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Abstract 

 
This cooperative education program was conducted at PTR Group Co. Ltd., which 

provides comprehensive  accounting, and accounting and tax consultants. The team was  assigned 
to record the input tax and output tax  by  the Forma Accounting Software.  In the beginning of 
the operation, it took a lot of time because there was no manual for using the accounting software. 

 

This project BRecording input tax-output tax  by Forma Accounting SoftwareC was made 
to study the types of accounting documents, the process of recording the input taxloutput tax and 
the preparation of reports.  Through studying the types of accounting documents, the process of 
Forma accounting software, the results showed that the team gained knowledge and 
understanding of accounting documents, the process of preparation tax report by Forma 
accounting software,  reduce the time and error of the operation and expect this project would be 
useful to interested parties and students in the cooperative study before  work. 
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บทที ่1 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

บริษทั พี ที อาร์ กรุ๊ป จ ากดั เปิดให้บริการรับจดัท าบญัชีครบวงจร และให้ค  าปรึกษาและ
ค าแนะน าเก่ียวกบัภาษีและการจดัท ารายงานภาษี โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป Forma ซ่ึงในทุกเดือน
ลูกค้าจะจดัส่งเอกสารใบก ากบัภาษี เพื่อให้ทางบริษทัจดัท ารายงานภาษี ซ่ึงบางบริษทัจะมีการ
บนัทึกบญัชีท่ีแตกต่างกันจึงท าให้เกิดการสับสนในการบนัทึกบญัชี ต้องดูรายละเอียดต่างๆว่า 
รายการภาษีซ้ือ-ภาษีขายแตกต่างกนัอยา่งไร จึงจะท าการบนัทึกบญัชีไดอ้ย่างถูกตอ้ง อีกทั้งในการ
เรียนทฤษฎีไม่สอดคล้องกับการปฏิบติังานจริง จึงท าให้การปฏิบติังานเกิดขอ้ผิดพลาด ซ่ึงเป็น
ปัญหาในการท างานของนกัศึกษาฝึกงานท่ีไม่คุน้เคย ท่ีตอ้งเสียเวลาในการปรับตวัเพื่อเรียนรู้ และ
ส่งผลการปฏิบติังานชา้ลง  

ดงันั้น  คณะผูจ้ดัท าจึงเห็นถึงความส าคญัของการจดัท าโครงงานน้ี เพื่อเป็นขอแนะน าให้
นกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไปท่ีจะเขา้มาฝึกปฏิบติังานสหกิจ ณ บริษทั พี ที อาร์ กรุ๊ป จ ากดั ควรจะไดมี้
การเตรียมตวัล่วงหนา้เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็วข้ึน  

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน  

1.2.1 เพื่อศึกษารูปแบบเอกสารและขั้นตอนการบนัทึกบญัชี 

1.2.2 เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในการใชโ้ปรแกรม  

1.2.3 เพื่อเสริมสร้างทกัษะในดา้นการบนัทึกบญัชี  

   1.3 ขอบเขตของโครงงาน  

1.3.1 ศึกษาระบบเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป Forma  เพื่อการบนัทึกบญัชี 

1.3.2 ศึกษาและอธิบายถึงขั้นตอนการบนัทึกรายการภาษีซ้ือ-ขาย และการเรียกรายงาน
ภาษีซ้ือ-ขาย 

1.3.3 ศึกษาและจดัท าโครงงานเป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 
ถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 

1.3.4 ศึกษาถึงสภาพแวดลอ้มสังคมและความความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตน 
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1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1.4.1 ท าใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการเรียกรายงานภาษีซ้ือ-ขายจากโปรแกรม  
                       Forma  

1.4.2 ไดรู้้ถึงขั้นตอนต่างๆในการบนัทึกบญัชี ภาษีซ้ือ-ภาษีขาย 

1.4.3 เสริมสร้างทกัษะในดา้นการบนัทึกบญัชีของโปรแกรมส าเร็จรูป Forma ดา้นเมนู 
                       ต่างๆ 

1.4.4 สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บมาพฒันาให้เกิดประโยชน์และใชเ้ป็นแนวทางใน 
         การปฏิบติังานจริงได ้
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง เป็นการรวบรวมเอกสารทางวิชาการ 

บทความ ผลงานวจิยั การคน้หารายละเอียดเก่ียวกบัโปรแกรม หรือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 

และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงาน 

 

2.1 ภาษีมูลค่าเพิม่ (Value Added Tax: VAT) หมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากมูลค่าของสินคา้ 

 หรือบริการท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละขั้นตอนของการผลิตและการจ าหน่ายสินคา้หรือบริการนั้นๆ โดยผู ้

ประกอบกิจการเป็นผูมี้หนา้ท่ีเก็บจากลูกคา้และน าภาษีมูลค่าเพิ่มไปช าระใหแ้ก่กรมสรรพากร 

มูลค่าเพิ่ม หมายถึง มูลค่าของส่วนท่ีเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตและการจ าหน่ายสินคา้หรือ 

บริการหรือกล่าวอีกหน่ึงก็คือมูลค่าเพิ่มก็คือค่าของผลต่างระหวา่งราคาของสินคา้หรือบริการท่ี ผลิต

หรือจ าหน่ายกบั ราคาของสินคา้หรือบริการท่ีซ้ือมาเพื่อใชใ้นการผลิตหรือในการจ าหน่าย สินคา้

หรือบริการ 

 

2.2 ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีมูลค่าเพิม่  

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอาจแบ่งตามประเภทของกิจการไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

2.2.1. ผู้ประกอบกจิการ ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีไม่ใช่นิติบุคคล หรือนิติบุคคลขาย 

สินคา้หรือบริการในทางธุรกิจ และอยูใ่นราชอาณาจกัร (ไม่วา่จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่) 

ผูป้ระกอบกิจการจะตอ้งจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นลูกคา้แลว้น าภาษีเฉพาะส่วนท่ี

เพิ่มข้ึนไปช าระใหแ้ก่รัฐบาล  

2.2.2. ผู้น าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ผูน้  าเขา้จะน าเขา้เพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งไรก็ 

ตามจะตอ้งเป็นผูมี้หนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและช าระใหแ้ก่รัฐบาล  

2.2.3. ผู้ทีก่ฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิม่เป็นกรณพีเิศษ เช่น ตวัแทนของผู ้
ประกอบกิจการนอกราชอาณาจกัรผูโ้อนสินคา้หรือผูโ้อนสิทธิในบริการจากผูไ้ดรั้บเรียก 
ภาษีมูลค่าเพิ่มอตัราร้อยละ 0 
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2.3 ผู้ทีไ่ด้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ คือ ผูท่ี้อยูน่อกระบบการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เม่ือ
ขายสินคา้หรือบริการไม่ตอ้งเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผูซ้ื้อ และไม่ตอ้งยืน่แบบแสดงรายการเพื่อ
เสียภาษี แต่ถา้มีการซ้ือสินคา้หรือวตัถุดิบ รวมถึงสินคา้ประเภททุนมาใชใ้นการประกอบกิจการจาก
ผูท่ี้อยูใ่นระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มใหผู้ไ้ดรั้บการจดทะเบียน และผูซ้ื้อไม่มีสิทธิ
เรียกคืนภาษีมูลค่าเพิ่มซ่ึงเท่ากบัวา่ผูไ้ดรั้บการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มตอ้งรับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มใน
ส่วนน้ี  

กิจการประเภทต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรา 81 มีดงัต่อไปน้ี 

2.3.1 การขายสินคา้หรือบริการในราชอาณาจกัรท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี 

2.3.2 การขายพืชผลทางการเกษตร 

2.3.3 การขายสัตวท์ั้งมีชีวติหรือไม่มีชีวติ 

2.3.4 การขายสินคา้ท่ีเก่ียวกบัการเกษตร ไดแ้ก่ ปุ๋ย ปลาป่น อาหารสัตว ์ยา หรือเคมีภณัฑ์
ทุกชนิดท่ีใช้ส าหรับการเกษตรเพื่อบ ารุงรักษา ป้องกนั ท าลาย หรือก าจดัศตัรูของพืชและ
สัตว ์

2.3.5 การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ต าราเรียน และหนังสือต่าง ๆ ทุกชนิด รวมทั้งเทป
ประกอบต าราเรียน 

2.3.6 การน าเขา้ซ่ึงสินคา้ตามขอ้ 3.2, 3.3, 3.4 และ 3.5 

2.3.7 การใหบ้ริการขนส่งในราชอาณาจกัร 

2.3.8 การใหบ้ริการขนส่งระหวา่งประเทศเฉพาะทางบก 

2.3.9 การใหบ้ริการการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการและเอกชน 

2.3.10 การใหบ้ริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลทางราชการและเอกชน 

2.3.11การให้บริการท่ีเป็นงานทางศิลปะและวฒันธรรมในสาขานาฏศิลป์และสาขาดุริยาง
ศิลป์และคีตศิลป์ 

ค าว่า “นาฏศิลป์”หมายถึง การแสดงศิลปะการร่ายร าประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การแสดง
พื้นเมือง ระบ า ละคร และโขน 
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ค าวา่ “ดุริยางศิลป์และคีตศิลป์” หมายถึง เฉพาะการแสดงดนตรีไทย หรือการขบัร้องเพลง
ไทยประกอบดนตรีไทย 

2.3.12 การใหบ้ริการหอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์สวนสัตว ์

2.3.13 การใหบ้ริการจดัแข่งขนักีฬาสมคัรเล่น 

2.3.14 การใหบ้ริการการประกอบโรคศิลปะ การสอบบญัชี การวา่ความ หรือการประกอบ
วิชาชีพอิสระอ่ืนตามท่ีอธิบดีก าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี ทั้ งน้ีเฉพาะวิชาชีพอิสระท่ีมี
กฎหมายควบคุมการประกอบวชิาชีพอิสระนั้น 

2.3.15 การให้บริการวิจัยหรือการให้บริการทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

2.3.16 การใหบ้ริการตามสัญญาจา้งแรงงาน 

2.3.17 การใหบ้ริการของนกัแสดงสาธารณะ 

2.3.18 การใหบ้ริการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

2.3.19 การใหบ้ริการของราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

2.3.20 การขายสินคา้หรือใหบ้ริการของกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงส่งรายรับทั้งส้ินให้แก่ รัฐ 
โดยไม่หกัรายจ่าย 

2.3.21 การขายสินคา้หรือให้บริการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือการสาธารณกุศล
ภายในประเทศ ซ่ึงไม่น าผลก าไรไปจ่ายในทางอ่ืน 

2.3.22 การขายยาสูบของผูป้ระกอบกิจการท่ีมิใช่โรงงานยาสูบ 

2.3.23 การขายสลากกินแบ่งของรัฐบาล สลากออมสินรัฐบาล และสลากบ ารุงกาชาดไทย 

2.3.24 การขายแสตมป์ไปรษณีย ์แสตมป์อากร หรือแสตมป์อ่ืนของรัฐบาล องค์กรของ
รัฐบาล หรือองคก์ารบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีเฉพาะท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นราคาท่ีไม่เกิน
มูลค่าท่ี ตราไว ้

2.3.25 การใหบ้ริการสีขา้ว 
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2.3.26 การขนส่งระหว่างประเทศโดยผูป้ระกอบกิจการท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎ 
หมายต่างประเทศ ซ่ึงตามกฎหมายของประเทศนั้นยกเวน้ภาษีทางออ้มให้แก่ผูป้ระกอบ
กิจการท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยตามหลกัปฏิบติั 

2.3.27 การน าเขา้สินคา้ท่ีไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้บางประเภท 

ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มตามขอ้ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, และ 3.5 จะขอเลือกจด
ทะเบียนเป็นผูเ้สียภาษีมูลค่าเพิ่มได ้

  2,4   ฐานภาษีมูลค่าเพิม่ 

การค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มจะตอ้งค านวณเป็นรายเดือน และมีวธีิการค านวณโดยน าภาษีขายหกัดว้ย
ภาษีซ้ือ ภาษีขายค านวณไดจ้ากการน าราคาสินคา้หรือบริการท่ีเรียกเก็บ หรือเรียกวา่ ฐานภาษีคูณ
ดว้ยอตัราภาษี ไดก้ าหนดฐานภาษีในกรณีต่าง ๆ ไวด้งัน้ี  

2.4.1 ฐานภาษีส าหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการ 

ฐานภาษีส าหรับการขายสินคา้หรือการบริการ ไดแ้ก่ มูลค่าท่ีไดรั้บจากการขายสินคา้หรือบริการ ไม่
วา่จะเป็นเงิน ทรัพยสิ์น ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือประโยชน์ใด ๆ ท่ีคิดไดเ้ป็นเงิน  

2.4.2 ฐานภาษีส าหรับการส่งสินค้าออก 

ฐานภาษีส าหรับการส่งออกสินคา้ ไดแ้ก่ มูลค่าสินคา้ส่งออกโดยใหใ้ชร้าคา F.O.B ของสินคา้บวก
ดว้ยภาษีสรรพสามิตและภาษีหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนตามท่ีจะก าหนด แต่ไม่รวมอากรขาออก 

ค าวา่ F.O.B (Free on Board) หมายถึง ผูข้ายจะหมดภาระต่อเม่ือไดส่้งมอบสินคา้ลงไวใ้นเรือเดิน
ทะเล ณ ท่าเรือท่ีระบุไว ้รวมทั้งผา่นพิธีการและเสียภาษีส่งออก หากตอ้งขออนุญาตส่งออกก็ตอ้ง
จดัท าใบอนุญาตส่งออก หากมีภาษีส่งออกก็ตอ้งช าระค่าภาษีนั้นดว้ยส่วน ผูซ้ื้อจะตอ้งรับภาระ
ค่าใชจ่้ายและความเส่ียงจากจุดท่ีผูข้ายน าสินคา้มาส่งมอบไวใ้นระวาง                                  

2,4.3 ฐานภาษีส าหรับการน าเข้า 

การใหบ้ริการขนส่งระหวา่งประเทศมีฐานภาษีดงัน้ี 

2.4.3.1   กรณีรับขนคนโดยสาร  

2.4.3.2   กรณีรับขนสินคา้  
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2.4.4 ฐานภาษีกรณีขายยาสูบและผลติภัณฑ์น า้มันตามทีก่ฎหมายก าหนด 

หลกัเกณฑพ์ิเศษในการค านวณภาษี การขายสินคา้เหล่าน้ีฐานภาษี ไดแ้ก่ มูลค่าสินคา้ท่ีไดม้าจาก
การหกัจ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากจ านวนเตม็ของราคาขายปลีกของสินคา้ โดยใหค้  านวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามอตัราภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีรวมอยูใ่นจ านวนเตม็ของราคาขายปลีก  

2.4.5 ฐานภาษีกรณพีเิศษ 

ฐานภาษีกรณีพิเศษมีดงัน้ี 

2.4.5.1 กรณีผลิตสินคา้ หรือบริการโดยไม่มีค่าตอบแทน หรือมีค่าตอบแทน ต ่ากวา่ราคา
ตลาดโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ใหถื้อราคาตลาดในวนัท่ีความรับผดิเกิดเป็นฐานภาษี 

2.4.5.2 กรณีผูป้ระกอบกิจการน าสินคา้ หรือน าบริการเอง หรือใหบุ้คคลอ่ืนใช้โดยไม่ใช่
การประกอบกิจการโดยตรง ตอ้งถือวา่เป็นการขายสินคา้ตอ้งเสียภาษีขาย ฐานภาษีถือตาม
ราคาตลาดในวนัท่ีความรับผิดเกิด  

2.4.5.3 กรณีสินคา้มีจ านวนคงเหลือขาดจากจ านวนในรายงานสินคา้และวตัถุดิบ ถือเป็น
การขายตอ้งเสียภาษีขาย โดยถือตามราคาตลาดของสินคา้ในวนัท่ีความรับผดิเกิด คือ วนัท่ี
ตรวจพบ 

2.4.5.4 กรณีสินคา้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอตัราร้อยละ 0 ไปแลว้ ต่อมาผูซ้ื้อไดโ้อนกรรมสิทธ์ิไป 
ท าใหผู้ซ้ื้อทอดหลงัมีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ฐานภาษีใหถื้อตามราคาตลาดของสินคา้นั้น
ตามสภาพหรือปริมาณท่ีเป็นอยูใ่นวนัท่ีความรับผดิเกิด 

2.4.5.5 กรณีผูป้ระกอบกิจการมีสินคา้คงเหลือและมีทรัพยสิ์นท่ีใชป้ระกอบกิจการเหลือใน
วนัเลิกประกอบกิจการ ถือเป็นการขาย โดยถือราคาตลาดของสินคา้และทรัพยสิ์นนั้นใน 
วนัเลิกประกอบกิจการเป็นฐานภาษี   ฯลฯ 
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ผูมี้หนา้ท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และก าหนดเวลาการจดทะเบียน 
 

ผูมี้หนา้ท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก าหนดเวลาการจดทะเบียน 
1. ผูป้ระกอบกิจการท่ีมีรายไดจ้ากการขาย
สินคา้หรือใหบ้ริการเกินกวา่ 1.8 ลา้นบาท
ต่อปี  

ใหย้ืน่ขอจดทะเบียน ภายใน 30 วนันบัแต่
วนัท่ีมีรายไดเ้กิน 

2. ผูป้ระกอบกิจการขายสินคา้หรือ
ใหบ้ริการ ซ่ึงสามารถพิสูจน์ไดว้า่มีการ
ด าเนินการอนัเป็นเหตุใหต้อ้งมีการซ้ือสินคา้ 
หรือรับบริการท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น 
การก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างอาคาร
ส านกังาน หรือการติดตั้งเคร่ืองจกัร 

ใหย้ืน่ขอจดทะเบียน ภายในก าหนด 6 เดือน 
ก่อนวนัเร่ิมกิจการ เวน้แต่ มีสัญญาหรือ

หลกัฐานจะด าเนินการ ก่อสร้าง ภายในเวลา
ท่ีเหมาะสม 

3. ผูป้ระกอบการอยูน่อกราชอาณาจกัร และ
ไดข้ายสินคา้หรือ ใหบ้ริการใน
ราชอาณาจกัร โดยมีตวัแทนอยูใ่น
ราชอาณาจกัร ให้ตวัแทนเป็นผูมี้หนา้ท่ี
รับผดิชอบการจดทะเบียน 

 

 

2.5 หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

2.5.1 เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ 

2.5.2 ออกใบก ากบัภาษี 

2.5.3 จดัท ารายงานตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงไดแ้ก่ 
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2.5.3.1 รายงานภาษีซ้ือ  

 

 

รูปท่ี 2.1 รูปแบบรายงานภาษีซ้ือ 

 

 

 

http://download.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/vat/VAT13.pdf
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2.5.3.2 รายงานภาษีขาย  

 

 

รูปท่ี 2.2  รูปแบบรายงานภาษีขาย 

 

2.5.3.3 รายงานสินคา้และวตัถุดิบ 

 

http://download.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/vat/VAT14.pdf
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2.5.4 ยืน่แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องทางการยืน่ 

2.5.4.1การยืน่แบบฯและช าระภาษีผา่นอินเทอร์เน็ต  

แบบท่ียืน่ 

- แบบ ภ.พ.30 

 
รูปท่ี 2.3  รูปแบบ ภ.พ. 30 

 

http://www.rd.go.th/publish/7050.0.html
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- แบบ ภ.พ.36 

 

 

 

รูปท่ี 2.4  รูปแบบ ภ.พ. 36 
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2.5.4.2 การยืน่แบบฯและช าระภาษีท่ีส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขา 

2.5.4.3 การยืน่แบบฯและช าระภาษีท่ีธนาคารพาณิชยไ์ทย  

2.5.4.4 การยืน่แบบฯและช าระภาษีท่ีส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ี 1-5  

2.5.4.5 การยืน่แบบใบขนสินคา้ขาเขา้และช าระภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกบัการช าระอากรขาเขา้

ตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร  

 

ก าหนดโทษการปฏิบัติฝ่าฝืนเกีย่วกับภาษีมูลค่าเพิม่ 

กรณีการปฏิบติัฝ่าฝืน โทษ 

1.ผูป้ระกอบการท่ีมีหนา้ท่ีจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มประกอบกิจการโดยไม่จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน /ปรับ 5,000 บาท หรือ
ทั้งจ  าทั้งปรับ 

2.ผูป้ระกอบการมีการเปล่ียนแปลง แลว้ไม่แจง้ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

3.ผูป้ระกอบการจดทะเบียนไม่คืนใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

4.ผูป้ระกอบการจดทะเบียนเจตนาหลีกเล่ียง หรือ
พยายามหลีกเล่ียงภาษีมูลค่าเพิ่ม ออกใบก ากบัภาษี 
ใบเพิ่มหน้ี ใบลดหน้ี โดยไม่มีสิทธิท่ีจะออก 

จ าคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 
2,000 ถึง 200,000 บาท 

5.ผูป้ระกอบการเจตนาน าใบก ากบัภาษีปลอม หรือ
ใบก ากบัภาษีท่ีออกโดยมิชอบดว้ยกฎหมายไปใช้
ในการเครดิตภาษี 

จ าคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 
2,000 ถึง 200,000 บาท 

6.ผูป้ระกอบการจดทะเบียนไม่จดัท ารายงาน จ าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000 
บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

7.ผูป้ระกอบการจดทะเบียนไม่ยืน่แบบแสดง
รายการภาษี 

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

8.จงใจไม่เก็บและรักษาใบก ากบัภาษีหรือส าเนา
ใบก ากบัภาษี 

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

9.ไม่ปฏิบติัตามหมายเรียกหรือค าสั่งของเจา้
พนกังานประเมิน 

จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน /ปรับ 5,000 บาท หรือ
ทั้งจ  าทั้งปรับ 

 

http://download.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/vat/VAT15.pdf
http://download.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/vat/VAT16.pdf
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2.6 ใบก ากบัภาษีแบบเต็มรูป 

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนโดยทัว่ไป มีหนา้ท่ีตอ้งออกใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูป ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ
สินคา้หรือผูรั้บบริการ ซ่ึงจะตอ้งมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  

           (1)   ค าวา่ "ใบก ากบัภาษี" 
           (2)   เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการ 
          (3)   ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการ 
         (4)   ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูซ้ื้อสินคา้หรือรับบริการ 
          (5)   หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษีและหมายเลขล าดบัของเล่ม (ถา้มี) 
     (6)   วนั เดือน ปี ท่ีออกใบก ากบัภาษี 
         (7)   ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ 

(8)   จ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีค  านวณจากมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ โดยใหแ้ยกออก
จากมูลค่าของสินคา้หรือของบริการใหช้ดัแจง้ 

 

รูปท่ี 2.5  รูปใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูป 
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2.7 ใบก ากบัภาษีอย่างย่อ 

(1) ค าวา่ "ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่"  

(2) ช่ือ หรือช่ือยอ่ และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูป้ระกอบการจด ทะเบียนท่ีออกใบก ากบั
ภาษี 

(3) หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษี และหมายเลขล าดบัของเล่ม (ถา้มี) 

(4) ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ 

(5) ราคาสินคา้หรือราคาค่าบริการ โดยตอ้งมีขอ้ความระบุชดัเจนวา่ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่มไวแ้ลว้ 

(6) วนั เดือน ปี ท่ีออกใบก ากบัภาษี 

(7) ขอ้ความอ่ืนท่ีอธิบดีก าหนด 

 

รูปท่ี 2.6  รูปใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ 
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2.8 ใบเพิม่หนี้ 

(1) ค าวา่ "ใบเพิ่มหน้ี"  

(2) ช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรท่ีออกใบเพิ่มหน้ี  

(3) ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ 

(4) วนั เดือน ปี ท่ีออกใบเพิ่มหน้ี 

(5) หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขล าดบัของเล่ม (ถา้มี) มูลค่าของสินคา้หรือ
บริการท่ีแสดงไวใ้นใบก ากบัภาษีดงักล่าว  

(6) ค าอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบเพิ่มหน้ี 

(7) ขอ้ความอ่ืนท่ีอธิบดีก าหนด 

 

รูปท่ี 2.7  รูปใบเพิ่มหน้ี 
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2.9 ใบลดหนี้ 

(1) ค าวา่ "ใบลดหน้ี"  

(2) ช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรท่ีออกใบเพิ่มหน้ี  

(3) ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ 

(4) วนั เดือน ปี ท่ีออกใบเพิ่มหน้ี 

(5) หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขล าดบัของเล่ม (ถา้มี) มูลค่าของสินคา้หรือ
บริการท่ีแสดงไวใ้นใบก ากบัภาษีดงักล่าว  

(6) ค าอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบเพิ่มหน้ี 

(7) ขอ้ความอ่ืนท่ีอธิบดีก าหนด 

 

รูปท่ี 2.8  รูปใบลดหน้ี 
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2.10 ความแตกต่างของโปรแกรมส าเร็จรูป  Express  กบั โปรแกรมส าเร็จรูป Formula 

โปรแกรมส าเร็จรูป  Express เป็นโปรแกรมบญัชีซ่ึงรวบรวมระบบบญัชีเขา้ไวด้ว้ยกนั 
การบนัทึกบญัชีซ้ือ-ขายในโปรแกรมบญัชี Exprees จะเช่ือมโยงกนัโดยอตัโนมติั ท าใหล้ด
ขั้นตอนในการท างาน การบนัทึกบญัชีมีความสะดวกรวดเร็วและง่ายมากข้ึน และสามารถ
แยกแผนกในการท างานไดเ้ป็นอิสระ 
ข้อดีของโปรแกรม Express 

 ใชง้านไดง่้าย ระบบครบถว้น  
 ซ้ือคร้ังเดียวไม่ตอ้งจ่ายรายปี การส ารองขอ้มูลท าไดง่้าย 
 คุม้ค่า คุม้ราคาในการลงทุนส าหรับผูป้ระกอบการ หรือบริษทัหา้งร้าน 
 สามารถใชง้านไดห้ลากหลายธุรกิจ เช่น ซ้ือมาขายไป ธุรกิจบริการ ธุรกิจหอ้งเช่า 
โรงแรมก่อสร้าง ผลิตและอุตสาหกรรม 

ข้อเสียของโปรแกรม Express 

 การเช่ือมต่อในวงแลน หรือเน็ตเวิร์ค ตอ้งให้อยูใ่นวงแลนเดียวกนั 
 เป็นระบบแชร์ไฟล ์วางระบบไม่ดี ขอ้มูลอาจจะติดไวรัสได ้
 การใชง้านส าหรับผูบ้ริหาร หรือผูท้  าบญัชี ท่ีอยูภ่ายนอก ตอ้งอาศยัเทคโนโลยมีา
ช่วยเพราะโปรแกรมไม่ไดท้  างานแบบเวบ็ 
 โปรแกรมไม่ไดอ้อกแบบมาเป็นแบบ ERP 

 

 โปรแกรมส าเร็จรูป FORMULA Super GL 

ระบบบญัชีและการบริหาร( Financial Management ) เป็นการจดัการทางการเงินท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง ช่วยลดความซ ้ าซอ้นในการท างาน เพราะไดถู้กออกแบบใหเ้ป็นระบบบญัชี ท่ีมี
การเช่ือมโยงกนัอยา่งสมบรูณ์แบบ ช่วยใหต้ั้งแต่ระบบซ้ือ (PO), ระบบขาย (SO), ระบบลูกหน้ี 
(AR), ระบบเจา้หน้ี (AP), ระบบสินคา้คงคลงั (IC), ระบบสินทรัพย ์(FA), ระบบบญัชีแยกประเภท 
(Super GL) ยนืยนัยอดอยา่งถูกตอ้ง และสะดวกสบายอยา่งยิง่ 
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แมก้ระทัง่การเลิกรายการมีการท าการกลบับญัชีให้โดยอตัโนมติั ดงันั้น โปรแกรม
FORMULA จึงเป็นเสมือนผูรั้กษาขอ้มูล ผูอ้ธิบายขอ้มูลและเป็นผูต้รวจสอบขอ้มูลในตวัเดียวกนั 
เม่ือขอ้มูลรวมกบัระบบจดัการท่ีมีประสิทธิภาพสูงท าใหฝ่้ายบริหาร ฝ่ายจดัการ รู้ถึงสถานภาพท่ี
แทจ้ริง   

โปรแกรมส าเร็จรูป Forma เป็นระบบบญัชีท่ีท างานแบบ Back Office เป็นการท างาน ผา่น

ใบส าคญั ลงบญัชี เพียงบนัทึก Voucher และ Source Document ก็สามารถพิมพ ์รายงานเอกสาร 

ทางดา้นบญัชี และภาษีอากรไดค้รบและถูกตอ้ง ผูใ้ช ้สามารถออกแบบรายงาน งบการเงินไดง่้าย ๆ 

และท าการ Export เป็นรูปแบบของ Excel ฯลฯ เช่ือมโยงกบั Front Office เพื่อความสะดวก ในเร่ือง

ของเอกสาร ลดความซ ้ าซอ้นในการบนัทึกขอ้มูล 

  

 

 

 

 

 

Taxation Support  ความสามารถพิเศษท่ีไม่มีซอฟทแ์วร์ทั้งในและ นอกประเทศ เทียบ
ได ้คือการรองรับภาษีต่างๆ ไดอ้ยา่งครบถว้น เช่นใน ธุรกิจ Trading & Service มีภาษีไม่ถึงก าหนด

ส าหรับงานบริการ, ภาษี มูลค่าเพิ่ม สามารถแกไ้ขอตัราภาษีไดเ้อง, ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย, ภาษีซ้ือเฉล่ีย, 

ภาษีขอคืนได,้ ภาษีขอคืนไม่ได ้

 

 

 

 

 

 

 

http://www.programbunchee.com/formula.html
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FORMULA VAT 

- รองรับเร่ืองภาษีไม่ถึงก าหนดได ้ เช่น ในงานบริการท่ียงัไม่ถือวา่เกิดภาษีข้ึน 
สามารถบนัทึกรายการภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และพิมพใ์บรับรองภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายจาก
เคร่ืองได ้

- ลงบญัชีภาษีซ้ือหรือภาษีขายไม่ถึงก าหนด กลบับญัชีภาษีไม่ถึงก าหนด ใหอ้ตัโนมติั
เม่ือไดรั้บใบก ากบัภาษี 

- สามารถพิมพร์ายงาน ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53  จบัคู่กบั VOUCHER เพื่อสะดวกในการ
ตรวจสอบเอกสารยอ้นกลบัตน้ตอได ้

- รองรับเร่ืองภาษีซ้ือ-ภาษีขาย ยืน่เพิ่มเติม เช่นกรณียืน่ภาษีไม่ทนัในเดือนภาษี หรือ
กรณีอนุโลมใหย้ื่นภาษีเป็นเดือนถดัไป 

- รองรับเร่ืองอตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น VAT 10% หรือ เพิ่มอตัราภาษีเองได ้
- ออกรายงานแยกแต่ละอตัราภาษีไดอ้ยา่ง ถูกตอ้ง 
- รองรับเร่ืองภาษีซ้ือเฉล่ียคืนได ้ในกรณีท่ีไม่สามารถขอคืน 100% ไดท้ั้ง ใบ และ

เฉล่ียคืนแต่ละรายการสินคา้ดว้ยอตัราท่ีแตกต่างกนัได ้
- สามารถระบุช่ือลูกคา้ท่ีซ้ือ เป็นคนละช่ือกบัลูกคา้ในรายงานภาษีขายได ้
- สามารถแยกแยะรายการภาษีซ้ือท่ีขอคืนไดห้รือภาษีซ้ือท่ีขอคืนไม่ได ้ตามขอ้ก าหนด

สรรพากร และออกรายงานไดท้ั้งแยกและรวม 
- สามารถพิมพร์ายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขายจบัคู่กบั VOUCHER ช่วยใหต้รวจสอบยนัยอด

กบับญัชีแยกประเภทภาษีซ้ือ-ภาษีขายได ้สะดวก 
- สามารถก าหนดขอ้ความในรายงานภาษีไดโ้ดยอิสระ แยกต่างหากจาก ค าอธิบาย

รายการใน VOUCHER 
- รองรับกรณีท่ีมูลค่าภาษีในเอกสารจริงไม่ ถูกตอ้ง แต่ตอ้งแสดงในรายงานภาษีให้

ตรงกบัเอกสาร 
- พิมพร์ายงานภาษีซ้ือ- ภาษีขายไดต้ามขอ้ก าหนดสรรพากร และแยกใหต้ามสาขาของ

กิจการ 
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รูปท่ี 2.9 รูประบบบญัชี ของ โปรแกรม Crystal FORMULA 

 

 FORMULA Super  GL ระบบบญัชี 

 FORMULA  AR ระบบลูกหน้ี 

 FORMULA  AP ระบบเจา้หน้ี  

 FORMULA  PO ระบบจดัซ้ือ 

 FORMULA  SO ระบบงานขาย 

 FORMULA  IC ระบบควบคุมสินคา้คงคลงั 

 FORMULA  FA ระบบสินทรัพยถ์าวร 

 FORMULA  CQ ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร 
 
  

http://www.programbunchee.com/formula-supergl.html
http://www.programbunchee.com/formula-ar.htm
http://www.programbunchee.com/formula-ap.htm
http://www.programbunchee.com/formula-po.htm
http://www.programbunchee.com/formula-so.htm
http://www.programbunchee.com/formula-ic.htm
http://www.programbunchee.com/formula-fa.htm
http://www.programbunchee.com/formula-cq.htm
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ  

บริษทั พี ที อาร์ กรุ๊ป จ ากดั 61,63  ซ.รัชดาภิเษก 14/1 ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ-ตากสิน)            

แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600  

เวลาท าการ: จนัทร์ – เสาร์  8.30 -17.30 น.  โทร : 0-2477-8388 (Auto ) 

Email : ptrgroup.acc@gmail.com  

 

 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีการเดินทางมาบริษทั 

mailto:ptrgroup.acc@gmail.com
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 สินคา้และบริการ 

 บริการงานด้านบัญชี ภาษีอากร จัดท าบัญชีการเงิน จัดท าบัญชีบริหาร วางระบบ
สารสนเทศทางบญัชี วางแผนภาษีอากร รับเป็นท่ีปรึกษา ดา้นการบริหาร บริหารความเส่ียงองคก์ร 
ระบบการควบคุมภายใน รับจดทะเบียน จดัตั้งนิติบุคคล อ่ืนๆตามกฎหมายธุรกิจ รับตรวจสอบบญัชี 
รับจดทะเบียนพาณิชยทุ์กชนิด บริการ รับจดัท าบญัชี ภาษีอากร ตรวจสอบบญัชี ภาษีอากร วาง
ระบบบญัชี ใหค้  าปรึกษา ดา้นบญัชี ภาษีอากร งานทะเบียนพาณิชย ์บริการดา้นกฎหมาย การอบรม
สัมมนา บริการคุณภาพมาตรฐานแห่งวชิาชีพ 

 วสิัยทศัน์ 
 ส านกังานท่ีปรึกษาการบญัชี และภาษีอากร ด าเนินธุรกิจ รับตรวจสอบบญัชี รับจดทะเบียน
พาณิชยทุ์กชนิด บริการ รับจดัท าบญัชี ภาษีอากร ตรวจสอบบญัชี ภาษีอากร วางระบบบญัชี ให้
ค  าปรึกษา ดา้นบญัชี ภาษีอากร งานทะเบียนพาณิชย ์บริการดา้นกฎหมาย การอบรมสัมมนา บริษทั
ของเราเนน้การท างานใหไ้ดม้าตรฐานตามวชิาชีพ มาตรฐานตามวชิาชีพ คือ งานบริการของเรา 
 

บริษทั พี ที อาร์ กรุ๊ป จ ากดั จดัตั้งข้ึนเพื่อท าธุรกิจเก่ียวกบัการใหบ้ริการรับจดัท าบญัชีโดย

ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมตรวจสอบบญัชีให้แก่หา้งหุน้ส่วนและบริษทัจ ากดัมากมาย  ทั้งน้ียงัให้

ค  าปรึกษาทางดา้นบญัชีและภาษีอากร บริการรับจดทะเบียนธุรกิจต่างๆ  

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

บริษทัไดมี้การรับจดัท าบญัชีใหก้บับริษทัอ่ืนๆหลายบริษทั มีการจดัท าบญัชีแลว้ส่งไปยงัผู ้

ตรวจสอบบญัชีตรวจ ส าหรับการท างานและการวางแผนงานการท าบญัชีใหก้บัแต่ละบริษทัได้

จดัท าทีละบริษทั ซ่ึงพนกังานจะถูกแบ่งเป็น 3 ฝ่าย แต่ละฝ่ายจะไดรั้บมอบหมายจดับริษทัให้

รับผดิชอบ บริษทัท่ีรับผดิชอบทุกฝ่ายจะท าทุกขั้นตอนเหมือนกนัมีโครงสร้างของบริษทัและมี

ระบบการด าเนินการดงันั้น  

โครงสร้างของบริษทัและระบบการท างาน 

 คณะกรรมการบริหาร 

 ผูจ้ดัการแผนกงานบญัชี  

 พนกังานบญัชี  



 
24 

 

 
 

 

รูปท่ี 3.2 โครงสร้างของบริษทัระบบการด าเนินงานของบริษทั 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย  

ตลอดระยะเวลา 4 เดือน ในสถานประกอบการ ต าแหน่งงานท่ีไดรั้บหมอบหมายคือ ผูช่้วย

พนกังานบญัชี และไดรั้บมอบหมายให้ท างานหลากหลายอย่าง ตั้งแต่การ “ การจดัเก็บ Vouchers 

ส่งคืนลูกคา้ ” (เป็นการน าเอกสารค่าใชจ่้ายและรายไดจ้ากการประกอบกิจการทั้งปีของบริษทัของ

ลูกค้ามาแยกเป็นชุดคู่กับเอกสารท่ีท าการบญัทึกบญัชีเสร็จแล้ว) เพื่อส่งคืนเอกสารให้แก่ลูกค้า 

หลงัจากท่ีพนกังานท าการปิดงบเสร็จเรียบร้อยและยงัไดคี้ยข์อ้มูลจากใบก ากบัภาษีลงในโปรแกรม 

( FORMA )งานท่ีไดรั้บมอบหมายส่วนใหญ่เป็นงานเก่ียวกบัเอกสาร เช่น แยกเอกสาร ใบก ากบั 

ใบเสร็จรับ-จ่ายเงิน การเขียนเช็คสั่งจ่าย การจดัแฟ้มเอกสารใบก ากบัภาษีซ้ือ-ขาย ของแต่ละเดือน

ในปีปัจจุบนั และของลูกคา้แต่ละบริษทั   
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 ตลอดระยะเวลา 4 เดือน ในสถานประกอบการ มีอุปสรรคหลายอยา่งนบัตั้งแต่ ช่วงเวลาท่ี

เขา้ฝึกสหกิจ ซ่ึงช่วงเวลาน้ีเป็นช่วงของการปิดงบการเงิน และตรวจสอบบญัชี จึงท าให้พนกังานท่ี

ปรึกษาต่างคนต่างท างานของตน และในส่วนของอุปกรณ์ส านกังานมีไม่เพียงพอส าหรับนกัศึกษา

ฝึกงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

3.4.1 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย เช่น  

 - บนัทึกบญัชีลงโปรแกรมส าเร็จรูป Forma 

 - บนัทึกการซ้ือเช่ือ  

- บนัทึกการขายเช่ือ  

- บนัทึกใบส าคญัรับ, ใบส าคญัจ่าย, ใบส าคญัทัว่ไปลงในโปรแกรม  

3.4.2 ลกัษณะงานท่ีท าเก่ียวกบัโปรแกรม Microsoft office Excel  

3.4.2.1 จดัท ารายงานภาษีซ้ือ, ภาษีขาย  

3.4.2.2 จดัท าใบปะหนา้เอกสารส่งคืน 

3.4.2.3 จดัท าการสรุปตาราง ภ.พ.30  

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา  

 1.  คุณ วราภรณ์    คูณเทวี  ต าแหน่งหวัหนา้แผนกบญัชี  

 2.  คุณสายชล    สีลาโครต    ต าแหน่งพนกังานบญัชี 

 3.  คุณ พรพรรณ   สาวสิัย    ต าแหน่งพนกังานบญัชี 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน  

ระยะเวลาในการออกไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 –                          

25  สิงหาคม 2560 
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 3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน  

3.7.1 รวบรวมขอ้มูล  

การรวบรวมขอ้มูลไดม้าจากการปฏิบติังานในแต่ละวนัท่ีคณะผูจ้ดัไดรั้บ มอบหมายงาน

จากพนกังานพี่เล้ียง นกัศึกษาจะเก็บขอ้มูลจากการงานท่ีไดรั้บมอบหมาย หากมีการสงสัยหรือไม่

เขา้ใจกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายใหก้็จะไปถามพนกังานท่ีปรึกษา และไดส้ังเกตขอ้พกพร่องของ

บริษทัวา่ตอ้งการอะไรท่ีจะเขา้มาช่วยในบริษทัซ่ึงสังเกตจากงานท่ีไดรั้บมอบหมายและปัญหาท่ีได้

เจอเก่ียวกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละวนั  

3.7.2 วางแผนขั้นตอนการปฏิบติังาน  

ไดมี้การวางแผนขั้นตอนการปฏิบติังานเพื่อการด าเนินงานจะไดเ้ป็นไปอยา่งมีระบบตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนดก่อนท าการลงมือปฏิบติังาน  

3.7.3 การวเิคราะห์หวัขอ้โครงงาน  

การวเิคราะห์หวัขอ้โครงงานไดม้าจากการรวบรวมขอ้มูลการท า งานของในแต่ละวนั และ

วเิคราะห์ดูวา่บริษทัตอ้งการอะไรหรือขาดอะไร มีส่ิงใดท่ีจะเขา้มาช่วยในขอ้บกพร่องน้ีไดห้รือไม่

ซ่ึงในการท าหวัขอ้โครงงานในเร่ืองน้ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ไดม้ากนอ้ยเพียงใดใหก้บับริษทั  

3.7.4 การจดัท าโครงงาน  

เม่ือวิเคราะห์หวัขอ้โครงงานเสร็จเรียบร้อยแลว้จึงด าเนินการจดัท า โครงงานซ่ึงรายละเอียด

เน้ือหาของโครงงานไดม้าจากปัญหาของการท างานในแต่ละวนัท าใหมี้การด าเนินโครงงานเร่ืองน้ี

เพื่อแกไ้ขปัญหาในการท างานในบริษทั  

3.7.5 ตรวจสอบผลงาน  

ท าการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดของงานวา่ตอ้งแกไ้ขปรับปรุงงานในส่วนไหนบา้ง เพื่องานท่ี

ออกมาจะไดถู้กตอ้งและสมบูรณ์ท่ีสุด ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 60,  มิ.ย. 60,  ก.ค. 60, ส.ค. 60  

รวบรวมขอ้มูล วางแผนขั้นตอนการปฏิบติังาน การวเิคราะห์หวัขอ้โครงงาน การจดัท าโครงงาน 

ตรวจสอบผลงาน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 

รวมรวมขอ้มูล     

วางแผนขั้นตอนการปฏิบติังาน     

การวเิคราะห์หวัขอ้โครงงาน     

การจดัท าโครงงาน     

ตรวจสอบผลงาน     

ตารางท่ี 3.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าโครงงานแบ่งเป็น 2 ดา้นคือ 

  ฮาร์ดแวร์ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. เคร่ืองพิมพดี์ด 
3. เคร่ืองพิมพ ์(Printer) 
4. เคร่ืองค านวณ 

 5. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
 6. เคร่ืองเจาะกระดาษ 
 7. เคร่ืองตดักระดาษ 
 8. กลอ้งถ่ายรูป 
              9.เคร่ืองแฟกซ์ 
 

ซอฟตแ์วร์  

1.โปรแกรม Microsoft office Excel  

2.โปรแกรม Microsoft office Word  

3.โปรแกรม Forma 
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บทที ่4 

ผลการปฎบิัติงานตามโครงงาน 

รายละเอยีดโครงงาน 

เป็นการอธิบายวธีิการและขั้นตอนในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบนัทึกภาษีซ้ือ-ขาย 

ภาษีขาย (Output Tax)  คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการไดเ้รียกเก็บจากผูซ้ื้อสินคา้หรือ
ผูรั้บบริการเม่ือขายสินคา้หรือรับช าระค่าบริการ 

การจัดท ารายงานภาษีขาย  

เม่ือผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูข้าย เรียกเก็บเงินจากลูกคา้จะตอ้งบวก ภาษีขาย หรือ VAT ขาย
และผูป้ระกอบการจะตอ้งน าส่งภาษีขายใหก้รมสรรพากรก่อนวนัท่ี 15 ของ เดือนถดัไป (ใบน าส่ง
ภาษีท่ีกิจการตอ้งกรอก เรียกวา่ แบบภพ. 30 ) เม่ือมีการขายสินคา้กิจการจะออกใบก ากบัภาษีขาย   

ขั้นตอนการจัดท ารายงานภาษีขาย  

1. จดัเรียงเลขท่ีเอกสารท่ีลูกคา้น าส่งมาทางบริษทั ตามเลขท่ีเดือนท่ีออกใบก ากบัภาษีขาย  

2. ตรวจสอบเลขท่ีเอกสารของใบก ากบัภาษีขายวา่มีการเรียงล าดบักนัหรือไม่ 

3. จากนั้นท าการบนัทึกลงในโปรแกรม 

4. แลว้เรียกรายงานภาษีขายท่ีเราบนัทึกลงโปรแกรม เพื่อมาตรวจวา่ตรงตามใบก ากบัภาษีหรือไม่ 

ภาษีซ้ือ (Input Tax)  คือภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบกิจการไดจ่้ายใหก้บัผูข้ายสินคา้ หรือผู ้
ใหบ้ริการท่ีเป็นผูป้ระกอบกิจการจดทะเบียน เม่ือซ้ือสินคา้หรือบริการเพื่อใชใ้นการประกอบกิจการ
ของตน หากภาษีซ้ือเกิดข้ึนในเดือนใดก็ถือเป็นภาษีซ้ือในเดือนนั้น  

เงื่อนไขทีส่ าคัญของใบก ากบัภาษีซ้ือ  

1. ตอ้งเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการและไดน้ าสินคา้และบริการไปใชใ้นการ
ประกอบกิจการดงักล่าวเพื่อการหาก าไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะดว้ย  

2. ตอ้งเป็นการซ้ือสินคา้หรือรับบริการจากผูป้ระกอบการจดทะเบียน  
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3. ผูข้ายไดอ้อกตามหลกัเกณฑว์ธีิการตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานใน การหกั
ภาษีซ้ือของผูซ้ื้อไดเ้ช่น มีขอ้ความครบถว้นตามกฎหมายก าหนดไม่มีรอยขดูลบ ขีดฆ่า ใน รายการท่ี
เป็นสาระส าคญั 

 

ขั้นตอนการบันทกึบัญชีลงในโปรแกรม  

การเขา้ใชโ้ปรแกรม Forma  

ขั้นตอนท่ี 1 เปิดคอม แลว้คลิกโปรแกรม Forma  

 

 

 

รูปท่ี 4.1  รูปการเลือกโปรแกรม Forma 
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ขั้นตอนท่ี 2  เม่ือเขา้มาโปรแกรมจะเจอหนา้ใหใ้ส่รหสัผูใ้ชก้บัรหสัผา่น  

 

รูปท่ี 4.2  รูปโปรแกรมท่ีใหใ้ส่รหสัผูใ้ชก้บัรหสัผา่น 

 

ขั้นตอนท่ี 3 ใหใ้ส่รหสัผูใ้ชT้RAIN1 > ใส่รหสัผา่น > กด OK  

 

รูปท่ี 4.3  รูปการใส่รหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น 
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ขั้นตอนท่ี 4  จะข้ึนใหเ้ราคน้หาบริษทัท่ีตอ้งการบนัทึกบญัชี  >  กดเลือก 

 

รูปท่ี 4.4  รูปการเลือกบริษทั 

ขั้นตอนท่ี 5 เม่ือเลือกบริษทัท่ีตอ้งการเสร็จเรียบร้อยก็จะข้ึน หนา้น้ี 

 

รูปท่ี 4.5 รูปท่ีเลือกบริษทัท่ีตอ้งการเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

เม่ือมีการซ้ือสินคา้ไม่วา่จะเป็นการซ้ือดว้ยเงินสด หรือเช็คเราก็จะน ามาบนัทึกลงใน
โปรแกรม Forma  
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ขั้นตอนท่ี 6  เม่ือเขา้มาในโปรแกรมเรียบร้อยแลว้ใหก้ดเลือกค าวา่ GL 

 

รูปท่ี 4.6 รูปการเลือก GL เพื่อท่ีจะบนัทึกรายการ 

 

ขั้นตอนท่ี 7  คลิกท่ีเมนูลงรายวนั 

 

รูปท่ี 4.7 รูปการเลือกลงรายวนั 
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ขั้นตอนท่ี 8 จากนั้นเลือกสมุดรายวนัแต่ละประเภท 

- PC สมุดเงินสดจ่าย 
- PD สมุดซ้ือเช่ือ 
- SC สมุดเงินสดรับ 
- SD สมุดขายเช่ือ 

 

รูปท่ี 4.8 รูปการเลือกสมุดรายวนัแต่ละประเภท 

ขั้นตอนท่ี 9  ตามดว้ยวนั เดือน ปีตามรอบระยะเวลาบญัชี  > ok 

 

รูปท่ี 4.9 รูปการคียว์นั เดือน ปีตามรอบระยะเวลาบญัชี 
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ขั้นตอนท่ี 10  F3  เพิ่มวนัท่ีของเอกสารพร้อมใส่รายละเอียด และระบุเลขท่ีเอกสาร 

 

       รูปท่ี 4.10 รูปการเพิ่มวนัท่ีของเอกสารพร้อมใส่รายละเอียดของเอกสาร และระบุเลขท่ีเอกสาร 

 

ขั้นตอนท่ี 11 ใหก้ด F7 และ F3 

 

รูปท่ี 4.11 รูปการกด F7 และ F3 
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ขั้นตอนท่ี 12  เลือกกลุ่มชนิดเอกสารตามภาษีซ้ือ-ขาย 

- ใบส่งของ/ใบก ากบัภาษีซ้ือสด-เช่ือ}ขาย ธุรกิจซ้ือมา-ขายไป 

 

รูปท่ี 4.12 รูปการเลือกกลุ่มชนิดเอกสารตามภาษีขาย > Enter  >  F10 

 

- ใบส่งของ/ใบก ากบัภาษีซ้ือสด-เช่ือ}ซ้ือ ธุรกิจซ้ือมา-ขายไป 

 

รูปท่ี 4.13 รูปการเลือกกลุ่มชนิดเอกสารตามภาษีซ้ือ  > Enter  >  F10 
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ขั้นตอนท่ี 13 การคียป์ระเภทเอกสาร,เลขท่ีเอกสาร, ช่ือเจา้หน้ี > Enter ลงมาถึงยอดเงินก่อน 
Vat ใส่จ านวนเงินและตรวจจ านวนยอด Vat  > F10  > F9  > F10  > Enter 

- เลือกประเภทเอกสาร 

 

รูปท่ี 4.14 รูปการเลือกคียป์ระเภทเอกสารใบก ากบัภาษีซ้ือ-ขาย 

 

 

รูปท่ี 4.15 รูปการคียเ์อกสารใบก ากบัภาษีซ้ือ-ขาย 
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ขั้นตอนท่ี 14 และท าการประทบั “ ลงบญัชีแลว้ ” ลงในใบก ากบัภาษีซ้ือ-ขาย จากนั้นท า
แผน่ถดัไป 

 

 

รูปท่ี 4.16 รูปการป้ัมเอกสารลงบญัชีเรียบร้อยแลว้ 
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วธีิการตรวจข้อมูลในใบก ากับภาษีและตามหน้ารายงานภาษี  

รายงานภาษีขาย  

1. ก่อนจดัท ารายงานภาษีขาย ตอ้งจดัเรียงส าเนาใบก ากบัภาษีขายและใบลดหน้ีของลูกคา้ 
ตามล าดบัท่ีใบก ากบัโดยเรียงจากนอ้ยไปหามาก  

2. ตรวจสอบเอกสารวา่มีการรันเลขท่ีต่อเน่ืองจากบิลเดือนก่อนหรือไม่ (หากเลขท่ีใบก ากบั
ภาษีไม่ต่อเน่ืองกนัใหส้อบถามสาเหตุจากลูกคา้)  

3. ยนืยนัยอดใบก ากบัภาษีขายกบัลูกคา้  

รายงานภาษีซ้ือ           

ก่อนการจดัท ารายงานภาษีซ้ือทุกครั้งตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของใบก ากบัภาษีซ้ืออยา่งเคร่งครัด
โดยมีขั้นตอนเช็คดงัน้ี  

1. ใบก ากบัภาษีซ้ือท่ีน ามาจดัท ารายงานตอ้งเป็น “ใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูปแบบ” เท่านั้น 

 2. ใบก ากบัภาษีตอ้งเป็นสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ  

 3. ใบก ากบัภาษีซ้ือท่ีน ามาจดัท ารายงานตอ้งเป็น “ตน้ฉบบัใบก ากบัภาษี” เท่านั้น 

 4. ใบก ากบัภาษีซ้ือนั้นมีการซ้ือเกิดข้ึนยอ้นหลงัไม่เกิน 6 เดือน นบัถดัจากเดือนใน
ใบก ากบัภาษี  

5. ตรวจสอบรายการในใบก ากบัภาษีซ้ือวา่มีขอ้มูลครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้
หรือไม่ โดยใชเ้คร่ืองหมายถูกตอ้งท าสัญลกัษณ์ตามขอ้ความในใบก ากบัภาษีเช่น มี ค าวา่ 
“ใบก ากบัภาษี” วนัท่ี, เลขท่ีอา้งอิง, ช่ือบริษทั , เลขท่ีผูเ้สียภาษีสถานประกอบการของ
ลูกคา้/ผูรั้บบริการ, ส านกังานใหญ่/สาขา , มูลค่าสินคา้ และจ านวนภาษี   

 6. เม่ือตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้ใหจ้ดัเรียงใบก ากบัภาษีซ้ือตามวนัท่ีใบก ากบัภาษีซ้ือ 
พร้อมจดัท ารายงานภาษีซ้ือและน ารายงานภาษีซ้ือมาตรวจเช็คใหต้รงตามใบก ากบัภาษีแลว้
น าดินสอเขียนเลขท่ีออกใหม่ของใบก ากบัภาษีไวด้า้นบนขวาของเอกสาร เพื่อใหมี้ความ
สะดวกในการจดัเรียงและหาเอกสาร ทั้งน้ีถา้หนา้รายงานเกิดขอ้ผดิพลาดอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
จึงตอ้งมีการแกไ้ขในโปรแกรมก่อนแลว้น าปากกาลบค าผดิลบขอ้ผดิพลาดออก จากนั้นใช้
เคร่ืองพิมพดี์ดพิมพห์นา้รายงานเพื่อแกไ้ขขอ้ผดิพลาดให้ตรงกบัใบก ากบัภาษี 
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รูปท่ี 4.17 รูปหนา้รายงานภาษีซ้ือ 
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รูปท่ี 4.18 รูปการรันเลขใบก ากบัภาษีหนา้รายงานภาษีซ้ือ 
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บทที ่5 

สรุปผลการปฏบัิติงาน 

 5.1 สรุปผลการด าเนินงาน  

          การปฏิบติังานในบริษทั พี ที อาร์ กรุ๊ป จ ากดั  ในแผนกบญัชีท าใหไ้ดรั้บประโยชน์และ
ประสบการณ์ท่ีสามารถน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพพนกังานบญัชีในอนาคตไดห้ลายดา้น ดงัน้ี  

 ดา้นทฤษฎี  

1. สามารถน าเอาความรู้ท่ีไดม้าใชใ้นการปฏิบติังานจริงทั้งในเร่ืองของขั้นตอน การ
ใหบ้ริการลูกคา้ และการปฏิบติังานของทางบริษทั  

2. ไดรั้บความรู้ต่างๆ ในเร่ืองของวธีิการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป Forma   

3. ไดท้ราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ ของการจดัท าเอกสาร การรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ทางดา้น
บญัชี  

4. ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัโปรแกรมบญัชี และการใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ภายในส านกังาน  

5. ท าใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคระหวา่งการท างานไดอ้ยา่งทนัถ่วงที      

 เช่น เอกสารใบก ากบัภาษีจ านวนยอดรวม VAT อาจจะไม่ตรงกบัรายงานภาษีท่ีบริษทัได้
จดัท าไวแ้ลว้ ทางบริษทัเราจึงตอ้งใชเ้ทคโนโลย ีหรือ Line ในการส่งขอ้มูลท่ีไม่ตรงกนัไปสอบถาม
บริษทัลูกคา้วา่ควรบนัทึกบญัชีดว้ยยอดใด พร้อมกบัใหท้างบริษทัลูกคา้ส่งเอกสารเพื่อมายนืยนี
ความเป็นจริงของเอกสารเพื่อบนัทึกบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ดา้นการปฏิบติั  

1. การใหบ้ริการลูกคา้ในการจดัการเอกสารทางการบญัชีในดา้นต่างๆ เช่น การน าเอกสาร
ใหลู้กคา้เซ็น การส่งเอกสารท่ีกรมสรรพากร การน าส่งเอกสารคืนลูกคา้แต่ละบริษทั  

2. ไดท้  าการตรวจเอกสาร และไดจ้ดัเอกสารต่าง ๆ เขา้แฟ้มตามหมวดหมู่ เพื่อใหง่้ายต่อ  
การท างาน  

3. ไดบ้นัทึกบญัชีลงโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป เช่น การบนัทึกรายการภาษีซ้ือ-ภาษีขาย   
เป็นตน้   

4. สามารถลงบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  
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5. ไดเ้ห็นถึงขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการท างาน  

เช่น การบนัทึกบญัชีตามใบก ากบัภาษีของบริษทัลูกคา้ท่ีไดส่้งเอกสารมาแลว้พบ
ขอ้ผดิพลาด จากการท่ีบนัทึกบญัชีแลว้พบวา่ วนัท่ี, เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี, เลขท่ีเอกสาร, ช่ือบริษทั
, ยอดรวมและยอดVAT  ของหนา้รายงานภาษีไม่ตรงกบัท่ีใบก ากบัภาษี ทางบริษทัจึงตอ้งมีการ
ตรวจทานหนา้รายงาน หรือเรียกวา่ รันเลขท่ีใบก ากบัภาษี จากนั้นถา้พบขอ้ผดิพลาดจากการบนัทึก
บญัชีตอ้งแกไ้ขใหถู้กตอ้งตามใบก ากบัภาษีนั้นๆ 

6. ไดฝึ้กทกัษะของตนเองทั้งในดา้นความรับผดิชอบ การตรงต่อเวลา การอดทน การ
ปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น ฝึกระบบการคิดอยา่งมีเหตุผล และรวมถึงการท างานดว้ยความระมดัระวงั
รอบคอบ เพื่อใหง้านท่ีออกมามีความถูกตอ้งและครบถว้นไม่ผดิพลาด 

 

 ดา้นสังคม  

1. ท าใหเ้ห็นแนวคิดและลกัษณะการท างานของผูท่ี้มีประสบการณ์ทางดา้นวชิาชีพบญัชี  

2. ไดเ้รียนรู้และเขา้ใจระบบการท างานทางดา้นบญัชีมากข้ึน  

3. ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ การปรับตวัให้เขา้กบัลกัษณะงานท่ีตอ้งรับผดิชอบ  

4. ท าใหไ้ดเ้ขา้ใจลกัษณะของการท างานจริง รวมทั้งการใชชี้วติประจ าวนัในการท างาน  

5. ไดฝึ้กการปรับตวัในดา้นการใชชี้วติร่วมกบับุคคลอ่ืนในสถานท่ีท างาน การมีมนุษย์
สัมพนัธ์ท่ีดีกบัคนภายในองคก์ร รวมถึงการไดเ้ขา้ใจถึงระบบการท างานร่วมกนัเป็นทีม  

6. การไดเ้ห็นถึงระบบการจดัการท่ีดีท่ีสามารถท าใหง้านต่าง ๆ เสร็จทนัก าหนดเวลา 

 

 ดา้นพฒันาบุคลิกภาพ  

1. ท าใหมี้ความอดทนสูง มีความละเอียดรอบคอบในการท างานจริงในอนาคต  

2. ท าใหรู้้จกัการวางตวักบับุคคลต่างๆ ในสถานท่ีท างานจริง  

3. สามารถท่ีจะพฒันาตนเองไปสู่การประกอบอาชีพพนกังานฝ่ายบญัชีไดอ้ยา่งดี 

4. ท าใหเ้ขา้ใจถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการท างานและพร้อมท่ีจะหาวธีิการแกไ้ข 
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5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ  

 ปัญหา  

- ในระยะแรกท่ีเขา้มาปฏิบติังาน ยงัขาดความรู้ในเร่ืองของซอฟแวร์ใชง้านในบริษทัท าให้
ยงัเกิดความผดิพลาดในการท างานไดบ้า้ง  

- เน่ืองจากบริษทัเป็นบริษทัท่ีรับใหบ้ริการทางดา้นบญัชีกบัลูกคา้จ านวนมากจึงท าใหก้าร
ปฏิบติังานเกิดความลา้ชา้ เน่ืองจากตอ้งรอเอกสารจากลูกคา้ใหค้รบ 

 

 ขอ้เสนอแนะกบับริษทั  

-  บริษทัควรก าหนดวนัในการส่งเอกสารของลูกคา้ เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปอยา่ง
ต่อเน่ือง 

-  ควรก าหนดการส่งเอกสาร และติดตามเอกสารจากบริษทัลูกคา้ เพื่อท่ีจะจดัท าภาษีใหต้รง
ตามระยะเวลาท่ีกรมสรรพากรก าหนด และท าใหไ้ม่เกิดการลา้ชา้ในการท างาน 

 

 ขอ้เสนอแนะการปฏิบติังาน 

-  ควรทบทวนเน้ือหาก่อนมาฝึกงานสหกิจ เพื่อท่ีจะไดเ้รียนรู้ เขา้ใจ และปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
รวดเร็วข้ึน 

- ควรจะเก็บเก่ียวประสบการณ์ในการฝึกสหกิจใหม้ากท่ีสุด 

- ควรจดบนัทึกการท างาน ขั้นตอนการท างาน เพื่อป้องกนัการลืม  
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กฎหมายเกี่ยวกบัภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่าย 

มาตรา 38 ภาษีเงินไดน้ี้อยูใ่นประเภทภาษีอากรประเมิน และใหเ้จา้พนกังานประเมินเป็นผูป้ระเมิน
เก่ียวกบัภาษีในหมวดน้ี 
 

มาตรา 39 ในหมวดน้ี เวน้แต่ขอ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
    " เงินได้พงึประเมิน " หมายความวา่ เงินไดอ้นัเขา้ลกัษณะพึงเสียภาษีในหมวดน้ี เงินไดท่ี้กล่าวน้ี
ใหห้มายความรวมตลอดถึงทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีไดรั้บ ซ่ึงอาจคิดค านวณไดเ้ป็นเงิน 
เงินค่าภาษีอากรท่ีผูจ่้ายเงินหรือผูอ่ื้นออกแทนใหส้ าหรับเงินไดป้ระเภทต่าง ๆ ตามมาตรา 40 และ
เครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทว ิดว้ย 
    " บริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกนั " หมายความวา่ บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคลตั้งแต่สองนิติบุคคลข้ึนไปซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
    (1) ผูถื้อหุน้หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนเกินกวา่ก่ึงจ านวนผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนในนิติบุคคลหน่ึง เป็น
ผูถื้อหุน้หรือเป็นหุ้นส่วนเกินกวา่ก่ึงจ านวนผูถื้อหุน้หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนในอีกนิติบุคคลหน่ึง 
    (2) ผูถื้อหุน้หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนซ่ึงถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนในนิติบุคคลหน่ึงมีมูลค่าเกินกวา่ร้อยละ
หา้สิบของทุนทั้งหมด ถือหุน้หรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหน่ึงมีมูลค่าเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของ
ทุนทั้งหมด 
    (3) นิติบุคคลหน่ึงถือหุ้นหรือเป็นหุน้ส่วนในอีกนิติบุคคลหน่ึงเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของทุน
ทั้งหมด หรือ 
    (4) บุคคลเกินกวา่ก่ึงจ านวนกรรมการหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนซ่ึงมีอ านาจจดัการในนิติบุคคลหน่ึง เป็น
กรรมการหรือเป็นผูเ้ป็นหุน้ส่วนซ่ึงมีอ านาจจดัการในอีกนิติบุคคลหน่ึง 
    " ปีภาษี " หมายความวา่ " ปีประดิทิน " 
    " บริษทัจดทะเบียน " หมายความวา่ บริษทัจดทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
    " บริษทัจดัการกิจการลงทุน " หมายความวา่ บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ
จดัการลงทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมกิจการคา้ขายอนักระทบถึงความปลอดภยั หรือผาสุก
แห่งสาธารณชน 
    " กองทุนรวม " หมายความวา่ คณะบุคคลซ่ึงเขา้ร่วมในกองทุนซ่ึงจดัตั้งและด าเนินการโดยบริษทั
จดัการกิจการลงทุน ตามโครงการในการประกอบกิจการจดัการลงทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ควบคุมกิจการคา้ขายอนักระทบถึงความปลอดภยัหรือผาสุกแห่งสาธารณชน 
    "บริษทัเงินทุน " หมายความวา่ บริษทัเงินทุนหรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ควบคุมกิจการคา้ขายอนักระทบถึงความปลอดภยัหรือผาสุกแห่งสาธารณชน 
 



    " “คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล " หมายความวา่ บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปตกลงกระท าการร่วมกนั 
อนัมิใช่เป็นหา้งหุน้ส่วนสามญั” 
    "บริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคล " หมายความวา่ บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตาม
กฎหมายไทย หรือท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ และใหห้มายความรวมถึง 
    (1) กิจการซ่ึงด าเนินการเป็นทางคา้หรือหาก าไรโดยรัฐบาลต่างประเทศ องคก์ารของรัฐบาล
ต่างประเทศ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ 
    (2) กิจการร่วมคา้ ซ่ึงไดแ้ก่กิจการท่ีด าเนินการร่วมกนัเป็นทางคา้หรือหาก าไรระหวา่งบริษทักบั
บริษทั บริษทักบัหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลกบัหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือ
ระหวา่งบริษทัและหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลกบับุคคลธรรมดา คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล หา้ง
หุน้ส่วนสามญัหรือนิติบุคคลอ่ืน 
    (3) มูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซ่ึงมีรายได ้แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมท่ีรัฐมนตรี
ประกาศก าหนดตามมาตรา 47 (7) (ข) 
    (4) นิติบุคคลท่ีอธิบดีก าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
    " ขาย" หมายความรวมถึง ขายฝาก แลกเปล่ียน ให ้โอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองใน
อสังหาริมทรัพยไ์ม่วา่ดว้ยวธีิใด และไม่วา่จะมีค่าตอบแทนหรือไม่ แต่ไม่รวมถึง 
    (1) ขาย แลกเปล่ียน ให ้หรือโอนกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยใ์หแ้ก่ส่วน
ราชการ หรือรัฐวสิาหกิจท่ีมิใช่บริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และราคา
หรือมูลค่าตามท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
    (2) การโอนโดยทางมรดกใหแ้ก่ทายาท ซ่ึงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย ์
    " ราคาขาย " หมายความรวมถึง ราคาท่ีเจา้พนกังานประเมินก าหนดตามมาตรา 49 ทว ิ
    " สิทธิครอบครอง " หมายความถึง สิทธิครอบครองในการถือครองอสังหาริมทรัพย ์
 

มาตรา 40 ทวิ ผูใ้ดส่งสินคา้ออกไปต่างประเทศให้แก่ หรือตามค าสั่งของส านกังานใหญ่ สาขา 
ตวัการ ตวัแทน นายจา้งหรือลูกจา้ง ใหถื้อวา่การท่ีไดส่้งสินคา้ไปนั้นเป็นการขายในประเทศไทย
ดว้ย และใหถื้อราคาสินคา้ตามราคาตลาดในวนัท่ีส่งไปเป็นเงินไดพ้ึงประเมินในปีท่ีส่งไปนั้น 
    ความในวรรคก่อนมิใหใ้ชบ้งัคบัในกรณีท่ีสินคา้นั้น 
    (1) เป็นของท่ีส่งไปเป็นตวัอยา่งหรือเพื่อการวจิยัโดยเฉพาะ 
    (2) เป็นของผา่นแดน 
    (3) เป็นของท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัรแลว้ส่งกลบัออกไปใหผู้ส่้งเขา้มาภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ี
สินคา้นั้นเขา้มาในราชอาณาจกัร 
    (4) เป็นของท่ีส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรแลว้ส่งกลบัคืนเขา้มาใหผู้ส่้งในราชอาณาจกัรภายใน
หน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีส่งสินคา้ออกไปนอกราชอาณาจกัร 
    
 



มาตรา 41 ผูมี้เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 ในปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้ เน่ืองจากหนา้ท่ีงาน หรือ
กิจการท่ีท าในประเทศไทย หรือเน่ืองจากกิจการของนายจา้งในประเทศไทย หรือเน่ืองจาก
ทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นประเทศไทย ตอ้งเสียภาษีตามบทบญัญติัในส่วนน้ีไม่วา่เงินไดน้ั้นจะจ่ายในหรือ
นอกประเทศ 
    ผูอ้ยูใ่นประเทศไทยมีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 ในปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้ เน่ืองจากหนา้ท่ีงาน
หรือกิจการท่ีท าในต่างประเทศ หรือเน่ืองจากทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นต่างประเทศ ตอ้งเสียภาษีเงินไดต้าม
บทบญัญติัในส่วนน้ีเม่ือน าเงินไดพ้ึงประเมินนั้นเขา้มาในประเทศไทย 
     ผูใ้ดอยูใ่นประเทศไทยชัว่ระยะเวลาหน่ึงหรือหลายระยะ รวมเวลาทั้งหมดถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวนั
ในปีภาษีปีใด ใหถื้อวา่ผูน้ั้นเป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทย 
 

มาตรา 41 ทวิ ในกรณีการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง ในอสังหาริมทรัพยโ์ดยไม่มี
ค่าตอบแทน ใหถื้อวา่ผูโ้อนเป็นผูมี้เงินได ้และตอ้งเสียภาษีตามบทบญัญติัในส่วนน้ี 
 

มาตรา 42 เงินไดพ้ึงประเมินประเภทต่อไปน้ีใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้
    (1) ค่าเบ้ียเล้ียงหรือค่าพาหนะ ซ่ึงลูกจา้งหรือผูรั้บหนา้ท่ีหรือต าแหน่งงาน หรือผูรั้บท างานให ้ได้
จ่ายไปโดยสุจริตตามความจ าเป็นเฉพาะ ในการท่ีตอ้งปฏิบติัการตามหนา้ท่ีของตนและไดจ่้ายไป
ทั้งหมดในการนั้น    
    (2) ค่าพาหนะและเบ้ียเล้ียงเดินทางตามอตัราท่ีรัฐบาลก าหนดไว ้โดยพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ย
อตัราค่าพาหนะและเบ้ียเล้ียงเดินทาง 
    (3) เงินค่าเดินทางซ่ึงนายจา้งจ่ายใหลู้กจา้ง เฉพาะส่วนท่ีลูกจา้งไดจ่้ายทั้งหมดโดยจ าเป็นเพื่อการ
เดินทางจากต่างถ่ินในการเขา้รับงานเป็นคร้ังแรก หรือในการกลบัถ่ินเดิมเม่ือการจา้งไดส้ิ้นสุดลง
แลว้ แต่ขอ้ยกเวน้น้ีมิให้รวมถึงเงินค่าเดินทางท่ีลูกจา้งไดรั้บในการกลบัถ่ินเดิม และในการเขา้รับ
งานของนายจา้งเดิมภายในสามร้อยหกสิบหา้วนั นบัแต่วนัท่ีการจา้งคร้ังก่อนไดส้ิ้นสุดลง 
    (4) ในกรณีท่ีนายจา้งและลูกจา้งไดท้  าสัญญากนัโดยสุจริตก่อนใชพ้ระราชบญัญติัภาษีเงินได ้
พุทธศกัราช 2475 มีขอ้ก าหนดวา่ นายจา้งจะช าระเงินบ าเหน็จ เงินค่าธรรมเนียม เงินค่านายหนา้ 
หรือเงินโบนสัใหแ้ก่ลูกจา้งเป็นจ านวนเดียวเม่ือการงานท่ีจา้งไดส้ิ้นสุดลงแลว้ แมเ้งินเตม็จ านวนนั้น
จะไดช้ าระภายหลงัท่ีใชบ้ทบญัญติัในส่วนน้ีก็ดี เงินบ าเหน็จ เงินค่าธรรมเนียม เงินค่านายหนา้ หรือ
เงินโบนสัส่วนท่ีเป็นค่าจา้งแรงงานอนัไดท้  าในเวลาก่อนใชพ้ระราชบญัญติัภาษีเงินได ้พุทธศกัราช 
2475 นั้น ไม่ตอ้งรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้
    (5) เงินเพิ่มพิเศษประจ าต าแหน่ง และเงินค่าเช่าบา้น หรือบา้นท่ีใหอ้ยูโ่ดยไม่ตอ้งเสียค่าเช่า 
ส าหรับขา้ราชการสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ 
    (6) เงินไดจ้ากการขาย หรือส่วนลดจากการซ้ืออากรแสตมป์ หรือแสตมป์ไปรษณียากรของ
รัฐบาล 
 



    (7) เบ้ียประชุมกรรมาธิการหรือกรรมการ หรือค่าสอน ค่าสอบท่ีทางราชการหรือสถานศึกษาของ
ทางราชการจ่ายให้ 
    (8) ดอกเบ้ียดงัต่อไปน้ี 
       (ก) ดอกเบ้ียสลากออมสิน หรือดอกเบ้ียเงินฝากออมสินของรัฐบาลเฉพาะประเภทฝากเผือ่เรียก 
       (ข) ดอกเบ้ียเงินฝากประเภทออมทรัพยท่ี์ไดรั้บจากสหกรณ์ 
       (ค) ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารในราชอาณาจกัรท่ีตอ้งจ่ายคืนเม่ือทวงถามประเภทออมทรัพย ์
เฉพาะกรณีท่ีผูมี้เงินไดไ้ดรั้บดอกเบ้ียดงักล่าวในจ านวนรวมกนัทั้งส้ินไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาทตลอดปี
ภาษีนั้น ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 
    (9) การขายสังหาริมทรัพยอ์นัเป็นมรดก หรือสังหาริมทรัพยท่ี์ไดม้าโดยมิไดมุ้่งในทางการคา้หรือ
หาก าไร แต่ไม่รวมถึงเรือก าป่ัน เรือท่ีมีระวางตั้งแต่หกตนัข้ึนไป เรือกลไฟ หรือเรือยนตท่ี์มีระวาง
ตั้งแต่หา้ตนัข้ึนไป หรือแพ 
    (10) “เงินไดท่ี้ไดรั้บจากการรับมรดก” 
    (11) รางวลัเพื่อการศึกษาหรือคน้ควา้ในวทิยาการ รางวลัสลากกินแบ่งหรือสลากออมสินของ
รัฐบาล รางวลัท่ีทางราชการจ่ายใหใ้นการประกวดหรือแข่งขนั ซ่ึงผูรั้บมิไดมี้อาชีพในการประกวด
หรือแข่งขนั หรือสินบนรางวลัท่ีทางราชการจ่ายใหเ้พื่อประโยชน์ในการปราบปรามการกระท า
ความผดิ 
    (12) บ านาญพิเศษ บ าเหน็จพิเศษ บ านาญตกทอด หรือบ าเหน็จตกทอด 
    (13) ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด เงินท่ีไดจ้ากการประกนัภยั หรือการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
    (14) เงินส่วนแบ่งของก าไรจากหา้งหุ้นส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ซ่ึงตอ้งเสีย
ภาษีตามบทบญัญติัในส่วนน้ี แต่ไม่รวมถึงเงินส่วนแบ่งของก าไรจากกองทุนรวม 
    (15) เงินไดข้องชาวนาท่ีไดจ้ากการขายขา้ว อนัเกิดจากกสิกรรมท่ีตนและหรือครอบครัวไดท้  าเอง 
    (16) เงินไดท่ี้ไดรั้บจากกองมรดก ซ่ึงตอ้งเสียภาษีตามความในมาตรา 57 ทวิ 
    (17) เงินไดต้ามท่ีจะไดก้ าหนดยกเวน้โดยกฎกระทรวง 
    (18) รางวลัสลากบ ารุงกาชาดไทย เงินไดจ้ากการขาย หรือส่วนลดจากการซ้ือสลากบ ารุงกาชาด
ไทย 
    (19) ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บตามมาตรา 4 ทศ 
    (20) (ยกเลิกโดย พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 26) พ.ศ.2525 มาตรา 5 ตั้งแต่ 28 ส.ค. 
2525 เป็นตน้ไป) 
    (21) (ยกเลิกโดย พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 29) พ.ศ. 2534 มาตรา 6 ตั้งแต่ 7 พ.ย. 
2534 เป็นตน้ไป) 
    (22) (ยกเลิกโดย พระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ.2529 มาตรา 8 ตั้งแต่ 1 ก.พ. 
2529เป็นตน้ไป 



    (23) เงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 
    (24) เงินไดข้องกองทุนรวม 
    (25) เงินประโยชน์ทดแทนท่ีผูป้ระกนัตนไดรั้บจากกองทุนประกนัสังคม ตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ประกนัสังคม 
 

มาตรา42 ทวิ เงินไดพ้ึงประเมินตามความในมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) ยอมใหห้กัค่าใชจ่้ายเป็นการ
เหมาไดร้้อยละ ๕๐ แต่รวมกนัตอ้งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินไดต้ามวรรคหน่ึง และความเป็นสามีภริยาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี ให้
ต่างฝ่ายต่างหกัค่าใชจ่้ายไดต้ามเกณฑใ์นวรรคหน่ึง 
 

มาตรา42 ตรี เงินไดพ้ึงประเมินตามความในมาตรา ๔๐ (๓) เฉพาะท่ีเป็นค่าแห่งกู๊ดวลิล ์ค่าแห่ง
ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอยา่งอ่ืน ยอมใหห้กัค่าใชจ่้ายไดต้ามท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
ในกรณีท่ีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินไดต้ามวรรคหน่ึง และความเป็นสามีภริยาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี 
ใหต่้างฝ่ายต่างหกัค่าใชจ่้ายตามเกณฑใ์นวรรคหน่ึง 
 

มาตรา 43 เงินไดพ้ึงประเมินตามความในมาตรา 40(5) ยอมใหห้กัค่าใชจ่้ายไดต้ามท่ีก าหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา 
 

มาตรา 44 เงินไดพ้ึงประเมินตามความในมาตรา 40(6) ยอมใหห้กัค่าใชจ่้ายไดต้ามท่ีก าหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา 
 

มาตรา 45 เงินได้พงึประเมินตามความในมาตรา 40 (7) ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามทีก่ าหนดโดย
พระราชกฤษฎกีา 
 

มาตรา 46 เงินไดพ้ึงประเมินตามความในมาตรา 40(8) ยอมใหห้กัค่าใชจ่้ายไดต้ามท่ีจะไดก้ าหนด
โดยพระราชกฤษฎีกา 
 

มาตรา 47 เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 เม่ือไดห้กัตามมาตรา 42 ทว ิถึงมาตรา 46 แลว้ เพื่อเป็น
การบรรเทาภาระภาษี ใหห้กัลดหยอ่นไดอี้กต่อไปน้ี 
    (1) ลดหยอ่นใหส้ าหรับ 

  

    (ก) ผูมี้เงินได ้๖๐,๐๐๐ บาท 
    (ข) สามีหรือภริยาของผูมี้เงินได ้๖๐,๐๐๐ บาท 
    (ค) บุตร 
        (๑) บุตรชอบดว้ยกฎหมายของผูมี้เงินได ้หรือบุตรชอบดว้ยกฎหมายของสามีหรือภริยา 
ของผูมี้เงินได ้คนละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
        (๒) บุตรบุญธรรมของผูมี้เงินได ้คนละ ๓๐,๐๐๐ บาท แต่รวมกนัตอ้งไม่เกินสามคน  
        ในกรณีผูมี้เงินไดมี้บุตรทั้ง (๑) และ (๒) การหกัลดหยอ่นส าหรับบุตร ให้น าบุตรตาม (๑) 
ทั้งหมดมาหกัก่อน แลว้จึงน าบุตรตาม (๒) มาหกั เวน้แต่ในกรณีผูมี้เงินไดมี้บุตรตาม (๑) ท่ีมี
ชีวติอยู ่รวมเป็นจ านวนตั้งแต่สามคนข้ึนไป จะน าบุตรตาม (๒) มาหกัไม่ได ้แต่ถา้บุตรตาม 



(๑) มีจ  านวนไม่ถึงสามคน ใหน้ าบุตรตาม (๒) มาหกัได ้โดยเม่ือรวมกบับุตรตาม (๑) แลว้ตอ้ง
ไม่เกินสามคน 
        การนบัจ านวนบุตร ให้นบัเฉพาะบุตรท่ีมีชีวติอยูต่ามล าดบัอายสูุงสุดของบุตร โดยใหน้บั
รวมทั้งบุตรท่ีไม่อยูใ่นเกณฑไ์ดรั้บการหกัลดหยอ่นดว้ยการหกัลดหยอ่นส าหรับบุตร ใหห้กัได้
เฉพาะบุตรซ่ึงมีอายไุม่เกินยีสิ่บหา้ปีและยงัศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัหรือชั้นอุดมศึกษา หรือซ่ึง
เป็นผูเ้ยาว ์หรือศาลสั่งใหเ้ป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถอนัอยูใ่นความ
อุปการะเล้ียงดู แต่มิใหห้กัลดหยอ่นส าหรับบุตรดงักล่าวท่ีมีเงินไดพ้ึงประเมินในปีภาษีท่ีล่วง
มาแลว้ตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป โดยเงินไดพ้ึงประเมินนั้นไม่เขา้ลกัษณะตามมาตรา ๔๒  
        การหกัลดหยอ่นส าหรับบุตรดงักล่าว ใหห้กัไดต้ลอดปีภาษีไม่วา่กรณีท่ีจะหกัไดน้ั้นจะมี
อยูต่ลอดปีภาษีหรือไม่ และในกรณีบุตรบุญธรรมนั้นใหห้กัลดหยอ่นในฐานะบุตรบุญธรรม
ไดแ้ต่ฐานะเดียว 

  

    (ง) เบ้ียประกนัภยัท่ีผูมี้เงินไดจ่้ายไปในปีภาษีส าหรับการประกนัชีวิตของผูมี้เงินไดต้าม
จ านวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมี
ก าหนดเวลาตั้งแต่สิบปีข้ึนไป และการประกนัชีวตินั้นไดเ้อาประกนัไวก้บัผูรั้บประกนัภยัท่ี
ประกอบกิจการประกนัชีวติในราชอาณาจกัร 

  
ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมี้เงินไดมี้การประกนัชีวติและความเป็นสามีภริยาไดมี้อยูต่ลอดปี
ภาษี ใหห้กัลดหยอ่นไดด้ว้ยส าหรับเบ้ียประกนัท่ีจ่ายส าหรับการประกนัชีวติของสามีหรือ
ภริยานั้นตามเกณฑใ์นวรรคหน่ึง 

  
    (จ) ( ยกเลิกโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 16) พ.ศ.2534 ใชบ้งัคบัตั้งแต่ปีภาษี 
2535 เป็นตน้ไป ) 

      (ฉ) (ยกเลิกโดยพระราชบญัญติั แกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐) 

  
    (ช) เงินสะสมท่ีจ่ายเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไข
ท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวงตามมาตรา 65 ตรี (2) ตามจ านวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท 

 

ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมี้เงินไดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึง 
และความเป็นสามีภริยาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี ให้หกัลดหยอ่นไดด้ว้ยส าหรับเงินสะสมของสามี
หรือภริยาท่ีจ่ายเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพนั้นตามเกณฑใ์นวรรคหน่ึง 

  

    (ซ) ดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีผูมี้เงินไดจ่้ายใหแ้ก่ธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืน บริษทัประกนั
ชีวติ สหกรณ์หรือนายจา้งส าหรับการกูย้มืเงินเพื่อซ้ือ เช่าซ้ือ หรือสร้างอาคารอยูอ่าศยั โดย
จ านองอาคารท่ีซ้ือหรือสร้างเป็นประกนัการกูย้มืนั้น ตามจ านวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน10,000 
บาท ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีอธิบดีก าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรีและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา อาคารดงักล่าวใหห้มายความรวมถึงอาคารพร้อมท่ีดินดว้ย 

      (ฌ) เงินสมทบท่ีผูป้ระกนัตนจ่ายเขา้กองทุนประกนัสังคมตามกฎหมายวา่ดว้ยการ



ประกนัสังคมตามจ านวนท่ีจ่ายจริง 

  

    ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมี้เงินได ้ซ่ึงเป็นผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน
ประกนัสังคมตามวรรคหน่ึง และความเป็นสามีภริยาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี ให้หกัลดหยอ่นได้
ดว้ยส าหรับเงินสมทบของสามีหรือภริยาท่ีจ่ายเขา้กองทุนประกนัสังคมดงักล่าว ตามเกณฑใ์น
วรรคหน่ึง 

  

    “(ญ) ค่าอุปการะเล้ียงดูบิดามารดาของผูมี้เงินได ้รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู ้
มีเงินไดค้นละสามหม่ืนบาทโดยบุคคลดงักล่าวตอ้งมีอายุหกสิบปีข้ึนไป มีรายไดไ้ม่เพียงพอ
แก่การยงัชีพ และอยูใ่นความอุปการะเล้ียงดูของผูมี้เงินได ้ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และ
เง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

  
     ค่าอุปการะเล้ียงดูตามวรรคหน่ึง ใหห้กัลดหยอ่นส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินประจ าปี พ.ศ.
2547 ท่ีจะตอ้งยืน่รายการในปี พ.ศ.2548 เป็นตน้ไป” 

  

    “(ฎ) ค่าอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา สามีหรือภริยา บุตรชอบดว้ยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม
ของผูมี้เงินได ้บิดามารดาหรือบุตรชอบดว้ยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผูมี้เงินไดห้รือ
บุคคลอ่ืนท่ีผูมี้เงินไดเ้ป็นผูดู้แลตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคน
พิการ คนละหกหม่ืนบาท โดยบุคคลดงักล่าวตอ้งเป็นคนพิการซ่ึงมีบตัรประจ าตวัคนพิการ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ หรือเป็นคนทุพพลภาพ มี
รายไดไ้ม่เพียงพอแก่การยงัชีพ และอยูใ่นความอุปการะเล้ียงดูของผูมี้เงินได ้ทั้งน้ี ตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไข รวมทั้งจ  านวนคนพิการ และคนทุพพลภาพในความอุปการะ
เล้ียงดูของผูมี้เงินไดท่ี้อธิบดีประกาศก าหนด 

  
     การหกัลดหยอ่นส าหรับบุตรบุญธรรม ใหห้กัไดใ้นฐานะบุตรบุญธรรมเพียงฐานะเดียว 
      ค่าอุปการะเล้ียงดูตามวรรคหน่ึง ใหห้กัลดหยอ่นส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๒ ท่ีจะตอ้งยืน่รายการในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นตน้ไป” 

    (2) ในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้การหกัลดหยอ่นตาม (๑) (ก) และ (ข) ใหห้กัลดหยอ่น
รวมกนัได ้๑๒๐,๐๐๐ บาท 
    (3) ในกรณีผูมี้เงินไดมิ้ไดเ้ป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทย การหกัลดหยอ่นตาม (๑) (ข) และ (ค) ใหห้กั
ไดเ้ฉพาะสามีหรือภริยาและบุตรท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
    (4) ในกรณีผูมี้เงินไดถึ้งแก่ความตายในระหวา่งปีภาษี ใหห้กัลดหยอ่นไดเ้สมือนผูต้ายมีชีวติอยู่
ตลอดปีภาษีท่ีผูน้ั้นถึงแก่ความตาย 
    (5) ในกรณีผูมี้เงินไดเ้ป็นกองมรดก ให้หกัลดหยอ่นได ้๖๐,๐๐๐ บาท 
    (6) ในกรณีผูมี้เงินไดเ้ป็นห้างหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ใหห้กัลดหยอ่นได้
ตาม (๑) (ก) ส าหรับผูเ้ป็นหุน้ส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลแต่ละคนซ่ึงเป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทย แต่
รวมกนัตอ้งไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 



    (7) เม่ือไดห้กัลดหยอ่นตาม (1)(2)(3)(4)(5) หรือ (6) แลว้เหลือเท่าใด ใหห้กัลดหยอ่นไดอี้ก
ส าหรับเงินบริจาคดงัต่อไปน้ี โดยใหห้กัไดเ้ท่าจ านวนท่ีบริจาค แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินท่ี
เหลือนั้น 
         (ก) เงินท่ีบริจาคแก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ 
         (ข) เงินท่ีบริจาคเป็นสาธารณประโยชน์แก่องคก์ารหรือสถานสาธารณกุศล หรือแก่
สถานพยาบาล และสถานศึกษาอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวใน (ก) ทั้งน้ี ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา 47 ทวิ ใหผู้มี้เงินไดต้ามมาตรา 40 (4)(ข) ซ่ึงไดรั้บจากบริษทั หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ี
ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยไดรั้บเครดิตในการค านวณภาษี โดยใหน้ าอตัราภาษีเงินไดท่ี้บริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคลนั้น ตอ้งเสียหารดว้ยผลต่างของหน่ึงร้อยลบดว้ยอตัราภาษีเงินไดด้งักล่าวนั้น ได้
ผลลพัธ์เท่าใดใหคู้ณดว้ยจ านวนเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของก าไรท่ีไดรั้บ ผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็น
เครดิตในการค านวณภาษี ในกรณีท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลผูจ่้ายเงินไดป้ระกอบกิจการท่ี
ตอ้งเสียภาษีเงินไดห้ลายอตัรา ผูจ่้ายเงินไดต้อ้งระบุในหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ให้
ชดัเจนวา่เงินไดท่ี้จ่ายนั้นจ านวนใดไดม้าจากกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นอตัราใด 
    เครดิตภาษีท่ีค านวณไดต้ามความในวรรคหน่ึง ใหน้ ามารวมค านวณเป็นเงินไดพ้ึงประเมินเพื่อ
เสียภาษีเงินไดต้ามเกณฑใ์นมาตรา 48 เป็นเงินภาษีทั้งส้ินเท่าใด ใหน้ าเครดิตภาษีท่ีค านวณได้
ดงักล่าวหกัออกจากภาษีท่ีตอ้งเสีย ถา้ยงัขาดหรือเหลือเท่าใดใหผู้มี้เงินไดเ้สียภาษีส าหรับจ านวนท่ี
ขาด หรือมีสิทธิไดรั้บเงินจ านวนท่ีเหลือนั้นคืน 
    ความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ผูมี้เงินไดซ่ึ้งมิไดมี้ภูมิล าเนาอยูใ่นประเทศไทย 
และมิไดเ้ป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทย 
    ในกรณีท่ีบริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลผูจ่้ายเงินไดแ้สดงขอ้ความท่ีก าหนดใหต้อ้งระบุใน
หนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามวรรคหน่ึงไม่ถูกตอ้ง อนัเป็นเหตุให้เครดิตภาษีท่ีค านวณได้
มีจ  านวนเกินกวา่ท่ีผูมี้เงินไดพ้ึงไดรั้บ ใหผู้จ่้ายเงินไดรั้บผิดร่วมกบัผูมี้เงินไดเ้ท่ากบัจ านวนเงินท่ี
ไดรั้บคืนเกินไป หรือท่ีช าระไวไ้ม่ครบ และถา้ผูจ่้ายเงินไดห้รือผูมี้เงินไดไ้ม่ช าระเงินดงักล่าวภายใน
เจด็วนันบัแต่ไดรั้บหนงัสือแจง้จากเจา้พนกังานประเมิน ใหถื้อวา่เงินจ านวนท่ีเรียกใหช้ าระเป็นภาษี
อากรคา้ง ในกรณีท่ีเจา้พนกังานประเมินตรวจสอบพบวา่เครดิตภาษีท่ีค านวณไดมี้จ านวนนอ้ยกวา่ท่ี
ผูมี้เงินไดพ้ึงไดรั้บ ใหแ้จง้ผูมี้เงินไดท้ราบถึงสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินท่ีเหลือนั้นคืนตามกฎหมาย 
 

มาตรา 48 เงินไดพ้ึงประเมินตอ้งเสียภาษีเงินไดด้งัต่อไปน้ี 
    (1) เงินไดพ้ึงประเมินเม่ือไดห้กัตามมาตรา 42 ทว ิถึงมาตรา 47 หรือมาตรา 57 เบญจ แลว้เหลือ
เท่าใดเป็นเงินไดสุ้ทธิ ตอ้งเสียภาษีในอตัราท่ีก าหนดในบญัชีอตัราภาษีเงินไดท้า้ยหมวดน้ี 
    (2) ส าหรับผูมี้เงินไดพ้ึงประเมินตั้งแต่ ๑๒๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป การค านวณภาษีตาม (๑) ใหเ้สียไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ ๐.๕ ของยอดเงินไดพ้ึงประเมิน 



    การนบัจ านวนเงินไดพ้ึงประเมินตาม (2) ไม่รวมถึงเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (1) 
    (3) ผูมี้เงินไดจ้ะเลือกเสียภาษีในอตัราร้อยละ 15.0 ของเงินได ้โดยไม่ตอ้งน าไปรวมค านวณภาษี
ตาม (1) และ (2) ก็ได ้ส าหรับเงินไดต้ามมาตรา 40(4) (ก) และ (ช) ดงัต่อไปน้ี 
         (ก) ดอกเบ้ียพนัธบตัร ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารในราชอาณาจกัร ดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณ์ 
ดอกเบ้ียหุน้กู ้ดอกเบ้ียตัว๋เงินท่ีไดจ้ากบริษทั หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคลอ่ืน ดอกเบ้ีย
เงินกูย้มืท่ีไดจ้ากบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ดอกเบ้ียท่ีไดจ้ากสถาบนั
การเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจดัตั้งข้ึน ส าหรับใหกู้ย้มืเงินเพื่อส่งเสริม
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม 
         (ข) ผลต่างระหวา่งราคาไถ่ถอนกบัราคาจ าหน่ายตัว๋เงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีบริษทั
หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผูอ้อก 
         (ค) ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการโอนพนัธบตัร หุน้กู ้หรือตัว๋เงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ี
บริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผูอ้อก ทั้งน้ี เฉพาะท่ีตีราคาเป็นเงินไดเ้กิน
กวา่ท่ีลงทุน 

  

    ผูมี้เงินไดซ่ึ้งเป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทย จะเลือกเสียภาษีในอตัราร้อยละ 10.0 ของเงินได ้โดย
ไม่ตอ้งน าไปรวมค านวณภาษีตาม (1) และ (2) ก็ได ้ส าหรับเงินไดต้ามมาตรา 40 (4) (ข) ท่ี
ไดรั้บจากบริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย กองทุนรวม หรือสถาบนั
การเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจดัตั้งข้ึนส าหรับใหกู้ย้มืเงินเพื่อส่งเสริม
เกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม 

    (4) ผูมี้เงินไดจ้ะเลือกเสียภาษีโดยไม่ตอ้งน าไปรวมค านวณภาษีตาม (1) และ (2) ก็ได ้เฉพาะเงิน
ไดต้ามมาตรา 40 (8) ท่ีไดรั้บจากการขายอสังหาริมทรัพยอ์นัเป็นมรดก หรืออสังหาริมทรัพยท่ี์ไดม้า 
โดยมิไดมุ้่งในทางการคา้หรือหาก าไร ดงัต่อไปน้ี/td> 

  

    (ก) เงินไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยอ์นัเป็นมรดก หรืออสังหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บจากการ
ใหโ้ดยเสน่หา ให้หกัค่าใชจ่้ายร้อยละ 50 ของเงินได ้เหลือเท่าใดถือเป็นเงินไดสุ้ทธิแลว้หาร
ดว้ยจ านวนปีท่ีถือครอง ไดผ้ลลพัธ์เป็นเงินเท่าใด ใหค้  านวณภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ได้
เท่าใดคูณดว้ยจ านวนปีท่ีถือครอง ผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นเงินภาษีท่ีตอ้งเสีย 

  

(ข) เงินไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดม้าโดยทางอ่ืนนอกจาก (ก) ให้หกัค่าใชจ่้ายได้
ตามท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฏีกา เหลือเท่าใดถือเป็นเงินไดสุ้ทธิ แลว้หารดว้ยจ านวนปีท่ีถือ
ครองไดผ้ลลพัธ์เป็นเงินเท่าใด ใหค้  านวณภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ไดเ้ท่าใดให้คูณดว้ยจ านวน
ปีท่ีถือครอง ผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นเงินภาษีท่ีตอ้งเสีย 

         ในกรณีท่ีเสียภาษีโดยไม่น าไปรวมค านวณภาษีตาม (1) และ (2) เม่ือค านวณภาษีแลว้ตอ้งเสีย
ไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาขาย 
    ในกรณีท่ีเสียภาษีโดยน าไปรวมค านวณภาษีตาม (1) และ (2) ใหห้กัค่าใชจ่้ายร้อยละ 50 ของเงิน



ไดต้าม (ก) หรือตามท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตาม (ข) แลว้แต่กรณี เหลือเท่าใดน าไปรวม
ค านวณภาษีกบัเงินไดอ้ยา่งอ่ืน 
    ค าวา่ "จ านวนปีท่ีถือครอง" ใน (ก) หรือ (ข) หมายถึงจ านวนปีนบัตั้งแต่ปีท่ีไดก้รรมสิทธ์ิหรือ
สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยถึ์งปีท่ีโอนกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์
นั้น ถา้เกินสิบปีใหน้บัเพียงสิบปี และเศษของปีใหน้บัเป็นหน่ึงปี 
    “(๔/๑) ผูมี้เงินไดจ้ะเลือกเสียภาษีในอตัราร้อยละ ๕ ของเงินไดส่้วนท่ีเกินยีสิ่บลา้นบาท โดยไม่
ตอ้งน าไปรวมค านวณภาษีตาม (๑) และ (๒) ก็ได ้ส าหรับเงินไดต้ามมาตรา ๔๐ (๘) ท่ีเป็นเงินได้
จากการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโ์ดยไม่มีค่าตอบแทนใหแ้ก่บุตร
ชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม ท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ตามมาตรา ๔๒ (๒๖)” /td> 
    (5) ผูมี้เงินไดจ้ะเลือกเสียภาษีโดยไม่ตอ้งน าไปรวมค านวณภาษีตาม (1) และ (2) ก็ได ้้ส าหรับ
เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) ซ่ึงเป็นเงินท่ีนายจา้งใหค้ร้ังเดียวเพราะเหตุออกจากงาน 
ซ่ึงไดค้  านวณจ่ายจากระยะเวลาท่ีท างานและไดจ่้ายตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
ก าหนด โดยใหน้ าเงินไดพ้ึงประเมินดงักล่าวหกัค่าใชจ่้ายเป็นจ านวนเท่ากบั 7,000 บาท คูณดว้ย
จ านวนปีท่ีท างานแต่ไม่เกินเงินไดพ้ึงประเมิน เหลือเท่าใดใหห้กัค่าใชจ่้ายอีกร้อยละ 50 ของเงินท่ี
เหลือนั้น แลว้ค านวณภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้
    ในกรณีเงินไดพ้ึงประเมินดงักล่าวจ่ายในลกัษณะเงินบ าเหน็จจ านวนหน่ึงและเงินบ านาญอีก
จ านวนหน่ึง ใหถื้อวา่เฉพาะเงินท่ีจ่ายในลกัษณะเงินบ าเหน็จเป็นเงินซ่ึงนายจา้งจ่ายให้คร้ังเดียว
เพราะเหตุออกจากงาน และให้ลดค่าใชจ่้ายจ านวน 7,000 บาท ลงเหลือ 3,500 บาท  
    จ านวนปีท่ีท างานตามวรรคหน่ึง ในกรณีเงินบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัท่ีทาง
ราชการจ่าย ใหถื้อจ านวนปีท่ีใชเ้ป็นเกณฑค์ านวณเงินบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนันั้น
ตามกฎหมายระเบียบหรือขอ้บงัคบัของทางราชการ 
    ในการค านวณจ านวนปีท่ีท างาน นอกจากกรณีตามวรรคสาม เศษของปี ถา้ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบ
สามวนัใหถื้อเป็นหน่ึงปี ถา้ไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบสามวนัใหปั้ดทิ้ง 
    ถา้ภาษีเงินไดท่ี้เจา้พนกังานประเมินไดป้ระเมินแลว้มีจ านวนต ่ากวา่ 5 บาท เป็นอนัไม่ตอ้งเรียก
เก็บ 
    “(6) ผูมี้เงินไดจ้ะเลือกเสียภาษีในอตัราร้อยละ ๕ ของเงินไดส่้วนท่ีเกินยีสิ่บลา้นบาท โดยไม่ตอ้ง
น าไปรวมค านวณภาษีตาม (๑) และ (๒) ก็ได ้ส าหรับเงินไดต้ามมาตรา ๔๐ (๘) ท่ีไดรั้บจากการ
อุปการะ หรือจากการใหโ้ดยเสน่หาจากบุพการี ผูสื้บสันดาน หรือคู่สมรส ท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ตาม
มาตรา ๔๒ (๒๗) 
    (7) ผูมี้เงินไดจ้ะเลือกเสียภาษีในอตัราร้อยละ ๕ ของเงินไดส่้วนท่ีเกินสิบลา้นบาท โดยไม่ตอ้ง
น าไปรวมค านวณภาษีตาม (๑) และ (๒) ก็ได ้ส าหรับเงินไดต้ามมาตรา ๔๐ (๘) ท่ีไดรั้บจากการ
อุปการะ โดยหนา้ท่ีธรรมจรรยาหรือจากการใหโ้ดยเสน่หาเน่ืองในพิธีหรือตามโอกาสแห่ง



ขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งน้ี จากบุคคลซ่ึงมิใช่บุพการี ผูสื้บสันดาน หรือคู่สมรส ท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้
ตามมาตรา ๔๒ (๒๘)” 
 

มาตรา 48 ทวิ ใหอ้งคก์ารของรัฐบาลเสียภาษีเงินไดแ้ทนผูข้ายสินคา้ทอดหน่ึงทอดใดหรือทุกทอดท่ี
ซ้ือสินคา้ขององคก์ารของรัฐบาล ตามวธีิการ อตัรา และประเภทสินคา้ตามท่ีก าหนดโดย
กฎกระทรวง ทั้งน้ีเฉพาะส าหรับเงินไดจ้ากการขายสินคา้นั้น 
    ภาษีท่ีเสียแทนตามวรรคหน่ึงใหถื้อเป็นเครดิตของผูเ้สียภาษีในการค านวณภาษี 
 

มาตรา 49 ทวิ ในกรณีท่ีเป็นการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย ์โดยมี
หรือไม่มีค่าตอบแทนไม่วา่ราคาท่ีซ้ือขายกนัตามปกติในทอ้งตลาดของอสังหาริมทรัพยน์ั้นจะเป็น
อยา่งไรก็ตาม ใหเ้จา้พนกังานประเมินก าหนดราคาขายอสังหาริมทรัพยน์ั้น โดยถือตามราคา
ประเมินทุนทรัพยเ์พื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน ซ่ึงเป็นราคาท่ีใชอ้ยูใ่นวนัท่ีมีการโอนนั้น 
 

มาตรา 50 ใหบุ้คคล หา้งหุน้ส่วน บริษทั สมาคม หรือคณะบุคคลผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 
40 หกัภาษีเงินไดไ้วทุ้กคราวท่ีจ่ายเงินไดพ้ึงประเมินตามวิธีดงัต่อไปน้ี 
    (1) ในกรณีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) ใหคู้ณเงินไดพ้ึงประเมินท่ีจ่ายดว้ย
จ านวนคราวท่ีจะตอ้งจ่าย เพื่อใหไ้ดจ้  านวนเงินเสมือนหน่ึงวา่ไดจ่้ายทั้งปี แลว้ค านวณภาษีตาม
เกณฑใ์นมาตรา 48 เป็นเงินภาษีทั้งส้ินเท่าใดใหห้ารดว้ยจ านวนคราวท่ีจะตอ้งจ่าย ไดผ้ลลพัธ์เป็น
เงินเท่าใดให้หกัเป็นเงินภาษีไวเ้ท่านั้น  
    ถา้การหารดว้ยจ านวนคราวท่ีจะตอ้งจ่ายตามความในวรรคก่อนไม่ลงตวั เหลือเศษเท่าใดใหเ้พิ่ม
เงินเท่าจ านวนท่ีเหลือเศษนั้นรวมเขา้กบัเงินภาษีท่ีจะตอ้งหกัไวค้ร้ังสุดทา้ยในปีนั้น เพื่อใหย้อดเงิน
ภาษีท่ีหกัรวมทั้งปีเท่าจ  านวนภาษีท่ีจะตอ้งเสียทั้งปี 
    ในกรณีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) ซ่ึงเป็นเงินท่ีนายจา้งจ่ายใหค้ร้ังเดียวเพราะ
เหตุออกจากงาน ซ่ึงไดค้  านวณจ่ายจากระยะเวลาท่ีท างาน และไดจ่้ายตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด ใหค้  านวณภาษีตามเกณฑใ์นมาตรา 48(5) เป็นเงินภาษีทั้งส้ินเท่าใดใหห้กั
เป็นเงินภาษีไวเ้ท่านั้น 
    ในกรณีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(2) นอกจากท่ีระบุไวใ้นวรรคสาม ท่ีจ่ายให้แก่ผูรั้บซ่ึง
มิไดเ้ป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทย ใหค้  านวณหกัในอตัราร้อยละ 15.0 ของเงินได ้
    (2) ในกรณีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(3) และ (4) ใหค้  านวณหกัตามอตัราภาษีเงินได ้เวน้
แต่ 
         (ก) ในกรณีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(3) และ (4) นอกจากท่ีระบุไวใ้น (ข)(ค)(ง) และ 
(จ) ท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บซ่ึงมิไดเ้ป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทย ใหค้  านวณหกัในอตัราร้อยละ 15.0 ของเงินได ้
         (ข) ในกรณีเงินไดพ้ึงประเมินท่ีระบุในมาตรา 48(3) (ก) และ(ค) ใหค้  านวณหกัในอตัราร้อยละ 
15.0 ของเงินได ้       



         (ค) ในกรณีเงินไดพ้ึงประเมินท่ีระบุในมาตรา 48(3) (ข) ใหถื้อวา่ผูอ้อกตัว๋เงิน ผูอ้อกตราสาร
แสดงสิทธิในหน้ี หรือนิติบุคคลผูโ้อนตัว๋เงินหรือตราสารดงักล่าว ใหแ้ก่ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินได้
ตามส่วนน้ีเป็นผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมิน และใหเ้รียกเก็บภาษีเงินไดจ้ากผูมี้เงินได ้ในอตัราร้อยละ 
15.0 ของเงินได ้และใหถื้อวา่ภาษีท่ีเรียกเก็บนั้นเป็นภาษีท่ีหกัไว ้
         (ง) ในกรณีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(4) (ก) ท่ีมิไดร้ะบุใน (ข) และ (ค) แห่งมาตราน้ี ถา้
ผูจ่้ายเงินไดมิ้ใช่เป็นนิติบุคคล และจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บซ่ึงเป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทย ไม่ตอ้งหกัภาษีตาม
มาตราน้ี 
         (จ) ในกรณีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(4) (ข) ใหค้  านวณหกัในอตัราร้อยละ 10.0 ของ
เงินได ้
    (3) ในกรณีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(5) และ (6) ท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บซ่ึงมิไดเ้ป็นผูอ้ยูใ่น
ประเทศไทย ใหค้  านวณหกัในอตัราร้อยละ 15.0 ของเงินได ้
    (4) นอกจากกรณีตาม (5) ในกรณีผูจ่้ายเงินตามมาตราน้ีเป็นรัฐบาล องคก์ารของรัฐบาล เทศบาล 
สุขาภิบาล หรือองคก์ารบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ซ่ึงจ่ายเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 
40(5)(6) (7) หรือ (8) แต่ไม่รวมถึงการจ่ายค่าซ้ือพืชผลทางการเกษตรใหก้บัผูรั้บรายหน่ึง ๆ มี
จ านวนรวมทั้งส้ินตั้งแต่ 10,000 บาทข้ึนไป แมก้ารจ่ายนั้นจะไดแ้บ่งจ่ายคร้ังหน่ึงๆ ไม่ถึง 10,000 
บาทก็ดี ใหค้  านวณหกัในอตัราร้อยละ 1 ของยอดเงินไดพ้ึงประเมิน แต่เฉพาะเงินไดใ้นการประกวด
หรือแข่งขนั ใหค้  านวณหกัตามอตัราภาษีเงินได ้
    (5) ในกรณีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(8) เฉพาะท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บซ่ึงขายอสังหาริมทรัพย ์ให้
ค  านวณหกัดงัต่อไปน้ี 
         (ก) ส าหรับอสังหาริมทรัพยอ์นัเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บจากการให้โดยเสน่หา 
ใหค้  านวณภาษีตามเกณฑใ์นมาตรา 48(4) (ก) เป็นเงินภาษีทั้งส้ินเท่าใด ใหห้กัเป็นเงินภาษีไวเ้ท่านั้น 
         (ข) ส าหรับอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดม้าโดยทางอ่ืนนอกจาก (ก) ใหห้กัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมา
ตามท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แลว้ค านวณภาษีตามเกณฑใ์นมาตรา 48(4) (ข) เป็นเงินภาษี
ทั้งส้ินเท่าใด ใหห้กัเป็นเงินภาษีไวเ้ท่านั้น 
     “(6) ในกรณีการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโ์ดยไม่มีค่าตอบแทนให้
ถือวา่ผูโ้อนเป็นผูจ่้ายเงินได ้โดยใหผู้โ้อนหกัภาษีตามเกณฑใ์น (๕) เวน้แต่กรณีการโอนใหแ้ก่บุตร
ชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม ใหผู้โ้อนหกัภาษีไวร้้อยละ ๕ ของเงินไดเ้ฉพาะใน
ส่วนท่ีเกินยีสิ่บลา้นบาท” 
    
 

มาตรา 50 ทวิ ใหผู้มี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ออกหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายท่ีไดห้กัไวแ้ลว้
ในปีภาษีใหแ้ก่ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายสองฉบบั มีขอ้ความตรงกนัในกรณีและตามก าหนดเวลา
ดงัต่อไปน้ี 



    (1) ในกรณีตามมาตรา 3 เตรส ใหอ้อกในทนัทีทุกคร้ังท่ีมีการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
    (2) ในกรณีตามมาตรา 50(1) ใหอ้อกภายในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ ของปีถดัจากปีภาษี หรือภายใน
หน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ีผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายออกจากงานในระหวา่งปีภาษี 
    (3) ในกรณีตามมาตรา 50(2) (3) หรือ (4) ใหอ้อกในทนัทีทุกคร้ังท่ีมีการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
    หนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายใหใ้ชต้ามแบบท่ีอธิบดีก าหนด  
    อธิบดีมีอ านาจยกเวน้การออกหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไดใ้นกรณีท่ีเห็นสมควร 
 

มาตรา 51 เจา้พนกังานประเมินอาจส่งหนงัสือแจง้ความแก่บุคคลหา้งหุน้ส่วน บริษทั สมาคม หรือ
คณะบุคคล ใหย้ืน่บญัชีจ่ายเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(1) (2) (3) (4) และ (7) หรือ
พยานหลกัฐานอ่ืนอนัควรแก่เร่ือง เพื่อตรวจสอบการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไดต้ามท่ีเห็นสมควร และผู ้
ไดรั้บหนงัสือแจง้ความตอ้งปฏิบติัตามภายในสิบหา้วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ความ 
 

มาตรา 52 บุคคล หา้งหุน้ส่วน บริษทั สมาคม หรือคณะบุคคลซ่ึงมีหนา้ท่ีหกัภาษีตามมาตรา 50(1) 
(2) (3) และ (4) ตอ้งน าเงินภาษีท่ีตนมีหนา้ท่ีตอ้งหกัไปส่ง ณ ท่ีวา่การอ าเภอภายในเจ็ดวนันบัแต่
วนัท่ีจ่ายเงิน ไม่วา่ตนจะไดห้กัภาษีไวแ้ลว้หรือไม่ 
    ภาษีท่ีค านวณหกัไวต้ามมาตรา 50(5) และ (6) ใหผู้มี้หนา้ท่ีหกัภาษีน าส่งต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะท่ีมีการจดทะเบียน และหา้มพนกังานเจา้หนา้ท่ีลงนาม
รับรู้ ยอมใหท้ าหรือบนัทึกไวจ้นกวา่จะไดรั้บเงินภาษีท่ีน าส่งไวค้รบถว้นถูกตอ้งแลว้ และในกรณีท่ี
ไม่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหน้ าส่งตามวรรคหน่ึง 
    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายตามวรรคสองใหส่้งเป็นรายไดแ้ผน่ดินตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 
 

มาตรา 52 ทวิ ก่อนถึงก าหนดเวลายืน่รายการตามความในมาตรา 56 ผูมี้เงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี
ไม่ตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ถา้มีเงินไดพ้ึงประเมินตั้งแต่ 10,000 บาทข้ึนไป จะน าภาษีตามเกณฑใ์น
มาตรา 48 ไปช าระต่ออ าเภอ ณ ท่ีวา่การอ าเภอพร้อมกบัยืน่รายการตามแบบท่ีอธิบดีก าหนดก็ได ้
    ภาษีท่ีช าระตามความในวรรคก่อน ใหถื้อเป็นเครดิตของผูต้อ้งเสียภาษีในการค านวณภาษี 
 

มาตรา 53 ในกรณีรัฐบาล หรือองคก์ารของรัฐบาลเป็นผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 ใหเ้ป็น
หนา้ท่ีของเจา้พนกังานผูจ่้ายเงินท่ีจะตรวจสอบให้แน่วา่จ านวนเงินภาษีท่ีจะตอ้งหกัตามมาตรา 50 
นั้น ไดค้  านวณและจดไวใ้นฎีกาเบิกเงินแลว้ และใหเ้ป็นหนา้ท่ีท่ีจะหกัเงินจ านวนนั้นก่อนจ่าย แต่ถา้
มิไดมี้การตั้งฎีกาเบิกเงิน ก็ใหเ้จา้พนกังานผูจ่้ายเงินปฏิบติัตามมาตรา 50 มาตรา 52และมาตรา 59 
โดยอนุโลม 
    
 

มาตรา 54 ถา้ผูจ่้ายเงินตามมาตรา 50 และมาตรา 53 มิไดห้กัและน าเงินส่ง หรือไดห้กัและน าเงินส่ง
แลว้แต่ไม่ครบจ านวนท่ีถูกตอ้ง ผูจ่้ายเงินตอ้งรับผิดร่วมกบัผูมี้เงินไดใ้นการเสียภาษีท่ีตอ้งช าระตาม
จ านวนเงินภาษีท่ีมิไดห้กัและน าส่ง หรือตามจ านวนท่ีขาดไปแลว้แต่กรณี 
    ในกรณีท่ีผูจ่้ายเงินไดห้กัเงินภาษีไวต้ามมาตรา 50 หรือมาตรา 53 แลว้ ใหผู้มี้เงินไดซ่ึ้งตอ้งเสีย



ภาษีพน้ความรับผิดท่ีจะตอ้งช าระเงินภาษีเท่าจ านวนท่ีผูจ่้ายเงินไดห้กัไวแ้ลว้นั้น และใหผู้จ่้ายเงิน
รับผดิช าระเงินภาษีจ านวนนั้นแต่ฝ่ายเดียว 
 

มาตรา 55 อ านาจการเก็บเงินภาษีโดยวธีิหกัไวต้ามมาตรา 50 และมาตรา 53 มิใหเ้ป็นเหตุเส่ือมสิทธิ
ของเจา้พนกังานประเมินในการท่ีจะเรียกเก็บเงินภาษีนั้นโดยวธีิอ่ืน 
 

มาตรา 56 ใหบุ้คคลทุกคน เวน้แต่ผูเ้ยาว ์หรือผูท่ี้ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้
ความสามารถ ยืน่รายการเก่ียวกบัเงินไดพ้ึงประเมินท่ีตนไดรั้บในระหวา่งปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้ พร้อม
ทั้งขอ้ความอ่ืน ๆ ภายในเดือนมีนาคม ทุก ๆ ปี ตามแบบท่ีอธิบดีก าหนดต่อเจา้พนกังานซ่ึงรัฐมนตรี
แต่งตั้งถา้บุคคลนั้น 
    (1) ไม่มีสามีหรือภริยาและมีเงินไดพ้ึงประเมินในปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
    (2) ไม่มีสามีหรือภริยาและมีเงินไดพ้ึงประเมินในปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้เฉพาะตามมาตรา ๔๐ (๑) 
ประเภทเดียวเกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
    (3) มีสามีหรือภริยาและมีเงินไดพ้ึงประเมินในปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท หรือ 
    (4) มีสามีหรือภริยาและมีเงินไดพ้ึงประเมินในปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้เฉพาะตามมาตรา ๔๐ (๑) 
ประเภทเดียวเกิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท 
    ในกรณีหา้งหุ้นส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล มีเงินไดพ้ึงประเมินในปีภาษีท่ีล่วง
มาแลว้เกินจ านวนตาม (1) ใหผู้อ้  านวยการหรือผูจ้ดัการยื่นรายการเก่ียวกบัเงินไดพ้ึงประเมินในช่ือ
ของหา้งหุน้ส่วนหรือคณะบุคคลนั้นท่ีไดรั้บในระหวา่งปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้ภายในก าหนดเวลาและ
ตามแบบเช่นเดียวกบัวรรคก่อน การเสียภาษีในกรณีเช่นน้ี ใหผู้อ้  านวยการหรือผูจ้ดัการรับผดิเสีย
ภาษีในช่ือของหา้งหุน้ส่วนหรือคณะบุคคลนั้นจากยอดเงินไดพ้ึงประเมินทั้งส้ิน เสมือนเป็นบุคคล
ธรรมดาคนเดียวโดยไม่มีการแบ่งแยก ทั้งน้ีผูเ้ป็นหุน้ส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลแต่ละตนไม่
จ  าตอ้งยืน่รายการเงินได ้ส าหรับจ านวนเงินไดพ้ึงประเมินดงักล่าวเพื่อเสียภาษีอีก แต่ถา้หา้งหุน้ส่วน
หรือคณะบุคคลนั้นมีภาษีคา้งช าระ ใหผู้เ้ป็นหุน้ส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลทุกคนร่วมรับผดิใน
เงินภาษีท่ีคา้งช าระนั้นดว้ย 
 

มาตรา 56 ทวิ เพือ่ประโยชน์ในการจดัเก็บภาษีก่อนถึงก าหนดเวลาตามมาตรา 56 ใหผู้มี้หนา้ท่ียืน่
รายการตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 57 ทว ิและมาตรา 57 ตรี ยืน่รายการตามแบบท่ีอธิบดี
ก าหนดแสดงรายการเงินไดเ้ฉพาะตามมาตรา 40(5) (6) (7) หรือ (8) ไม่วา่จะมีเงินไดป้ระเภทอ่ืน
รวมอยูด่ว้ยหรือไม่ ท่ีไดรั้บตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ภายในเดือนกนัยายนของทุกปี
ภาษี 
    เงินไดต้ามมาตรา 40(5) ตามวรรคหน่ึง ไม่รวมถึงเงินกินเปล่า เงินช่วยค่าก่อสร้าง เงินค่าซ่อมแซม 
ค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนท่ีไดรั้บกรรมสิทธ์ิ 
    การยืน่รายการตามวรรคหน่ึง ใหค้  านวณภาษีตามมาตรา 48 โดยหกัลดหยอ่นตามมาตรา 47ใหก่ึ้ง
หน่ึง และช าระภาษีถา้มี พร้อมกบัการยืน่รายการนั้นเจา้พนกังานตามมาตรา 56 



    ภาษีท่ีช าระตามวรรคสาม ใหถื้อเป็นเครดิตในการค านวณภาษีท่ีตอ้งช าระตามมาตรา 57 จตัวา 
 

มาตรา 57 ถา้ผูมี้เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง เป็นผูเ้ยาว ์ผูท่ี้ศาลสั่งใหเ้ป็นคนไร้
ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นผูอ้ยูใ่นต่างประเทศ ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูแ้ทนโดย
ชอบธรรม ผูอ้นุบาล ผูพ้ิทกัษ ์หรือผูจ้ดัการกิจการอนัก่อใหเ้กิดเงินไดพ้ึงประเมินนั้น แลว้แต่กรณี 
ตอ้งปฏิบติัตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง และเป็นตวัแทนในการช าระภาษี 
 

มาตรา 57 ทวิ ถา้ผูมี้เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง ถึงแก่ความตายเสียก่อนท่ีผูน้ั้นได้
ปฏิบติัตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง หรือก่อนท่ีผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษไ์ดป้ฏิบติั
ตามมาตรา 57 ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูจ้ดัการมรดก หรือทายาท หรือผูค้รอบครองทรัพยม์รดกแลว้แต่
กรณี ปฏิบติัแทน และโดยเฉพาะในการยืน่รายการเงินไดพ้ึงประเมินของผูต้ายนั้น ให้รวมเงินไดพ้ึง
ประเมินของผูต้ายและของกองมรดกท่ีไดรั้บตลอดปีภาษีท่ีผูน้ั้นถึงแก่ความตายเป็นยอดเงินไดพ้ึง
ประเมินท่ีจะตอ้งยืน่ทั้งส้ิน 
    ส าหรับในปีต่อไป ถา้กองมรดกของผูต้ายยงัมิไดแ้บ่งและมีเงินไดพ้ึงประเมินในปีภาษีท่ีล่วง
มาแลว้เกินจ านวนตามมาตรา 56 (1) ใหผู้จ้ดัการมรดกหรือทายาทหรือผูค้รอบครอง ทรัพยม์รดก 
แลว้แต่กรณี มีหนา้ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัในส่วนน้ีในช่ือกองมรดกของผูต้าย 
 

มาตรา 57 ตรี ในการเก็บภาษีเงินไดจ้ากสามีและภริยานั้น ถา้สามีและภริยาอยูร่่วมกนัตลอดปีภาษีท่ี
ล่วงมาแลว้ ใหถื้อเอาเงินไดพ้ึงประเมินของภริยาเป็นเงินไดข้องสามี และใหส้ามีมีหนา้ท่ีและความ
รับผดิในการยืน่รายการและเสียภาษี แต่ถา้ภาษีคา้งช าระและภริยาไดรั้บแจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 
วนัแลว้ ใหภ้ริยาร่วมรับผดิในการเสียภาษีท่ีคา้งช าระนั้นดว้ย 
    ถา้สามีหรือภริยามีความประสงคจ์ะยืน่รายการแยกกนัก็ใหท้  าได ้โดยแจง้ให้เจา้พนกังานประเมิน
ทราบภายในเวลาซ่ึงก าหนดใหย้ืน่รายการ แต่การแยกกนัยื่นรายการนั้น ไม่ท าใหภ้าษีท่ีตอ้งเสีย
เปล่ียนแปลงอยา่งใด 
    ถา้เห็นสมควร เจา้พนกังานประเมินอาจแบ่งภาษีออกตามส่วนของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีสามีและ
ภริยาแต่ละฝ่ายไดรั้บ และแจง้ใหส้ามีและภริยาเสียภาษีเป็นคนละส่วนก็ได ้แต่ถา้ภาษีส่วนของฝ่าย
ใดคา้งช าระและอีกฝ่ายหน่ึงไดรั้บแจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัแลว้ ใหอี้กฝ่ายหน่ึงนั้นร่วมรับผดิ
ในการเสียภาษีท่ีคา้งช าระนั้นดว้ย 
    การท่ีสามีภริยาอยูต่่างทอ้งท่ีกนัหรือต่างคนต่างอยูเ่ป็นคร้ังคราวยงัคงถือวา่อยูร่่วมกนั 
 
 

มาตรา 57 จัตวา ภายใตบ้งัคบัมาตรา 64 การยืน่รายการตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 57 ทว ิ
มาตรา 57 ตรี หรือมาตรา 57 เบญจ ถา้มีภาษีตอ้งเสีย ใหช้ าระต่ออ าเภอ ณ ท่ีวา่การอ าเภอทอ้งท่ี
ภายในก าหนดเวลาพร้อมกบัการยืน่รายการ 
 

มาตรา 57 เบญจ ถา้ภริยามีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ในปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้ ไม่วา่จะมีเงิน



ไดพ้ึงประเมินอ่ืนดว้ยหรือไม่ ภริยาจะแยกยืน่รายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีเฉพาะส่วนท่ีเป็น
เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (1) โดยมิใหถื้อวา่เป็นเงินไดข้องสามีตามมาตรา 57 ตรี ก็ได ้
    ในกรณีท่ีภริยาแยกยืน่รายการตามวรรคหน่ึง ใหส้ามีและภริยาต่างฝ่ายต่างหกัลดหยอ่นไดด้งัน้ี 
    (1) ส าหรับผูมี้เงินไดต้ามมาตรา 47 (1) (ก) 
   “(๒) ส าหรับบุตรท่ีหกัลดหยอ่นไดต้ามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา ๔๗ (๑) (ค) (ฉ) และ (ฎ) คน
ละก่ึงหน่ึง” 
( พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี ๓๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดั
จากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  
    (3) ส าหรับเบ้ียประกนัตามมาตรา 47 (1) (ง) วรรคหน่ึง 
    (4) ส าหรับเงินสมทบท่ีผูป้ระกนัตนจ่ายเขา้กองทุนประกนัสังคม ตามมาตรา 47 (1) (ฌ) 
    (5) ส าหรับเงินสะสมท่ีจ่ายเขา้กองทุน ส ารองเล้ียงชีพ ตามมาตรา 47 (1) (ช) 
    (6) ส าหรับดอกเบ้ียเงินกูย้มืตามมาตรา 47 (1) (ซ) ก่ึงหน่ึง 
    (7) ส าหรับเงินบริจาคส่วนของตนตามมาตรา 47 (7) 
    ในกรณีผูมี้เงินไดมิ้ไดเ้ป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทย การหกัลดหยอ่นตาม (2) ใหห้กัไดเ้ฉพาะบุตรท่ีอยู่
ในประเทศไทย  
    ถา้สามีและภริยามีเงินไดพ้ึงประเมินในปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้เฉพาะตามมาตรา 40 (1) ประเภทเดียว
รวมกนัไม่เกินจ านวนตามมาตรา 56 (4) ไม่วา่แต่ละฝ่ายจะมีเงินไดเ้ป็นจ านวนเท่าใด สามีและภริยา
ไม่ตอ้งยืน่รายการเงินไดพ้ึงประเมิน 
( พระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2529 ใชบ้งัคบัส าหรับเงินไดปี้ภาษี 2529 เป็นตน้
ไป ) 
 

มาตรา 58 ภายในเดือนมกราคมทุก ๆ ปี 
    (1) ใหห้วัหนา้ส่วนราชการในกระทรวง ทบวง กรม หวัหนา้ส่วนราชการตามทอ้งท่ีหรือองคก์าร
รัฐบาล ยืน่รายการตามแบบท่ีอธิบดีก าหนดไปยงัเจา้พนกังานประเมิน แสดงรายการจ่ายเงินไดพ้ึง
ประเมินตามมาตรา 40 แต่ถา้อธิบดีเห็นสมควรจะยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัก็ได ้
    (2) ใหบุ้คคล หา้งหุน้ส่วน บริษทั สมาคม หรือคณะบุคคล ผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษีเงินไดต้ามมาตรา 50 
ยืน่รายการตามแบบท่ีอธิบดีก าหนดต่อเจา้พนกังานประเมิน แสดงรายการเก่ียวกบัเงินไดพ้ึงประเมิน
ตามมาตรา 40(1) (2) และ (4) 
 

มาตรา 59 พร้อมกบัการน าเงินภาษีส่งตามมาตรา 52 ใหบุ้คคล หา้งหุน้ส่วน บริษทั สมาคม หรือ
คณะบุคคลอ่ืน ยืน่รายการตามแบบท่ีอธิบดีก าหนด แสดงการหกัภาษีเป็นรายตวัผูมี้เงินไดพ้ึง
ประเมิน 
 

มาตรา 60 เพื่อประโยชน์แห่งการค านวณยอดเงินไดพ้ึงประเมินของผูต้อ้งเสียภาษี ใหถื้อวา่เงินภาษี
ท่ีไดห้กัและน าส่งตามความในมาตรา 50 มาตรา 52 และมาตรา 53 เป็นเงินไดพ้ึงประเมินท่ีผูต้อ้ง



เสียภาษีไดรั้บ ส่วนจ านวนเงินภาษีท่ีหกัและน าส่งไวน้ั้น ใหถื้อเป็นเครดิตของผูต้อ้งเสียภาษีในการ
ค านวณภาษี 
 

มาตรา 60 ทวิ ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการจดัเก็บภาษีตามหมวดน้ี เจา้พนกังานประเมินมี
อ านาจท่ีจะประเมินเรียกเก็บภาษีจากบุคคลใดๆ ก่อนถึงก าหนดเวลายืน่รายการตามความในมาตรา 
56 มาตรา 57 หรือมาตรา 57 ทว ิแลว้แต่กรณีก็ได ้เม่ือไดป้ระเมินแลว้ให้แจง้จ านวนภาษีท่ีประเมิน
ไปยงัผูต้อ้งเสียภาษี ในกรณีน้ีจะอุทธรณ์การประเมินก็ได ้
    ภาษีท่ีประเมินเรียกเก็บตามความในวรรคก่อน ใหถื้อเป็นเครดิตของผูต้อ้งเสียภาษีในการค านวณ
ภาษีจากยอดเงินไดสุ้ทธิทั้งปี 
 

มาตรา 61 บุคคลใดมีช่ือในหนงัสือส าคญัใด ๆ แสดงวา่ 
    (1) เป็นเจา้ของทรัพยสิ์นอนัระบุไวใ้นหนงัสือส าคญั และทรัพยสิ์นนั้นก่อใหเ้กิดเงินไดพ้ึง
ประเมิน หรือ 
    (2) เป็นผูไ้ดรั้บเงินไดพ้ึงประเมินโดยหนงัสือส าคญัเช่นวา่นั้น 
    เจา้พนกังานประเมินมีอ านาจประเมินเรียกเก็บภาษีทั้งหมดจากผูมี้ช่ือใน หนงัสือส าคญันั้นก็ได ้
แต่ถา้บุคคลนั้นตอ้งโอนเงินไดพ้ึงประเมินให้แก่บุคคลอ่ืน บุคคลนั้นมีสิทธิหกัเงินภาษีจากจ านวน
เงินซ่ึงตอ้งโอนใหแ้ก่บุคคลอ่ืนตามส่วน 
 

มาตรา 62 ในกรณีผูย้งัไม่บรรลุนิติภาวะ ผูท่ี้ศาลสั่งใหเ้ป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้
ความสามารถ ผูท่ี้ถึงแก่ความตาย บุคคลท่ีตั้งตวัแทนจดัการทรัพยสิ์น หรือผูรั้บประโยชน์จากทรัสต ์
เป็นผูมี้เงินไดสุ้ทธิถึงจ านวนตอ้งเสียภาษี ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูอ้นุบาล ผูพ้ิทกัษ ์ผูจ้ดัการมรดก 
ทายาท หรือผูอ่ื้นท่ีครอบครองทรัพยม์รดก ตวัแทนหรือทรัสตี แลว้แต่กรณี เป็นผูมี้หนา้ท่ีตอ้ง
ปฏิบติัการตามบทบญัญติัแห่งส่วนน้ีแทนผูย้งัไม่บรรลุนิติภาวะ ผูท่ี้ศาลสั่งใหเ้ป็นคนไร้
ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ผูท่ี้ถึงแก่ความตาย บุคคลท่ีตั้งตวัแทน หรือผูรั้บ
ประโยชน์จากทรัสตน์ั้น 
 

     “มาตรา 63 บุคคลใดถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายและน าส่งแลว้เป็นจ านวนเงินเกินกวา่ท่ีควรตอ้งเสีย
ภาษีตามส่วนน้ี บุคคลนั้นมีสิทธิไดรั้บเงินจ านวนท่ีเกินนั้นคืน แต่ตอ้งยืน่ค  าร้องขอคืนต่อเจา้
พนกังานประเมินภายในสามปีนบัแต่วนัสุดทา้ยแห่งก าหนดเวลายนืรายการภาษีตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
         บุคคลใดท่ีไม่มีหนา้ท่ีตอ้งยืน่รายการเก่ียวกบัเงินไดพ้ึงประเมินในปีภาษี แต่ถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ี
จ่ายและน าส่งแลว้ บุคคลนั้นมีสิทธิไดรั้บเงินจ านวนท่ีถูกหกัและน าส่งไวแ้ลว้นั้นคืน แต่ตอ้งยื่นค า
ร้องขอคืน ต่อเจา้พนกังานประเมินภายในสามปีนบัแต่วนัท่ี ๓๑ มีนาคม ของปีถดัจากปีท่ีถูกหกัภาษี
ไว ้” 
 

    มาตรา 64 เวน้แต่กรณีตามมาตรา 18 ทว ิถา้ภาษีท่ีตอ้งเสียตามบทบญัญติัแห่งส่วนน้ี มีจ านวน
ตั้งแต่ 3,000 บาทข้ึนไป ผูต้อ้งเสียภาษีจะช าระเป็นสามงวดๆ ละเท่าๆ กนัก็ไดคื้อ 



    (1) ในกรณีท่ีตอ้งเสียตามมาตรา 56 ทว ิหรือมาตรา 57 จตัวา งวดท่ีหน่ึงตอ้งช าระตามก าหนดใน
มาตราดงักล่าว งวดท่ีสองตอ้งช าระภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ีตอ้งช าระงวดท่ีหน่ึง และงวดท่ีสาม
ตอ้งช าระภายในหน่ึงเดือนนบั แต่วนัสุดทา้ยท่ีตอ้งช าระงวดท่ีสอง 
    การช าระภาษีตาม (1) ถา้ไม่ช าระภาษีงวดใดงวดหน่ึงภายในเวลาท่ีก าหนดไว ้ผูต้อ้งเสียภาษีหมด
สิทธิท่ีจะช าระภาษีเป็นรายงวดต่อไป และตอ้งเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 ส าหรับงวดท่ีไม่ช าระและ
งวดต่อๆ ไป 
    การช าระภาษีตาม (2) ไม่เป็นเหตุใหย้กเวน้การเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 และถา้ไม่ช าระภาษีงวด
ใดงวดหน่ึงภายในเวลาท่ีก าหนดไว ้ผูต้อ้งเสียภาษีหมดสิทธิท่ีจะช าระภาษีเป็นรายงวดต่อไป 
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