ ี

ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับเงินได้
เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายเพ่ือการลงทุน หรือการต่อเติมเปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือท าให้ดีขึ้น
ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ตามมาตรา 
65 ตรี (5) (ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการค านวณค่าเสื่อมราคา) เป็นจ านวนร้อยละ
หนึ่งร้อยของรายจ่ายตามจ านวนที่จ่ายจริง ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยค านวณส่วนเฉลี่ยตามระยะเวลาของรอบระยะเวลาบัญชีส าหรับ
ทรัพย์สินแต่ละประเภท ดังนี้ 

ประเภททรัพย์สิน ระยะเวลาที่ใช้เป็นส่วนเฉลี่ย 
1) เครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง และ
เฟอร์นิเจอร์ 

5 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน 

2) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน 
3) ยานพาหนะ 5 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน 
4) อาคารถาวร 20 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน 

ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 บริษัทซื้อเครื่องจักรราคา 1,000,000 บาท มีอายุ
การใช้งาน 5 ปี ดังนั้น ค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี เท่ากับ 

ค่าเสื่อม 
ราคา 

วิธีปกติ 
ราคาทุน 1 ล้านบาท 

วิธีตามสิทธิประโยชน์ 
ได้รายจ่าย 1 เท่าของท่ีจ่ายจริง 

รวม 

ปีท่ี 1   1 ล้านบาท x 20 x 31 
                

  = 16,986 บาทต่อป ี

1 ล้านบาท/ส่วนเฉลีย่ 5 รอบบญัชี 
      

= 200,000 บาทต่อป ี

216,986 บาท 

ปีท่ี 2 200,000 บาทต่อป ี 200,000 บาทต่อป ี 400,000 บาท 
ปีท่ี 3 200,000 บาทต่อป ี 200,000 บาทต่อป ี 400,000 บาท 
ปีท่ี 4 200,000 บาทต่อป ี 200,000 บาทต่อป ี 400,000 บาท 
ปีท่ี 5 200,000 บาทต่อป ี 200,000 บาทต่อป ี 400,000 บาท 
ปีท่ี 6 183,014 บาทต่อป ี  183,014 บาท 

กก 
 

100 365 
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  3.10.2 ค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงาน 
   (1) ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     (ก) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 148) เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลส าหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 
     (ข) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๖๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๖๗) เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้ที่ได้
จ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาของลูกจ้างภายในประเทศ ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
   (2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 

รายการ 
Public Training 

(พ.ร.ฎ.437) 
In house Training 

(พ.ร.ฎ.437) 
In house Training 

(พ.ร.ฎ.611) 
1. ลักษณะรายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้าง 

 เข้ารับการศึกษา หรือ 
 ฝึกอบรมในสถานศึกษาหรื อ 

สถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 

ค่าใ ช้จ่ ายในการฝึกอบรมให้แก่
ลูกจ้าง โดยนายจ้างจัดให้มีหลักสูตร
การอบรมขึ้นเอง 

1. รายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็น   
ค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก   
ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนา
ภายในประ เทศที่ นายจ้ า ง  
(นิติบุคคล) ได้จัดขึ้นให้แก่
ลูกจ้าง หรือ 
2. รายจ่ ายที่ ได้ จ่ ายให้แก่     
ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจน าเที่ยว
และมัคคุเทศก์เพื่อการอบรม
สัมมนาดังกล่าว 

2. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข 

เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมใน
สถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรม
ฝีมือแรงงานที่ทางราชการจัดตั้งขึ้น
หรือที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

1. เป็นหลักสู ตรฝึ กอบรม เพื่ อ
พัฒนาฝีมือแรงงานและที่รับรองโดย
กระทรวงแรงงาน 
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้าง
ต้องเป็นไปตามอัตราที่ได้รับอนุมัติ
จากกระทรวงแรงงาน 
3.  วั สดุ  อุ ปกรณ์ ต่ างๆ ที่ ใ ช้ ใน     
การฝึกอบรม ต้องก าหนดไว้เพื่อไม่ให้
ปะปนกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ
กิจการตามปกติ ของบริ ษัทหรื อ      
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

เป็นรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 
๑ มกราคม  ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ 

3. สิทธิประโยชน์
ทางภาษี 

ได้รายจ่ายเพิ่มอีก 1 เท่า 
จากที่ได้จ่ายไป 

ได้รายจ่ายเพิ่มอีก 1 เท่า 
จากที่ได้จ่ายไป 

ได้รายจ่ายเพิ่มอีก 1 เท่า
จากที่ได้จ่ายไป 

 


