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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทัเอส เค. เค. แอคเคาน์ต้ิง จ ากัด รับท าบัญชี ภาษี ยื่นภาษีออนไลน์  ซ่ึงจากการท่ีมี
โอกาสได้ปฏิบัติงานในบริษทัเอส เค. เค. แอคเคาน์ต้ิง จ ากัด ในต าแหน่ง ผูช่้วยพนักงานบัญชี 
ผูจ้ดัท าไดมี้ความสนใจศึกษาเร่ือง ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เพราะบริษทัเอส เค. เค. แอคเคาน์ต้ิง จ ากดั
เป็นบริษทัท่ีรับท าบญัชี รับท าภาษี รับยื่นภาษีออนไลน์ ซ่ึงการท าระบบบญัชีจ าเป็นอย่างยิง่ จึงตอ้ง
มีการบริหารจดัการงานดา้นต่างๆโดยเฉพาะงานดา้นบญัชีเพื่อให้การด าเนินธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ
และถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดดา้นกฎหมายจึงจะท าให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว และ
ถูกตอ้ง 

ดงันั้นจึงเลือกท าโครงงาน เร่ืองภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ซ่ึงจะช่วยให้เขา้ใจระบบบญัชีมาก
ยิง่ขึ้น ท าใหก้ารบนัทึกบญัชีมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง และรวดเร็วมากขึ้น 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 
 1.2.1 เพื่อศึกษาเอกสารท่ีใชใ้นเร่ืองภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 1.2.2 เพื่อศึกษาขั้นตอนยืน่แบบภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
  
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา   เร่ืองการจดัท ารายงานเก่ียวกบัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 1.3.2 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  บริษทัเอส เค. เค. แอคเคาน์ต้ิง จ ากดั 
 1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา  วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
 
1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1.4.1 ไดรั้บความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัเอกสารท่ีใชใ้นเร่ืองภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

1.4.2 ไดศึ้กษาขั้นตอนยืน่แบบภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 



 
 

 

บทที ่2 
แนวคิด และเอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นเคร่ืองมือของรัฐประเภทหน่ึง ท่ีจดัเก็บจากผูป้ระกอบการท่ีมีรายได้

จากการประกอบกิจการหรือเน่ืองจากการ ประกอบกิจการของบริษทั หรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลใน
แต่ละรอบระยะเวลาบญัชี มีก าหนดสิบสองเดือนต่อหน่ึงรอบระยะเวลาบญัชี นอกจากน้ียงัมีวิธีการ
จดัเก็บวิธีอ่ืนอีก คือ เก็บจากยอดรายรับหรือยอดขายก่อนหักรายจ่ายใด ๆ หรือเก็บจากค่าโดยสาร 
ค่าระวางฯ ของกิจการขนส่งระหวา่งประเทศ หรือเก็บจากการจ าหน่ายเงินก าไรไปต่างประเทศ เป็น
ตน้ 
2.1 ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  1. บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ท่ีจดทะเบียนตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  

2. บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ท่ีจดทะเบียนตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และเขา้
มาประกอบกิจการในประเทศไทย (กรณีมีสาขาในไทย) หรือมีตวัแทนซ่ึงเป็นลูกจา้ง หรือผูท้  าการ
แทน หรือผูท้  าการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซ่ึงเป็นเหตุให้ได้รับเงินหรือผล
ก าไรในประเทศไทย 

3. กิจการขนส่งระหวา่งประเทศ  
4. บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนท่ีจดทะเบียนจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ มิไดป้ระกอบ

กิจการในประเทศไทย แต่ไดรั้บเงินไดพ้ึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) 
(๕) (๖) ท่ีจ่ายจากหรือในประเทศไทย 

5. กิจการซ่ึงด าเนินการเป็นทางการคา้หรือหาก าไรโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การของ
รัฐบาลต่างประเทศ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ  

6. กิจการร่วมคา้ ซ่ึงไดแ้ก่กิจการท่ีด าเนินการร่วมกนัเป็นทางคา้หรือหาก าไรระหว่างบริษทั
กบั บริษทั บริษทักบัห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกบัห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือ
ระหว่างบริษทัและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ห้าง
หุน้ส่วนสามญั หรือนิติบุคคลอ่ืน                                                            
 
2.2 เงินได้ท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคค 

1. ยกเวน้ตามอนุสัญญาภาษีซอ้น 
2. ยกเวน้ตามพระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม 
3. ยกเวน้ค่าลงทะเบียนหรือค่าบ ารุงจากการรับบริจาคของมูลนิธิหรือสมาคม 
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  4. ยกเวน้เงินไดจ้ากกิจการของโรงเรียนเอกชนท่ีมูลนิธิหรือสมาคมจดัตั้งขึ้นตามกฎหมาย
วา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน 

ก าไรสุทธิท่ีจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้มาจากรายได้ของกิจการหรือเน่ืองจาก
กิจการหักดว้ยรายจ่ายของกิจการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น มาตรา ๖๕ ทวิ และ มาตรา ๖๕ ตรี แห่ง
ประมวลรัษฎากร 
 
2.3 วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  

ช่วงเวลาของการยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ซ่ึงมีก าหนดเวลา 150 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี  โดยเฉพาะส าหรับบริษทัหรือ

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีตรงกบัปีปฏิทิน วนัสุดทา้ยของก าหนดเวลายื่นแบบ

แสดงรายการดว้ยกระดาษ จะตรงกบัวนัเสาร์ท่ี 30 พฤษภาคม 2558 เน่ืองจากตรงกบัวนัหยุดราชการ 

จึงเลือนเป็นวนัองัคารท่ี 2 มิถุนายน 2558 แต่ส าหรับท่านท่ียื่นแบบและช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต 

จะไดรั้บสิทธิพิเศษให้ขยายก าหนดเวลาการยืน่แบบและช าระภาษีออกไปอีก 8 วนันบัแต่วนัสุดทา้ย

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตรงกบัวนัอาทิตยท่ี์ 7 มิถุนายน 2558 เน่ืองจากตรงกบัวนัหยุดราชการ จึง

เล่ือนเป็นวนัจนัทร์ท่ี 8 มิถุนายน 2558 จึงขอน าวิธีการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมาเป็นประเด็นปุจฉา 

วิสัชนา  

ปุจฉา กรณีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล มีวิธีการเสียภาษีกี่วิธีอะไรบา้ง 

วิสัชนา การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมี 4 วิธี ดงัน้ีคือ 

1. การเสียภาษีโดยถูกหกัไว ้ณ ท่ีจ่าย 

2. การเสียภาษีโดยยืน่รายการประเมินตนเอง (Self-assessment) 

3. การเสียภาษีโดยเจา้พนกังานประเมินเรียกเก็บ (Authoritative Assessment) 

4. การเสียภาษีเงินไดแ้ทนใหโ้ดยโรงงานยาสูบ 

ปุจฉา การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลโดยถูกหักไว ้ณ ท่ีจ่ายมีบทบญัญติัเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์

วิธีการ และเง่ือนไขการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย ตามประมวลรัษฎากรอยา่งไร 

วิสัชนา การเสียภาษีโดยถูกหกัไว ้ณ ท่ีจ่าย มีหลกัเกณฑท์ัว่ไปตามประมวลรัษฎากร ดงัน้ี 

 1. หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ณ ท่ีจ่าย แบ่งเป็น 
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(1) การหักภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงบญัญติัให้ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นผูห้ักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไว ้ณ ท่ีจ่าย ในอตัราร้อยละ 1 ของเงินได ้ใน
ทุกคราวท่ีจ่ายเงินได ้

(2) การหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงบัญญัติให้ ผู ้
จ่ายเงินไดค้่าซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์ป็นผูห้ักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไว ้ณ ท่ีจ่าย ในอตัราร้อยละ 1 ของ
ราคาขาย ในขณะท่ีจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

(3) การหักภาษีเงินได้ ณ ท่ี จ่ายตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 144 (พ.ศ.2522) และค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป.4/2528 ซ่ึงบญัญติัให้อธิบดี
กรมสรรพากรมีอ านาจสั่งผูจ่้ายเงินได้ท่ีไม่มีหน้าท่ีหักภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 69 ทวิ และ
มาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร เป็นผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

(4) การหักภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงบญัญติัให้ ผูจ่้ายเงิน
ได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5) หรือ (6) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย
เป็นผูห้ักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไว ้ณ ท่ีจ่าย ถือเป็นการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลโดยเสร็จเด็ดขาด ผูมี้
เงินได้ไม่ต้องน าเงินได้ท่ีได้รับมาค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานก าไรสุทธิตาม
ประมวลรัษฎากรอีกจ านวนภาษีเงินไดท่ี้ถูกหัก ณ ท่ีจ่าย จึงไม่ถือเป็นเครดิตภาษีในการค านวณภาษี
ตามประมวลรัษฎากร ดงัเช่นกรณีอ่ืน ๆ 

2. การน าส่ งและการยื่นรายการน าส่ งภาษี เงินได้หัก  ณ  ท่ี จ่าย ตามแบบท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรก าหนด และภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ตามมาตรา 52 มาตรา 53 และมาตรา 59 
แห่งประมวลรัษฎากร โดยอนุโลม 

3. ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินได ้และถือเป็นเครดิตในการค านวณภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล ตามมาตรา 69 ทวิ มาตรา 69 ตรี และมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร 

4. ความรับผิดในจ านวนภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ของผูจ่้ายเงินได้และผูมี้เงินได้ในฐานะ
ลูกหน้ีร่วม ตามมาตรา 54 แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมทั้งเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวล
รัษฎากร และระวางโทษปรับทางอาญาตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร 

5. การขอคืนภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย ภายใน 3 ปี นบัแต่วนัสุดทา้ยแห่งก าหนดเวลายื่นแบบ
แสดงรายการ ตามมาตรา 27 ตรี และมาตรา 63 แห่งประมวลรัษฎากรเป็นท่ีน่าสังเกตว่า ในทางภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลไม่มีบทบญัญติัเก่ียวกบัการออกหนงัสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ดงันั้น ในทาง
ปฏิบติัจึงมกัด าเนินการตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 62) ซ่ึงเป็นบทบญัญติัเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
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2.4 นิติบุคคลท่ีไม่ต้องเสียภาษีเงินได้   
นิติบุคคลอ่ืน ๆ นอกจากท่ีกล่าวในข้างต้น และเฉพาะท่ีตั้ งขึ้ นตามกฎหมายไทย เช่น 

กระทรวง ทบวง กรม องคก์าร ของรัฐบาลหรือสหกรณ์ ไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลแต่
อยา่งใด 

อย่างไรก็ตาม ยงัมีนิติบุคคลอีกบางประเภทท่ีเขา้ลกัษณะตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตาม
ประมวลรัษฎากร แต่ไดรั้บการยกเวน้ตามบทบญัญติัของกฎหมายต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

(1)   บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามขอ้ผูกพนัท่ีประเทศไทยมีอยู่ตามสัญญาว่าดว้ย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ หรือทางเทคนิคระหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลต่างประเทศ  

(2)   บริษทัจ ากดัท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการลงทุน   
  (3)   บริษทัจ ากดัและนิติบุคคลท่ีมีสภาพเช่นเดียวกบับริษทัจ ากดัซ่ึงตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่าง ประเทศได้รับการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม 

(4)   บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีอยู่ในประเทศท่ีมีอนุสัญญาว่าดว้ยการเวน้การเก็บ
ภาษีซอ้นกบัประเทศไทย ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในอนุสัญญา 
 
2.5 ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ค านวณจากเงินไดท่ี้ใชเ้ป็นหลกัฐานในการค านวณภาษีคูณดว้ยอตัรา
ภาษีท่ีก าหนด ดังนั้ น เงินได้ท่ีต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้ น 
โดยทัว่ไปไดแ้ก่ก าไรสุทธิท่ีค านวณตาม เง่ือนไขท่ีก าหนด แต่เพื่อความเป็นธรรมและอุดช่องวา่งใน
การจดัเก็บภาษีเงินได ้จึงได้มี การบญัญติัจดัเก็บภาษีเงินได ้นิติบุคคล จากเงินได้หรือฐานภาษี ท่ี
แตกต่างกนั ดงัน้ี 

(1) ก าไรสุทธิ 
(2) ยอดรายไดก่้อนหกัรายจ่าย 
(3) เงินไดท่ี้จ่ายจากหรือในประเทศไทย 
(4) การจ าหน่ายเงินก าไรออกไปจากประเทศไทย 

 
2.6 ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้จากก าไรสุทธิ    

(1)   บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
ก.   บริษทั จ ากดั 
ข.   บริษทัมหาชน จ ากดั 
ค.   หา้งหุน้ส่วน จ ากดั 
ง.   หา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบียน 
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ในกรณีท่ีบริษทัห้างห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยมีสาขาไม่ว่าจะอยู่ใน
หรือนอก ประเทศไทย จะตอ้งน าก าไรสุทธิของสาขามารวมก าไรสุทธิของส านกังานใหญ่เพื่อเสีย
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใน ประเทศไทย 

 (2)   บ ริษัทห รือห้ างหุ้ น ส่ วน นิ ติบุ คคล ท่ีตั้ งขึ้ นตามกฎหมายของต่างประ เทศ 
บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลในประเทศไทย ไดแ้ก่ 

 (ก)   บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและกระท า
กิจการในท่ีอ่ืนๆ รวมทั้งในประเทศไทย ไดแ้ก่ 
บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศดงักล่าว จะตอ้งน าก าไร
สุ ท ธิ เฉพ าะ  ท่ี ได้จากก ารกระท า กิ จการในประ เท ศไท ยมาเสี ยภ าษี เงิน ได้ นิ ติบุ คคล  
  (ข)   บริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคล ซ่ึงตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศมีลูกจา้งหรือ
ผูท้  าการแทน หรือผูท้  าการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซ่ึงเป็นเหตุให้ไดรั้บเงินได้
หรือผลก าไรในประเทศไทย ให้ถือว่าบุคคลผูจ้า้งเป็นลูกจา้ง หรือผูท้  าการแทน หรือผูท้  าการติดต่อ
เช่นว่านั้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เป็นตวัแทนของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคล ซ่ึงตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและให้บุคคลนั้นมีหนา้ท่ีและ ความรับผิดชอบในการ
ยืน่รายการและเสียภาษีเงินไดเ้ฉพาะท่ีเก่ียวกบัเงินไดห้รือผลก าไรดงักล่าว 

(3)   กิจการซ่ึงด าเนินการเป็นทางการคา้หรือหาก าไรโดยรัฐบาลต่างประเทศองค์การของ
รัฐบาลต่างประเทศ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ 

 (4)   กิจการร่วมคา้ 
 
2.7 รอบระยะเวลาบัญชี 
  ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีจากก าไรสุทธิ ตอ้งค านวณก าไรสุทธิ จากรายไดจ้ากกิจการ หรือเน่ืองจาก 
กิจการท่ีกระท าในรอบระยะเวลาบญัชี หักดว้ยรายจ่ายตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นมาตรา65 ทวิ และ
ม าต รา  65 ต รี  ซ่ึ งป ระม วล รัษ ฎ าก รได้ ก าห น ดรอบ ระยะ เวล าบัญ ชี ห น่ึ งๆ  ไ ว้ดั ง น้ี 
  (1)   รอบระยะเวลาบญัชีโดยทัว่ไปตามบทบญัญติัมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร รอบ
ระยะเวลาบญัชี ส าหรับการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล จะตอ้งเท่ากบั 12 เดือน โดยจะเร่ิมตน้และ
ส้ินสุดลงเม่ือใดก็ได ้
  (2)   รอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงน้อยกว่า 12 เดือน กรณีท่ีกฎหมายยอมให้รอบระยะเวลาบญัชี
นอ้ยกวา่ 12 เดือน ได ้มีเฉพาะกรณีดงัต่อไปน้ี คือ 
   ก.   บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเร่ิมตั้งใหม่ จะถือวนัเร่ิมตั้งถึงวนัหน่ึงวนัใดเป็นรอบ
ระยะ เวลาบญัชีแรกก็ได ้แต่รอบระยะเวลาบญัชีต่อไปตอ้งเท่ากบั 12 เดือน 
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  ข.   บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอาจยื่นค าร้องขอเปล่ียนวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลา
บญัชีก็ได้ ตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรจะเห็นสมควรและสั่งอนุญาตซ่ึงรอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ี
ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปล่ียนจะนอ้ยกวา่ 12 เดือน 
  ค.   บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีเลิกกนัให้ถือเอาวนัท่ีเจา้พนักงานจดทะเบียนเลิก
เป็น วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี 
  ง.   บริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนั ให้ถือวา่บริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคล
นั้ นเลิกกัน รอบระยะเวลาบัญชีท่ีควบเข้ากันจึงเป็นไปตาม (ค) ซ่ึงอาจน้อยกว่า 12 เดือน 
  ในกรณีท่ีบริษทัเลิกกิจการและยงัช าระบญัชี ไม่เสร็จ หากมีก าไรสุทธิเกิดขึ้น จะตอ้งน ามา
เสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลเพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยถื์อว่าบริษทัยงัมีสภาพเป็นนิติ
บุคคลอยูต่ราบเท่าท่ียงัช าระบญัชีไม่เสร็จส้ิน 
   (3)   รอบระยะเวลาบญัชีมากกว่า 12 เดือน รอบระยะเวลาบญัชีอาจขยายออกไปมากกว่า 
12 เดือนก็ได ้ในกรณีท่ีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติ บุคคลเลิกกิจการ หากผูช้  าระบญัชี และผูจ้ดัการ
ไม่สามารถยืน่รายการและเสีย ภาษีไดภ้ายใน 150 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชีแลว้ 
ถ้าได้ยื่นค าร้องต่ออธิบดีภายใน 30 วันนับแต่ว ัน ท่ี เจ้าพนักงานรับจดทะเบียนเลิก อธิบดี
กรมสรรพากรอาจพิจารณาอนุมติัให้ขยายรอบระยะเวลาบญัชีออกไปได ้ซ่ึงรอบระยะ เวลาบญัชี
รอบน้ีอาจเกิน 12 เดือนก็ได)้ 
 
2.7 ก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  ตามประมวลรัษฎากรได้ก าหนดให้บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคลจากก าไรสุทธิ ซ่ึงค านวณได้จากรายได้จากกิจการหรือเน่ืองจากกิจการท่ีกระท าในรอบ
ระยะเวลาบัญชีตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร 
  การค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจะตอ้งใช้เกณฑ์สิทธิ หมายถึง ให้น า
รายไดท่ี้เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบญัชีใด แมว้่าจะยงัไม่ไดรั้บช าระในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น มา
รวมค านวณเป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีนั้น และให้น ารายจ่ายทั้งส้ินท่ีเก่ียวกบัรายไดน้ั้น แม้
จะยงัมิได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มารวมค านวณเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
  ในกรณีจ าเป็นผูมี้เงินไดจ้ะขออนุมติัต่ออธิบดีเพื่อเปล่ียนแปลงเกณฑ์สิทธิและวิธีการทาง
บญัชี เพื่อค านวณรายไดแ้ละรายจ่ายตามเกณฑอ่ื์นก็ได ้และเม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้ ให้ถือปฏิบติัตั้งแต่
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีอธิบดีก าหนดเป็นตน้ไป 
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2.8 เง่ือนไขการค านวณก าไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ 
  (1) รายจ่ายตามมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี 
ในทางบญัชีรายจ่ายบางรายการถือเป็นรายจ่ายได ้แต่ในทางภาษีรายจ่ายดงักล่าว ตอ้งน ามาบวกกลบั
เพื่อค านวณก าไรสุทธิ 
   (2) ค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์น เป็นการหักค่าใชจ่้ายสินทรัพยถ์าวรในแต่ละ
ปี เน่ืองจากสินทรัพยถ์าวรมีตน้ทุนสูง และใชง้านไดเ้กินกวา่ 1 รอบระยะเวลาบญัชี โดยหลกัการจึง
สามารถตดัเป็นรายจ่ายไดใ้นแต่ละปีเป็นค่าเส่ือมราคา 
  หลกัเกณฑก์ารคิดค่าเส่ือมราคา  มีดงัน้ี 
  ขอ้ 1  การหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาจะตอ้งไม่เกินอตัราร้อยละของมูลค่าตน้ทุนตาม
ประเภทของทรัพยสิ์น ดงัต่อไปน้ี 

รายการ ร้อยละ 

1. อาคาร   

      -   อาคารถาวร 5 

      -   อาคารชัว่คราว 100 

2. ตน้ทุนเพื่อการไดม้าซ่ึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสูญส้ินไปได ้ 5 

3. ตน้ทุนเพื่อการไดม้าซ่ึงสิทธิการเช่า    

      - กรณีไม่มีหนงัสือสัญญาเช่าหรือมีหนงัสือเช่าท่ีมีขอ้ก าหนดให้ต่อ
อายุการเช่าได ้โดยเง่ือนไขในการต่ออายุนั้น เปิดโอกาสให้ต่ออายุการ
เช่าไดต้่อ ๆ ไป 

10 

     -  กรณีมีสัญญาเช่าท่ีไม่มีก าหนดให้ต่ออายุการเช่าได้ หรือมีข้อ
ก าหนดใหต้่ออายกุารเช่าไดเ้พียงระยะเวลาอนัจ ากดั 

100 หารดว้ยจ านวนปีอายุ
การเช่าและอายุท่ีต่อได้
รวมกนั 

4. ตน้ทุนเพื่อการได้มาซ่ึงสิทธิในกรรมวิธี สูตร กู๊ดวิลล์ เคร่ืองหมาย
การค้าสิทธิประกอบ กิจการตามใบอนุญาต สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ หรือ
สิทธิอยา่งอ่ืน 

  

      -   กรณีไม่จ ากดัอายกุารใช ้ 10 

      -   กรณีจ ากดัอายกุารใช ้
100 หารดว้ยจ านวนปีอายุ
การใช ้



9 
 

 
 

5. ทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืน นอกจากท่ีดินและสินคา้ 20 

  ข้อ   2   บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาโดย
เลือกใช้วิธีการทางบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ซ่ึงจะใช้วิธีใดวิธีหน่ึงก็ได้ แต่จ านวนปีอายุการใช้ของ
ทรัพยสิ์นตอ้งไม่นอ้ยกว่า 100 หารดว้ยจ านวนร้อยละท่ีก าหนด โดยเม่ือไดเ้ลือกใชว้ิธีการทางบญัชี
ท่ีรับรองทั่วไปและอัตราท่ีจะหักอย่างใดแล้วให้ใช้วิธีการทางบัญชีและอัตรานั้นตลอดไป จะ
เปล่ียนแปลงไดต้่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากอธิบดีกรมสรรพากรหรือผูท่ี้อธิบดีกรมสรรพากรมอบหมาย 
ในกรณีไดรั้บอนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลงไดแ้ละใหถื้อปฏิบติัตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บอนุมติันั้น 
          ข้อ   3   การหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคา ให้ค  านวณตามส่วนเฉล่ียแห่งระยะเวลาท่ีได้
ทรัพยสิ์นนั้นมาในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีท่ีรอบระยะเวลาบญัชีใดไม่เต็ม 12 เดือนให้
เฉล่ียหักตามส่วนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีนั้น ทั้งน้ี ไม่เกินอตัราร้อยละของมูลค่าตน้ทุนตาม
ประเภทของทรัพยสิ์นดงักล่าวขา้งตน้ โดยให้เฉล่ียเป็นวนั เช่น   บริษทัแห่งหน่ึง มีรอบระยะเวลา
บญัชีปกติตามปีปฏิทิน  ไดซ้ื้อเคร่ืองจกัร มูลค่า  500,000 บาท  เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2539  ค านวณ
ค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัร  ดงัน้ี 

 ค่าเส่ือมราคา ในปี 2539 =  500,000  x  20/100  x  31/365 =  8,493.15  บาท 
 ปกติทรัพยสิ์นอย่างอ่ืนหักค่าเส่ือมราคาไดร้้อยละ 20 ของมูลค่า นัน่หมายถึง ไดท้รัพยสิ์น

นั้นมาเตม็รอบระยะเวลาบญัชี 
ขอ้   4  กรณีทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยการเช่าซ้ือหรือซ้ือขายเงินผ่อน ให้หักค่าสึกหรอและค่า

เส่ือมราคาของทรัพยสิ์นตามราคามูลค่าตน้ทุน คือ ราคาท่ีพึงตอ้งช าระทั้งหมดตามสัญญาเช่าซ้ือ
หรือสัญญาซ้ือขายเงินผ่อน แต่ค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาท่ีจะน ามาหักในรอบระยะเวลาบัญชี
จะตอ้งไม่เกินค่าเช่าซ้ือหรือราคาท่ีตอ้งผ่อนช าระในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 

 ขอ้   5  การหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคา ส าหรับทรัพยสิ์นไม่ว่าในกรณีใดจะหักจน
หมดมูลค่าตน้ทุนของทรัพยสิ์นนั้นไม่ได้ โดยให้คงเหลือมูลค่าของทรัพยสิ์นนั้นเป็นจ านวนเงิน
อยา่งนอ้ย 1 บาท เวน้แต่ ทรัพยสิ์นประเภทรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 คน หรือรถยนตน์ัง่ท่ีมี
มูลค่าตน้ทุนเกิน 1 ลา้นบาท   ใหค้งเหลือมูลค่าตน้ทุนของทรัพยสิ์นเท่ากบัมูลค่าตน้ทุนส่วนท่ีเกิน 1 
ลา้นบาท 

ขอ้   6   ทรัพยสิ์นประเภทรถยนต์โดยสารท่ีมีท่ีนั่งไม่เกิน 10 คน หรือรถยนตน์ั่งให้หักค่า
สึกหรอ และค่าเส่ือมราคาจากมูลค่าตน้ทุน เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 1 ลา้นบาท เวน้แต่ เป็นทรัพยสิ์นซ่ึง
มีไวใ้ช้ในกิจการให้เช่ารถยนต์ ให้หักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาจากมูลค่าตน้ทุนทั้งหมด ทั้งน้ี 
บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะตอ้งไม่น าทรัพยสิ์นดงักล่าวไปใช้ในกิจการอ่ืน ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน 
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ขอ้   7   การหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์นประเภทเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์
เคร่ืองจกัรท่ีใช้ส าหรับการวิจยัและพฒันา ให้หักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาเบ้ืองตน้ในวนัท่ีได้
ทรัพยสิ์นนั้นมาในอตัราร้อยละ 40 ของมูลค่าตน้ทุน ส าหรับมูลค่าตน้ทุนส่วนท่ีเหลือให้หักตาม
เง่ือนไขและอตัราท่ีก าหนดไวใ้นตารางขอ้ 1 ทรัพยสิ์นดังกล่าวจะตอ้งมีลกัษณะและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

 (1) ตอ้งไม่เป็นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของเคร่ืองจกัรท่ีใช้ผลิตสินคา้ หรือใช้บริการ  เวน้
แต่ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของเคร่ืองจกัรดงักล่าวไดใ้ชเ้พื่อการดงัต่อไปน้ี 

(ก) การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑห์รือวตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นการผลิต 
 (ข) การทดสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ ์หรือ 
 (ค) การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตเพื่อลดตน้ทุนการผลิตหรือเพิ่มผลผลิต ทั้งน้ี ไม่ว่าจะใช้

เพื่อกิจการของตนเองหรือกิจการของผูอ่ื้น 
(2) ตอ้งเป็นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของเคร่ืองจกัรท่ีไม่เคยผา่นการใชง้านมาก่อน โดยมีอายุ

การใชง้านไดต้ั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และมีมูลค่าตน้ทุนไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท 
(3) ตอ้งแจง้การใช้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของเคร่ืองจกัรเพื่อการวิจยัและพฒันาตาม (1) 

โดยใช้แบบ ค.จ.01 พร้อมกับแนบเอกสารหลกัฐานประกอบตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 48) ต่ออธิบดีกรมสรรพากรภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีใช้
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของเคร่ืองจกัรนั้น 

ขอ้   8   การหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์นประเภทเคร่ืองบนัทึกการเก็บเงินอาจ
เลือกหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาในอตัราร้อยละ 100 ของมูลค่าตน้ทุนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้
ในขอ้ 1 ก็ได ้หรือเลือกหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาเบ้ืองตน้ในอตัราร้อยละ 40 ของมูลค่าตน้ทุน 
ส าหรับมูลค่าต้นทุนส่วนท่ีเหลือให้หักตามเง่ือนไขและอัตราท่ีก าหนดไว้ในตารางข้อ 1 ก็ได ้
ท รัพ ย์สิ นดังกล่ าวจะต้องมี ลักษณะและ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ และ เง่ือนดัง ต่อไป น้ี 
                          (1) ตอ้งเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซ่ึงประกอบ
กิจการคา้ปลีกหรือประกอบกิจการอย่างอ่ืนซ่ึงมิใช่การคา้ปลีกท่ีอธิบดีกรมสรรพากรอนุมติัให้ใช้
เค ร่ื อ ง บั น ทึ ก ก า ร เก็ บ เ งิ น  ใ น ก า ร อ อ ก ใ บ ก า กั บ ภ า ษี อ ย่ า ง ย่ อ  แ ล้ ว แ ต่ ก ร ณี  
                          (2) ตอ้งเป็นเคร่ืองบนัทึกการเก็บเงินท่ีมีลกัษณะตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศ
ก าหนด แต่ไม่รวมถึงส่วนระบบควบคุมกลางของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (3) ตอ้งแจ้งการใช้เคร่ือง
บันทึกการเก็บเงินในการออกใบก ากับภาษีอย่างย่อต่ออธิบดีกรมสรรพากรตามแบบท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรก าหนด ภายในเวลา 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัใหใ้ชเ้คร่ืองบนัทึกการเก็บเงิน 

 ข้อ   9   การหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพย์สินประเภทคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ท่ีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ้ือหรือไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิเพื่อมีไว้
ในการประกอบกิจการของตนเอง ใหห้กัไดด้งัต่อไปน้ี 



11 
 

 
 

 (1) ภายใน 3 รอบระยะเวลาบญัชี นบัแต่วนัท่ีไดท้รัพยสิ์นนั้นมา ในกรณีท่ีรอบระยะเวลา
บญัชีใดไม่เต็ม 12 เดือน ให้เฉล่ียตามส่วนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีนั้น โดยจะเลือกใชวิ้ธีการทาง
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปวิธีใดก็ได ้

 (2) กรณีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีสินทรัพยถ์าวรซ่ึงไม่รวมท่ีดินไม่เกิน 200 
ลา้นบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน หรือตามหลักเกณฑ์ท่ีอธิบดีประกาศก าหนดขึ้น
ภายหลงั ให้หักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาเบ้ืองตน้ในวนัท่ีไดท้รัพยสิ์นนั้นมาในอตัราร้อยละ 40 
ของมูลค่าตน้ทุน ส าหรับมูลค่าตน้ทุนส่วนท่ีเหลือให้หักตามเง่ือนไขและอตัราท่ีก าหนดไวใ้น (1) 
               ทรัพย์สินประเภทคอมพิวเตอร์ตามวรรคหน่ึง หมายถึง เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์แบบ
อตัโนมัติท าหน้าท่ีเสมือนสมองกลใช้ส าหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งท่ีง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทาง
คณิตศาสตร์  และอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ หมายถึง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองช่วย หรือเคร่ือง
ประกอบกับคอมพิวเตอร์รวมทั้ งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้ตาม
วตัถุประสงค ์(แกไ้ขเพิ่มเติม โดย พ.ร.ฎ. (ฉบบัท่ี 473) พ.ศ. 2551 ใชบ้งัคบั 7 สิงหาคม 2551) 

 ขอ้   10   การหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์นประเภทอาคารโรงงานท่ีบริษทั
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีสินทรัพยถ์าวรซ่ึงไม่รวมท่ีดินไม่เกิน 200 ลา้นบาท และมีการจ้าง
แรงงานไม่เกิน 200 คน หรือตามหลกัเกณฑท่ี์อธิบดีประกาศก าหนดขึ้นภายหลงัซ้ือหรือไดรั้บโอน
กรรมสิทธ์ิเพื่อมีไวใ้นการประกอบกิจการของตนเอง ให้หักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาเบ้ืองตน้ใน
วนัท่ีไดท้รัพยสิ์นนั้นมาในอตัราร้อยละ 25 ของมูลค่าตน้ทุน ส าหรับมูลค่าตน้ทุนส่วนท่ีเหลือให้หัก
ตามเง่ือนไขและอตัราท่ีก าหนดไว ้

การหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพย์สินประเภทเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของ
เคร่ืองจกัรท่ีบริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีสินทรัพยถ์าวรซ่ึงไม่รวมท่ีดินไม่เกิน 200 ลา้นบาท 
และมีการจา้งแรงงานไม่เกิน 200 คน หรือตามหลกัเกณฑ์ท่ีอธิบดีประกาศก าหนดขึ้นภายหลงัซ้ือ
หรือไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิเพื่อมีไวใ้นการประกอบกิจการของตนเอง ให้หักค่าสึกหรอและค่าเส่ือม
ราคาเบ้ืองตน้ในวนัท่ีไดท้รัพยสิ์นนั้นมาในอตัราร้อยละ 40 ของมูลค่าตน้ทุนส าหรับมูลค่าตน้ทุน
ส่วนท่ีเหลือใหห้กัตามเง่ือนไขและอตัราท่ีก าหนดไว ้

 ขอ้   11  การหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์นประเภทอาคารถาวรท่ีบริษทัท่ี
เป็นส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH) ซ้ือหรือได้รับโอนกรรมสิทธ์ิเพื่อมีไวใ้นการประกอบ
กิจการของกิจการของตนเอง ให้หักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาเบ้ืองตน้ในวนัท่ีไดท้รัพยสิ์นนั้นมา
ในอตัราร้อยละ 25 ของมูลค่าตน้ทุน ส าหรับมูลค่าตน้ทุนส่วนท่ีเหลือให้หักตามเง่ือนไขและอตัรา
ทัว่ไปท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ี เฉพาะทรัพยสิ์นท่ีไดม้าตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2545 

 ขอ้   12  ให้บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคา
เบ้ืองตน้ของทรัพยสิ์นประเภทเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใช้ผลิตสินคา้หรือให้บริการ ในวนัท่ีได้
ทรัพยสิ์นนั้นมาในอตัราร้อยละ 40 ของมูลค่าตน้ทุน ส าหรับมูลค่าตน้ทุนส่วนท่ีเหลือให้หักตาม
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อตัราปกติ ทั้ งน้ี ทรัพยสิ์นจะตอ้งได้มาและพร้อมใช้งานได้ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 (ตาม 
พ.ร.ฎ. (ฉบบัท่ี 473) พ.ศ. 2551) 

 ขอ้   13   ให้บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีทรัพยสิ์นถาวรไม่รวมท่ีดินไม่เกิน 200 
ล้านบาท และจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน  สามารถเลือกหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของ
ทรัพยสิ์นไดใ้นอตัรา ร้อยละ 100 ของมูลค่าตน้ทุน โดยมูลค่าตน้ทุนของทรัพยสิ์นดงักล่าวรวมกนั
แลว้ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท    ในหน่ึงรอบระยะเวลาบญัชี (ทั้งน้ี ใช้ส าหรับทรัพยสิ์นตามมาตรา 
4(5) แห่ง พ.ร.ฎ. (ฉบบัท่ี 145) พ.ศ. 2527 แกไ้ขโดย พ.ร.ฎ. (ฉบบัท่ี 473) พ.ศ. 2551 โดยทรัพยสิ์น
จะตอ้งไดม้าและพร้อมใชง้านไดภ้ายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553) 

 ขอ้   14   การหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์นอย่างอ่ืนตามมาตรา 4(5) ของ 
พ.ร.ฎ. (ฉบบัท่ี 145) แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะท่ีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูป้ระกอบ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวตามกฎหมายว่าด้วยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยซ้ือหรือได้รับโอน
กรรมสิทธ์ิเพื่อมีไวใ้ชใ้นการประกอบกิจการของตนเองให้หักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาเบ้ืองตน้
ในวนัท่ีไดท้รัพยสิ์นนั้นมาในอตัราร้อยละ 60 ของมูลค่าตน้ทุน ส าหรับมูลค่าตน้ทุนส่วนท่ีเหลือให้
หกัตามเง่ือนไขและอตัราท่ีก าหนดไว ้(ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบบัท่ี 505) พ.ศ. 2553) 

ขอ้   15  การหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์นประเภทเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการ
ผลิตสินคา้หรือให้บริการรับจา้งผลิตสินคา้ท่ีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงอยู่ในพื้นท่ีท่ีทาง
ราชการประกาศให้เป็นพื้นท่ีท่ีเกิดอุทกภยั และไดรั้บความเสียหายจากอุทกภยัในระหว่างวนัท่ี 25 
กรกฎาคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ไดซ้ื้อหรือไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิเพื่อมีไวใ้นการประกอบ
กิจการของตนเอง ให้หักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาเบ้ืองตน้ในวนัท่ีได้ทรัพยสิ์นนั้นมาในอตัรา
ร้อยละ 40 ของมูลค่าตน้ทุน ส าหรับมูลค่าตน้ทุนส่วนท่ีเหลือ ให้หกัตามเง่ือนไขและอตัราท่ีก าหนด
ไว ้ทั้งน้ี เฉพาะทรัพยสิ์นท่ีไดม้าและอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์ตั้งแต่วนัท่ี 
25 กรกฎ าคม  2554 ถึ งวัน ท่ี  31 ธัน ว าคม  2555 (ต าม  พ .ร .ฎ . (ฉบั บ ท่ี  537) พ .ศ . 2555) 
  (3)   การตีราคาทรัพยสิ์น 

ราคาทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากราคาสินคา้คงเหลือ ให้ถือตามราคาท่ีพึงซ้ือทรัพยสิ์นนั้นได้
ตามปกติ และในกรณีท่ีมีการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ห้ามมิให้น าราคาท่ีตีราคาเพิ่มขึ้นมารวม
ค านวณก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ส่วนทรัพยสิ์นรายการใดมีสิทธิหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคา 
ให้หกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาในการค านวณก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
เง่ือนไข และอตัราเดิมท่ีใชอ้ยูก่่อนตีราคาทรัพยสิ์นเพิ่มขึ้น โดยให้หกัเพียงเท่าท่ีระยะเวลาและมูลค่า
ตน้ทุนท่ีเหลืออยูส่ าหรับทรัพยสิ์นนั้นเท่านั้น 

 (4)   การโอนทรัพยสิ์น 
 ในกรณีโอนทรัพยสิ์น ให้บริการ หรือให้กู ้ยืมเงินโดยไม่มีค่าตอบแทน ค่าบริการหรือ

ดอกเบ้ีย หรือมีค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือดอกเบ้ียต ่ากว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอนัสมควร เจ้า
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พนักงานประเมินมีอ านาจประเมินค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือดอกเบ้ียนั้น ตามราคาตลาดในวนัท่ี
โอน ให้บริการ หรือใหกู้ย้ืมเงินได ้เช่น  บริษทัแห่งหน่ึง จ าหน่ายรถยนตซ่ึ์งมีราคา 100,000 บาท ซ่ึง
เป็นราคาตลาด ให้กบัผูจ้ดัการบริษทัในราคา 10,000 บาท  เจา้พนักงานประเมินมีอ านาจประเมิน
ราคาขายรถยนตใ์หเ้ท่ากบัราคาตลาดได ้

ราคาตลาด หมายความว่า ราคาของค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือดอกเบ้ีย ซ่ึงคู่สัญญาท่ีเป็น
อิสระต่อกนัพึงก าหนดโดยสุจริตในทางการคา้ กรณีโอนทรัพยสิ์น ให้บริการ หรือให้กูย้ืมเงินท่ีมี
ลักษณะ ประเภท และชนิดเช่นเดียวกัน ณ วันท่ีโอนทรัพย์สิน ให้บริการ หรือให้กู ้ยืมเงิน  
  (5)  การค านวณมูลค่าของทรัพยสิ์นและหน้ีสิน ซ่ึงมีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ 

เงินตรา ทรัพยสิ์น หรือหน้ีสินซ่ึงมีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเหลืออยู่ในวนั
สุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชีใหค้  านวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทย ดงัน้ี 

 (ก) กรณีบริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกจาก (ข) ให้ค  านวณค่าหรือราคาของเงินตรา
หรือ ทรัพยสิ์นเป็นเงินตราไทยตามอตัราถวัเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยรั์บซ้ือ ซ่ึงธนาคารแห่งประเทศ
ไทยได้ค  านวณไว ้และให้ค  านวณค่าหรือราคาของหน้ีสินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉล่ียท่ี
ธนาคารพาณิชยข์ายซ่ึง ธนาคารแห่งประเทศไทยไดค้  านวณไว ้

(ข) กรณีธนาคารพาณิชยห์รือสถาบันการเงินอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด ให้ค  านวณค่าหรือ
ราคาของเงินตรา ทรัพยสิ์น หรือหน้ีสินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถวัเฉล่ียระหว่างอตัราซ้ือและ
อตัราขายของธนาคารพาณิชยท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยไดค้  านวณไว ้

 เงินตรา ทรัพยสิ์น หรือหน้ีสิน ซ่ึงมีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีรับมาหรือจ่ายไป
ในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี ใหค้  านวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทยตามราคาตลาดในวนัท่ีรับมา
หรือจ่ายไปนั้น 

(6)   การตีราคาสินคา้คงเหลือ 
 ราคาสินคา้คงเหลือในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบัญชี ให้ค  านวณตามราคาทุนหรือ

ราคาตลาดแลว้แต่อย่างใดจะน้อยกว่าและให้ถือราคาน้ีเป็นราคาสินคา้คงเหลือยกมาส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีใหม่ดว้ย การค านวณราคาทุนดงักล่าว เม่ือไดค้  านวณตามหลกัเกณฑ์ใดตามวิธีการ
ทางบญัชีแลว้ให้ใช้หลกัเกณฑ์นั้นตลอดไป เวน้แต่ จะได้รับอนุมติัจากอธิบดีกรมสรรพากรจึงจะ
เปล่ียนหลกัเกณฑไ์ด ้

(7)  การค านวณราคาทุนของสินคา้ท่ีส่งเขา้มาจากต่างประเทศ 
 เจา้พนักงานประเมินมีอ านาจประเมิน โดยเทียบเคียงกบัราคาทุนของสินคา้ประเภทและ

ชนิดเดียวกนัท่ีส่งเขา้ไปในประเทศอ่ืนได ้
 (8)  การค านวณราคาทุนของสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ 
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 ถ้าราคาทุนของสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้ค  านวณเป็นเงินตราไทยตามอัตรา
แลกเปล่ียนในทอ้งตลาดของวนัท่ีไดสิ้นคา้นั้นมา เวน้แต่ เงินตราต่างประเทศนั้นจะแลกไดใ้นอตัรา
ทางราชการก็ใหค้  านวณเป็นเงินตราไทยตามอตัราทางราชการนั้น 

(9)   การจ าหน่ายหน้ีสูญ 
การจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีสามารถกระท าไดต่้อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 

และเง่ือนไขท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 186 (พ.ศ. 2534) แต่ถ้าได้รับช าระหน้ีในรอบ
ระยะเวลาบัญชีใดให้น ามาค านวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น หน้ีสูญรายใดได้น ามา
ค านวณเป็นรายไดแ้ลว้หากไดรั้บช าระในภายหลงัก็มิให้น ามาค านวณเป็นรายไดอี้ก เช่น   ห้างฯ ให้
ลูกคา้เช่าซ้ือสินคา้ โดยมีมูลค่าเช่าซ้ือแต่ละรายไม่ถึง 100,000 บาท และลูกคา้และผูค้  ้าประกนัไดน้ า
สินคา้ไปขายต่อแลว้หลบหนีไป ไม่ทราบท่ีอยู่แน่นอน ไม่สามารถติดตามได ้และไม่มีทรัพยสิ์นใด 
ๆ ท่ีจะช าระหน้ีได้ โดยห้างฯ ไดมี้หลกัฐานการติดตามทวงถามให้ช าระหน้ี คือ (1) หนังสือบอก
กล่าวทวงถามลูกหน้ีของทนายความและใบตอบรับการส่งหนงัสือดงักล่าว ไม่นอ้ยกว่า 2 คร้ัง แลว้
ยงัไม่ไดรั้บช าระหน้ี  และ (2) รายงานการติดตามและสืบทรัพยล์ูกหน้ีโดยมีผูใ้หญ่บา้นหรือเพื่อน
บ้านข้างเคียงลงช่ือรับรองกรณีดังกล่าว เม่ือห้างฯ มีหลักฐานการติดตามทวงถามให้ช าระหน้ี
ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ถือไดว้่ามีหลกัฐานการติดตามทวงถามให้ช าระหน้ีตามสมควรแก่กรณีแลว้ แต่
ไม่ไดรั้บรับช าระหน้ี และหากจะฟ้องลูกหน้ีจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายไม่คุม้กบัหน้ีท่ีจะไดรั้บช าระ ดงันั้น 
หลักฐานดังกล่ าว จึงส ามารถใช้ เป็นหลักฐานการจ าห น่ ายห น้ี สูญจากบัญ ชีลูกห น้ี ได ้
      (10)   การค านวณเงินปันผลหรือส่วนแบ่งของก าไร ใหถื้อเป็นรายได ้ดงัน้ี 

 ผูจ่้ายเงินปันผลหรือส่วนแบ่งของก าไร  เป็นบริษทัท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย กองทุนรวม 
หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจดัตั้งขึ้นส าหรับให้กูย้ืมเงินเพื่อการ
ส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม และกิจการร่วมคา้ 

ผูรั้บเงินปันผลหรือส่วนแบ่งของก าไร  มีเง่ือนไขการค านวณเป็นรายได ้ดงัน้ี 
 - เป็นบริษทัท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย)์ ไดรั้บยกเวน้

ก่ึงหน่ึง 
- เป็นบริษทัท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ได้รับยกเวน้

ทั้งหมด 
 - เป็นบริษทัท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แต่ถือหุ้นใน

บริษทัผูจ่้ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษทัผูจ่้ายเงิน
ปันผล และบริษทัผูจ่้ายเงินปันผล ไม่ไดถื้อหุ้นในบริษทัผูรั้บเงินปันผลไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
ไดรั้บยกเวน้ทั้งหมด 

การยกเวน้เงินปันผลหรือส่วนแบ่งของก าไร ผูรั้บตอ้งถือหุ้นหรือหน่วยลงทุนท่ีเป็นเหตุเกิด
เงินไดน้ั้นไม่นอ้ยกว่า 3 เดือนก่อนวนัประกาศจ่ายเงินปันผลหรือส่วนแบ่งของก าไร และตอ้งถือหุ้น
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หรือหน่วยลงทุนนั้นต่อไปอีกไม่นอ้ยกว่า 3 เดือนนบัแต่วนัประกาศจ่ายเงินปันผลหรือส่วนแบ่งของ
ก าไรด้วย เช่น  บริษทั ก. ถือหุ้นในบริษทั ข. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดท่ีมีสิทธิออก
เสียง และถือหุน้ไวเ้กินกวา่ 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดซ้ื้อหุ้นจนถึงวนัท่ีไดรั้บเงินปันผล และยงัคงถือหุ้น
ต่อไปอีกเกินกวา่ 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บเงินปันผล  และบริษทั ข. ไม่ไดถื้อหุน้ในบริษทั ก. ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม  ดงันั้น เงินปันผลท่ีบริษทั ก. ไดรั้บ ไม่ตอ้งมารวมค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ตามมาตรา 65 ทวิ (10) แห่งประมวลรัษฎากร 
  (11)  ดอกเบ้ียกูย้ืมท่ีอยู่ในบงัคบัตอ้งถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไวต้ามกฎหมายว่าดว้ยภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม ให้น ามารวมค านวณเป็นรายได้เพียงเท่าท่ีเหลือจากถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไวต้ามกฎหมาย
ดงักล่าว (ซ่ึงตามพระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม พ.ศ. 2514 ตามมาตรา 25(10) หา้มมิให้น าค่า
ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมมาถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม แต่ให้
ยกเวน้ภาษีเงินไดแ้ก่ผูไ้ดรั้บดอกเบ้ีย โดยใหน้ าเฉพาะส่วนท่ีเหลือจากถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายมาค านวณ
เป็นรายได)้ 

 (12)  เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของก าไรท่ีอยู่ในบงัคบัตอ้งถูกหักภาษี   ณ ท่ีจ่ายไวต้าม
กฎหมายว่าดว้ยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  ให้น ามารวมค านวณเป็นรายได้เพียงเท่าท่ีเหลือจากถูกหัก
ภาษี ณ ท่ีจ่ายไวต้ามกฎหมายดงักล่าว และหากผูรั้บเป็นบริษทัจดทะเบียนหรือเป็นบริษทัท่ีตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย ให้น าบทบญัญัติขอ้ (10) มาใช้บังคบัโดยอนุโลม (ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์ให้น ามาค านวณเป็นรายไดเ้พียงก่ึงหน่ึง  แต่หากเป็นบริษทัท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย  ์ หรือเป็นบริษทัท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ไม่ไดจ้ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์แต่ถือหุ้นในบริษทัผูจ่้ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงในบริษทัผูจ่้ายเงินปันผล และบริษทัผูจ่้ายเงินปันผล ไม่ไดถื้อหุ้นในบริษทัผูรั้บเงินปันผล
ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ใหไ้ดรั้บยกเวน้ทั้งหมดดว้ย) 

 (13)   มูลนิธิหรือสมาคม ท่ีประกอบกิจการซ่ึงมีรายได ้ไม่ตอ้งน าเงินค่าลงทะเบียน หรือค่า
บ ารุงท่ีได้รับจากสมาชิก เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บจากการรับบริจาค หรือจากการให้โดยเสน่หา 
แลว้แต่กรณี มารวมค านวณเป็นรายได ้

 (14)   ภาษีมูลขาย ซ่ึงบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มไดรั้บหรือพึงไดรั้บ และภาษีมูลค่าเพิ่มซ่ึงไดรั้บคืนจากการขอคืน ไม่ตอ้งน ามารวม
ค านวณเป็นรายได้ (เน่ืองจากภาระภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นของผูบ้ริโภค บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเพียงคนกลางท่ีรับภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ส่ง
ต่อใหรั้ฐบาลผา่นกรมสรรพากรเท่านั้น มิไดถื้อเป็นรายไดข้องกิจการแต่อยา่งใด) 
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2.9 อตัราภาษี และการค านวณภาษี  
(1)   อตัราภาษี 
 ก.   กรณีลดอตัราภาษี ใหค้  านวณภาษี ดงัน้ี  
(1.1) กรณีเป็นบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีไม่ใช่บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ตาม (1.2) ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 แต่ไม่เกินวนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ใหค้  านวณภาษีในอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ 

 (1.2) กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วในวนั
สุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชีไม่เกิน 5 ลา้นบาท และมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ
ในรอบระยะเวลาบญัชี ไม่เกิน 30 ลา้นบาท ต่อเน่ืองกนั ตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นตน้มา 

โดยในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ให้
ค  านวณภาษี ในอตัรา ดงัน้ี 

 
 ก าไรสุทธิ                                                      อตัราภาษีร้อยละ 
 
ไม่เกิน 300,000 บาท                                            ยกเวน้ 
 
เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท              15 
 
เกิน 3,000,000 บาท ขึ้นไป                                      20 
 
                 (1.3)  กรณีเป็นกิจการส านกังานปฏิบติัการภูมิภาคใหค้  านวณภาษีในอตัราร้อยละ 10 ของ
ก าไรสุทธิ ส าหรับรายไดท่ี้ไดรั้บจากวิสาหกิจในเครือหรือสาขาต่างประเทศของส านกังานฯ 
ดงัต่อไปน้ี 

 (ก) รายไดจ้ากการใหบ้ริการของส านกังานฯ ไดแ้ก่ วิสาหกิจในเครือหรือสาขาต่างประเทศ
ของส านกังานฯ 

 (ข)  ดอกเบ้ียรับ ทั้ งน้ี  เฉพาะดอกเบ้ียเงินกู้ยืมท่ีส านักงานฯ ได้กู ้มาเพื่อให้กู ้ยืมต่อ 
              (ค)  ค่าสิทธิ รวมทั้งค่าสิทธิท่ีไดรั้บจากบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
ไดแ้ก่ บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีน าผลการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีของส านักงานไปใช้
ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการแก่ส านักงานฯ วิสาหกิจในเครือหรือสาขาต่างประเทศของ
ส านักงาน ฯ ทั้ งน้ี เฉพาะค่าสิทธิท่ีเกิดจากผลการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีของส านักงานฯ ท่ี
กระท าขึ้นในประเทศไทย 
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 (1.4)  กรณีเป็นกิจการน าเขา้ส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรในเขตปลอดอากรหรือระหว่าง
เขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ท่ีได้รับอนุญาตจากกระทรวงพลงังานให้ค้าน ้ ามัน
เช้ือเพลิง ให้ค  านวณภาษีในอตัราร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นตน้ไป ส าหรับรายได้จากการประกอบธุรกรรมการซ้ือขายน ้ ามนั
เช้ือเพลิง รวมถึงการซ้ือและขายน ้ ามันเช้ือเพลิงตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าด้วย ทั้ งน้ี บริษทัซ่ึง
ประกอบกิจการท่ีมีรายไดจ้ากการประกอบธุรกรรมและการซ้ือขายน ้ ามนัเช้ือเพลิงไดแ้จง้การเป็นผู ้
ไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงพลงังานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ให้ไดรั้บสิทธิลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล ตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีนั้นเป็นตน้ไป 

 (1.5)  กรณีเป็นกิจการตั้งอยู่ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจซ่ึงประกอบดว้ย จงัหวดันราธิวาส 
จงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา จงัหวดัสงขลาเฉพาะในทอ้งท่ีอ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี 
และอ าเภอ สะบา้ยอ้ย และจงัหวดัสตูล และมีรายได้ท่ีเกิดขึ้นจากการผลิตสินคา้หรือการขายสินคา้
หรือการให้บริการ ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ ให้ค  านวณภาษีในอตัราร้อยละ 3 ของก าไรสุทธิ 
ส าหรับ 3 รอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชี 2558 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2558 ถึงรอบระยะเวลาบญัชี 2560 ท่ีส้ินสุดภายในหรือหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 (1.6) กรณีกิจการเป็นศูนยก์ลางการหาสินคา้เพื่อการผลิตระหว่างประเทศ ให้ค  านวณภาษี
ในอตัราร้อยละ 15 ของก าไรสุทธิ 

 (1.7) กรณีไดรั้บอนุมติัจากกรมสรรพากรใหเ้สียภาษีจากยอดรายรับก่อนหกัรายจ่าย ใหเ้สีย
ภาษีในอตัราร้อยละ 5 ของยอดรายรับ 

ข.   ภาษีจากก าไรสุทธิเฉพาะกรณีท่ีได้จากการประกอบกิจการวิเทศธนกิจตามประกาศ
กระทรวงการคลงั เร่ืองการประกอบกิจการวิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชย ์์ ลงวนัท่ี16 กนัยายน 
2535 ร้อยละ 10 

 (2)   การค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากก าไรสุทธิ  บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมี
หน้าท่ีเสีย ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากก าไรสุทธิและตอ้งค านวณภาษีเงินได้ นิติบุคคล และยื่นแบบ
แสดงรายการและช าระภาษีปีละ 2 คร้ัง ดงัน้ี 

ก.   การค านวณเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงรอบระยะเวลาบญัชีนั้น ไดมี้บญัญติัไวใ้นมาตรา 67 ทวิ 
แห่งประมวล รัษฎากรดงัน้ี 

 (1)   ในกรณีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกจากท่ีกล่าวใน (2) ให้จดัท าประมาณ
การก าไร สุทธิ หรือขาดทุนสุทธิ ซ่ึงไดจ้ากกิจการหรือเน่ืองจากกิจการท่ีไดก้ระท าหรือจะไดก้ระท า
ในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น แลว้ ให้ค  านวณและช าระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากจ านวนก่ึงหน่ึงของ
ประมาณการก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 

 (2)   ในกรณีบริษทัจดทะเบียนธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
หรือ บริษทัเงินทุน บริษทัหลกัทรัพย ์หรือ บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือ บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
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บุคคล ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนดให้ค านวณและช าระภาษีจากก าไรสุทธิ 
ของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแต่วนั แรกของรอบระยะเวลาบญัชีตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นมาตรา 
65 ทวิ และ 65 ตรี 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงรอบระยะเวลาบญัชีน้ีให้ถือเป็นเครดิตในการเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคลเม่ือส้ิน รอบระยะเวลาบญัชีคือ เอาไปหักออกจากภาษีท่ีตอ้งเสียจากก าไรสุทธิของทั้งรอบ
ระยะเวลาบญัชีและในกรณีท่ีภาษีท่ีเสีย ไวค้ร่ึงรอบระยะเวลาบญัชีสูงกว่าภาษีท่ีจะตอ้งเสียทั้งรอบ
ระยะเวลาบัญ ชี  บ ริษัทหรือห้ างหุ้น ส่วน นิ ติบุคคลก็ มี สิทธิขอคืนภาษี ท่ีช าระไว้เกินได้ 
                 กรณีท่ีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีรอบระยะเวลาบญัชีแรกหรือรอบระยะเวลา
บญัชีสุดทา้ย น้อยกว่า 12 เดือน ไม่ตอ้งยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

 ข.   การค านวณเงินไดนิ้ติบุคคลจากก าไรสุทธิ เม่ือส้ินรอบระยะเวลาบญัชี การค านวณ
ก าไรสุทธิของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้ค  านวณก าไรสุทธิตามเง่ือนไขท่ีบญัญติัไวใ้น 
ประมวลรัษฎากร โดยน าก าไรสุทธิดงักล่าวคูณดว้ยอตัราภาษี เงินไดนิ้ติบุคคล จะไดภ้าษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล ท่ีตอ้งช าระ ถา้ค านวณก าไรสุทธิออกมาแล้วปรากฎว่า ไม่มีก าไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิ 
บริษทัไม่ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ถา้การจดัท าบญัชีของบริษทัไดจ้ดัท าขึ้นตามหลกับญัชีโดย
ไม่ไดป้ฎิบติัตามเง่ือนไขในประมวลรัษฎากรเม่ือ จะค านวณภาษีบริษทัจะตอ้งปรับปรุงก าไรสุทธิ
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบญัญติัไวใ้น ประมวลรัษฎากรแลว้จึง ค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 
2.10 การย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษี 
บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีเสียภาษีเงินไดจ้ากก าไรสุทธิจะตอ้งยื่นแบบแสดงรายการและ
ช าระภาษีดงัน้ี 

(1)   การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงรอบ 
  จะตอ้งยื่นแบบแสดงรายการพร้อมช าระภาษี(ถา้มี) ตามแบบ ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 

เดือนนบัจากวนัสุดทา้ยของทุก 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบญัชี 
(2)   การเสียภาษีเงินไดจ้ากก าไรสุทธิเม่ือส้ินรอบ 

    ระยะเวลาบัญชีจะต้องยื่นแบบแสดงรายการพร้อมช าระภาษี (ถ้ามี) ตามแบบ 
ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี 
 
2.11 ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับการจ าหน่ายก าไรไปนอกประเทศ 

 ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีฐานน้ี ไดแ้ก่ บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงจ าหน่ายเงินก าไรหรือ
เงิน ประเภทอ่ืนใดท่ีกนัไวจ้ากก าไรหรือท่ีถือไดว้่าเป็นเงินก าไรออกไปจากประเทศไทยให้เสียภาษี
เงินไดโ้ดยหกัภาษีจากจ านวนเงินท่ีจ าหน่าย 
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 การจ าหน่ายเงินก าไรนั้นใหห้มายความรวมถึง 
(1)   การจ าหน่ายเงินก าไร หรือเงินประเภทอ่ืนใดท่ีกนัไวจ้ากก าไรหรือท่ีถือไดว้่าเป็นเงิน

ก าไร จากบญัชีก าไรขาดทุนหรือบัญชีอ่ืนใดไปช าระหน้ี หรือหักกลบลบหน้ีหรือไปตั้งเป็นยอด
เจา้หน้ีในบญัชี ของบุคคลใด ๆ ในต่างประเทศ หรือ 

(2)   ในกรณีท่ีมิได้ปรากฎข้อเท็จจริงดังกล่าวใน (1) แต่ได้มีการขออนุญาตซ้ือและโอน
เงินตรา ต่างประเทศ ซ่ึงเป็นก าไรหรือเงินประเภทอ่ืนใดท่ีกนัไวจ้ากก าไร หรือท่ีถือได้ว่าเป็นเงิน
ก าไรออกไป ต่างประเทศ หรือ 

 (3)   การปฏิบติัอยา่งอ่ืนอนัก่อใหเ้กิดผลตาม (1) หรือ (2) 
 

  อตัราภาษีและการค านวณภาษี วิธีการเสียภาษีการจ าหน่ายเงินก าไรไปต่างประเทศน้ี ให้
เสียภาษีโดยหกัจากจ านวนเงินท่ีจ าหน่ายในอตัราร้อยละ 10 
  การยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี  บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีจ าหน่ายเงิน
ก าไรไปต่างประเทศ จะตอ้งยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี ภายในเจ็ดวนันับแต่วนัส้ินเดือน
ของเดือนท่ีจ าหน่ายเงินก าไร แบบแสดงรายการท่ีใชย้ืน่ ไดแ้ก่ ภ.ง.ด. 54 (ยืน่ทุกคร้ังท่ีมีการจ าหน่าย
เงิน ก าไรออกไปจากประเทศไทย ถา้เก็บก าไรไวใ้นประเทศไทยไม่ตอ้งเสียภาษีฐานน้ี) 
 
2.12  สถานท่ีย่ืนแบบแสดงรายการภาษี 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืน ณ 
  (1)   ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขา (สรรพากรเขต/อ าเภอ เดิม) ในทอ้งท่ีท่ีส านกังานใหญ่
ตั้งอยู ่
  (2)   ธนาคารพาณิชยไ์ทย และ สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ในเขตจังหวัดอ่ืน ให้ย่ืน ณ 
   (1)   ท่ีวา่การอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอทอ้งท่ีท่ีส านกังานใหญ่ตั้งอยู่ ในกรณีส านกังานสรรพากร
อ าเภอมิไดต้ั้งอยู ่ณ ท่ีวา่การอ าเภอใหย้ืน่ ณ ส านกังานสรรพากรอ าเภอ หรือ 
  (2)   ส านกังานสาขาของธนาคารพาณิชยไ์ทยในเขตอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอทอ้งท่ีท่ีส านกังาน
ใหญ่ตั้งอยู ่

หมายเหตุ การยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด.50 , ภ.ง.ด.51 , ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54 
สามารถยืน่ผา่นเวบ็ไซตข์องกรมสรรพากรก็ได ้
 
 



 
 

บทที่ 3 
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 
 3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ :  บริษทัเอส.เค.เค.แอคเคาน์ต้ิงจ ากดั 

3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ : 47/57 ซอยบางพรม แขวงหลกัสอง เขตบางแค       
   กรุงเทพมหานคร 1016 

 
3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

รับท าบญัชี ภาษี ยืน่ภาษีออนไลน์ วางแผนภาษี 
 

 3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.3 แผนภาพการจดัองคก์รและการบริหารงาน 
 
 
 

นายศุภชยั มณีทพั 
ต าแหน่งผูช่้วยพนกังานบญัชี 

นกัศึกษาสหกิจ 

คุณกิตติเดช รักษถ์าวรกุล 
เจา้ของบริษทั 

คุณชบาทิพย ์พลถนอม 
ต าแหน่ง พนกังานบญัชี 
พนกังานท่ีปรึกษา 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 
3.4.1 ต าแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย   

นายศุภชยั มณีทพั  ต าแหน่ง ผูช่้วยพนกังานบญัชี 
 

3.4.2 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 
  - คียข์อ้มูล ภงด.53  

- ตรวจสอบความถูกของขอ้มูล 
 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 
 3.5.1 ช่ือ-สกุลพนกังานท่ีปรึกษา   คุณชบาทิพย ์ พลถนอม 
 3.5.2 ต าแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา    พนกังานบญัชี 
3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
 3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
 
3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 3.7.1 วางแผนงานกบัพนกังานท่ีปรึกษา เก่ียวกบัหวัขอ้รายงาน 
 3.7.2 การก าหนดหัวขอ้รายงาน วตัถุประสงคใ์นการท ารายงาน โดยศึกษาจากการ
ปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 3.7.3 เรียบเรียงขอ้มูลและเน้ือหาของโครงงาน รวมถึงขั้นตอนการท างานต่าง ๆ 
 3.7.4 จดัท ารูปเล่มโครงงาน เก็บรวบรวมขอ้มูล บทความ เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานสหกิจศึกษ 
 3.7.5 น าเสนอโครงงานท่ีกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการ 
 
3.8 ตารางขั้นตอนการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 3.1 ตารางขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ส.ค.62 ก.ย.62 ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 

1. วางแผนงาน      
2. ปฏิบติังานเพื่อหาหวัขอ้รายงาน      
3. เลือกหวัขอ้รายงาน      
4. จดัท ารายงาน      
5. น าเสนอโครงงาน      
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3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้  
 ฮาร์ดแวร์ 
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
 ซอฟต์แวร์ 

- โปรแกรม Microsoft Word  
- โปรแกรม Microsoft Excel 
- โปรแกรม Expressl 

 
 



 

 

บทที่ 4 
ขั้นตอนการปฎิบัติงาน 

 
4.1 คีย์ข้อมูล ภ.ง.ด.53. 

ภ.ง.ด.53. แบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย. ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ
จ านวนเงิน ส าหรับบนัทึกขอ้มูลจากระบบ TCL. ใบแนบ ภ.ง.ด.53  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 คียข์อ้มูล ภ.ง.ด.53. 
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รูปท่ี 4.2 ภ.ง.ด.53. 
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4.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 ท าการตรวจสอบขอ้มูลท่ีบนัทึกลงไปในเอกสารวา่มีความถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 
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4.3 บันทึกรายการภาษีซ้ือ-ภาษีขาย 
ภาษีซ้ือ หมายถึง ภาษีท่ีเจา้ของธุรกิจตอ้งจ่ายเม่ือมีการซ้ือวตัถุดิบ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อ

มาท าเป็นสินคา้หรือบริการ ซ้ืออุปกรณ์ส านักงาน หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีใช้ในการด าเนินการของ
กิจการ เม่ือจ่ายแลว้เจา้ของธุรกิจจะตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4 บนัทึกรายการภาษีซ้ือ-ภาษีขาย 
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4.4 วิธีการย่ืนแบบภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ผ่านทาง Internet 

การยื่นแบบ ภงด. 3, ภงด.53 ผ่านทาง Internet คุณตอ้งขอแบบยื่นกบัสรรพากรว่าตอ้งการ

ยื่นแบบภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต  สรรพากรจะมีรหัสผูใ้ช้ กับรหัสผ่านมาให้คุณ  คุณจะโทร

สอบถามทางสรรพากร  หรือเขา้ไปดู www.rd.go.th[****]มีรายละเอียดในการขอแบบยื่นผ่านทาง

อินเตอร์เน็ต ก่อน 

ขั้นตอนการยื่นแบบจะเหมือนกัน  ภงด.3 หรือ  ภงด. 53  จะแนะน าวิ ธีการยื่นแบบ 

ส าหรับ ภงด. 53 

1.   เขา้มาในเมนูการเงิน ขอ้ 5. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย เลือกภงด.  ท่ีตอ้งการ   

 
  

2.   คลิกขา้งรูป Printer เล่ือนลูกศรลง เลือกแบบฟอร์มภงด. 53 ยืน่ผา่นอินเตอร์เน็ต 

 
  
 

 

 

http://www.rd.go.th/publish/index.html
http://www.rd.go.th/publish/index.html
http://www.esg.co.th/helpdesk/tx02.png
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3.  เลือก ฟอร์ม 1 ตอบ ตกลง 

 
  

4.  ใหคุ้ณเลือกขอ้ 4. น าแบบทดสอบไปทบั เลือก ขอ้ 1. แลว้เลือก ฟอร์ม 1 ตอบตกลง 

 
  

5.  กด Alt+P เลือก ขอบเขตรายงาน ท่ีตอ้งการ เลือก ตกลง 

 

http://www.esg.co.th/helpdesk/tx03.png
http://www.esg.co.th/helpdesk/tx04.png
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6.  โปรแกรมจะแจง้ขอ้ความ การเตรียมไฟลย์ืน่ ผา่นเน็ต เลือก ตกลง 

 
  

7. เลือก แฟ้มขอ้มูลชนิดขอ้ความ   ตอบ ตกลง 

 
  

8. เลือก ไดร์ฟ และตั้งช่ือไฟล ์ เพื่อ SAVE ขอ้มูล  เช่น D:\TAX53.TXT 

 
 

เม่ือ SAVE ไฟลจ์ากโปรแกรม express ไดแ้ลว้ คุณจะตอ้งเขา้ ในเวป็ไซด ์  www.rd.go.th 

  เพื่อดาวน์โหลด "โปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูลแบบยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย" มีขั้นตอนตามน้ี 

  

1.  คลิกท่ี   ยืน่แบบผา่นอินเตอร์เน็ต 

http://www.rd.go.th/
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2.  คลิกท่ี รายละเอียด ใตห้วัขอ้แนะน าบริการ 

 
  

3.  คลิกท่ี   แนะน าโปรแกรม 



31 
 

 

 
  

4.  เลือก โปรแกรม ภาษี ท่ีต้องการ   ถ้าคุณจะยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต  ทั้ ง ภงด. 1, ภงด.3             

ภงด.53 คุณจะตอ้งดาวน์โหลดท่ีละโปรแกรม 
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5.  คลิก ท่ี โปรแกรมโอนยา้ยข้อมูลใบแนบแบบ  ภงด.53 โดยเลือกท่ี โปรแกรมเสริม  ด้านล่าง 

(โปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูลใบแนบแบบภงด.53) 

 
  

6.  เลือก SAVE 

 
  
 

 

 

 

 

 



33 
 

 

7.  เลือก ไดร์ฟท่ีตอ้งการ SAVE   เลือก ตกลง 

8.  เม่ือ SAVE ไดแ้ลว้ เราจะตอ้งเขา้ไป คลิก ไฟลน้ี์    จะมีหนา้จอ  

เลือก  ไดร์ฟท่ีให้ลงโปรแกรม  โปรแกรมตั้ งค่าไว้ท่ี    C:\Program Files\Rdinet  แล้วเลือกเปิด

โปรแกรมดงักล่าวขึ้นมา 
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9.  ให้เขา้ไปในไดร์ฟ C:\Program Files\Rdinet เลือก โอนยา้ยข้อมูล ภงด. 53 มีหน้าจอขึ้นมา ให้

กรอกรายละเอียดขา้งตน้ ส่วนสาขาท่ี ใส่เป็น 0000 

- แลว้เลือก ตกลง ก่อนถึงจะมาเลือก น าส่งภาษีตาม มาตราไหน แลว้ไปเลือกส่วนทางขวา

ใหเ้อาเคร่ืองหมาย ต๊ิกถูก หนา้ ขนาดควายาวของขอ้มูลคงท่ีออก 

- แลว้ใส่ เคร่ืองหมาย ตวัไปป์ | ในบรรทดั ตวัอกัษรท่ีใชแ้บ่งแยกขอ้มูล 

  

 
  

- เม่ือกรอกเรียบร้อยแลว้ใหเ้ลือก ตกลง ตามรูป 

- เม่ือดาวน์โหลดไดแ้ลว้    เขา้โปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูลแบบยื่นรายการภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ี

จ่าย 

1.  ใส่เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 

2.  สาขาท่ี ไม่ตอ้งใส่ 

3.  แนบไฟลท่ี์ save จากโปรแกรม EXPRESS   เช่น   TAX53.TXT  ตอบตกลง 

- กด แทป็รหสัขอ้มูล   เลือกมาตรา 

- หกั  ณ ท่ีจ่าย           1 
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- ออกภาษีให ้           2               ตวัอกัษรท่ีใชแ้บ่งแยกขอ้มูล         | (ตวัไปป์) 

- แทป็ ต าแหน่งขอ้มูล ใหเ้ลือกต าแหน่งขอ้มูล ตามขา้งล่างน้ี 

*  ขอ้มูล(จ านวนสูงสุด) ต าแหน่งขอ้มูล จ านวนตวัอกัษร 

*   1.ล าดบัท่ี(5) 

*  2.เลขประจ าตวัผูมี้เงินได(้10) 

*  4.ช่ือ(160) 

*  5.ช่ืออาคาร/หมู่บา้น(30) 

*  16.วดปท่ีจ่าย    •พ.ศ.  ค.ศ. 

*  17.ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย(200) 

*  18.อตัราภาษี(4,2) 

*  19.จ านวนเงินท่ีจ่าย (15,2) 

*  20.จ านวนเงินภาษีท่ีหกั(15,2) 

*  21.เง่ือนไข(1) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

  

  

  

  

dd/ดด/ปปปป 

  

ขอ้มูลรายละเอียดดา้นบนสามารถ ดูไดจ้าก เมนูแกไ้ขแบบทดสอบ  ฟอร์ม 1  ดงัรูป 
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ใหก้รอกตวัเลขต าแหน่งขอ้มูลตามรูป 2 รูปขา้งล่างน้ี หรือ กรอกท่ีมีเคร่ืองหมาย * 
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*** กรณี ท่ีใชก้บัโปรแกรม 194 -202 ตอ้งปรับตวัเลขตวัคัน่ใหม่ 
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คลิกท่ีโอนยา้ยขอ้มูล เคร่ืองจะให้เลือกแหล่งท่ีจะให้จดัเก็บขอ้มูล เลขประจ าตัวผูเ้สียภาษี

อากรจะขึ้นใหอ้ตัโนมติั  เลือกตกลง 

 
  

หลงัจากตอบตกลงแลว้ก็จะขึ้นหนา้จอ ขา้งล่างให ้เลือกตกลง 
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- คุณควรจะจดไฟลท่ี์จดัเก็บดว้ย เม่ือเราเขา้ไปยืน่แบบ จะไดอ้า้งไฟลท่ี์จะน าส่งภาษี 

 
  

- โปรแกรมจะโชวร์ายละเอียดภาษีท่ียืน่วา่ถูกตอ้งหรือไม่  อีกคร้ังหน่ึง 

- หลงัจากนั้น คุณจะตอ้งเขา้ไป ใน www.rd.go.th เพื่อจะน าส่ง ภาษี ให้คุณเขา้ท่ีแบบยื่น

ภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย 
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คลิกท่ี  บริการยืน่แบบฯ 

 
  

คลิกท่ี  แนะน าโปรแกรม 
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คลิกท่ี เขา้ ภงด.ท่ีตอ้งการ 

 
  

คุณใส่รหสัผูใ้ช ้กบัรหสัผา่น ท่ีขอมาจาก สรรพากร 

 
  

ให้ คุณ เลือก จ่าย ภงด.53 ก าหนด  ปี เดือน    คุณแนบไฟลท่ี์คุณจดัเก็บไว ้ เลือกว่าจะ จ่าย

เป็นอะไร 

หนา้จอต่อไปน้ีไม่สามารถ ดึงรูปมาไดเ้น่ืองจากไม่มีรหัสผูใ้ชแ้ละรหัสผ่าน แต่หลงัจากใส่

เรียบร้อย ก็จะเป็นหนา้จอท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือท่ีอยู่ของกจิการและตวัเลขท่ีจะน าส่ง  ส่วนดา้น
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ทา้ยก็จะให้เลือก Brows เพื่อเลือกไฟล์จาก ขั้นตอน เลือก Directory ส าหรับจดัเก็บขอ้มูล  หลงัจาก

นั้นคลิกเลือก Upload ในแบบ /ตกลง 

  

 
  

หนา้สุดทา้ยจะแสดงยนืยนัการช าระภาษี เพื่อเลือกรายการจึงเป็นการเสร็จขั้นตอน 

  

4.5 การย่ืนภาษีแบบออนไลน์  
ส าหรับผูท่ี้ยืน่ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็นคร้ังแรก จะตอ้ง "ลงทะเบียน" ก่อน  

1. เขา้สู่เวบ็ไซตก์รมสรรพากร ลิงก์ https://epit.rd.go.th/EFILING/LoginController 

2. เลือก "ลงทะเบียนคลิกท่ีน่ี" 

 

 
 

 

 

 

 

https://epit.rd.go.th/EFILING/LoginController
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ขั้นท่ี 1 กรอกขอ้มูลส่วนบุคคล  

 
- กรณีท่ีเป็นคนสัญชาติไทย ตอ้งกรอกขอ้มูลส่วนบุคคลในช่องบงัคบั ไดแ้ก่ 

- การกรอกเลขประจาตวัผูเ้สียภาษีอากร 

- การบนัทึก วนั เดือน ปี เกิด 

- การกรอกเลขควบคุมหลงับตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณีเป็นต่างดา้ว สัญชาติไทย ให้กรอกเลขท่ีหนังสือเดินทาง และเลือกประเทศหนังสือ

เดินทาง 

- กรณีเป็น คณะบุคคล หา้งหุน้ส่วนสามญั กองมรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง ใหก้รอกขอ้มูลทุกช่อง 

คลิก ท ารายการต่อไป  
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ขั้นท่ี 2 กรอกขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ) 

 
- กรอกท่ีอยู่ /e-mail ท่ีติดต่อได ้ส าหรับส่งหนังสือแจง้การคืนเงินและเช็ค (กรณีขอคืนเงิน

ภาษี) 

- สร้างรหสัผา่นดว้ยตวัเอง (ความยาวรหสัผา่น 8 ตวัอกัษร)  

- เลือกค าถาม-ค าตอบ กรณีลืมรหสัผา่น 

- คลิกรับขอ้ตกลง และเลือก ‘ท ารายการต่อไป’ 
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ขั้นท่ี 3 ยนืยนัการลงทะเบียน 
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  -อ่านขอ้ตกลงในการลงทะเบียน เลือกยมอรับ เพื่อยนืยนัการลงทะเบียนต่อไป  

- ตรวจสอบความถูกตอ้ง ยนืยนัการลงทะเบียน  

- ระบบตอบรับการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

- เลือกยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91 เพื่อเข้ายืนแบบทันที หรือเก็บรหัสผ่านท่ีสร้างไว ้เพื่อเข้า

ระบบยืน่แบบฯ ภายหลงั 

- กรณีท่ีมีปัญหาระหวา่งท า สามารถตรวจสอบวิธีแกปั้ญหาได ้

ท่ี http://rdserverdoc.rd.go.th/epit/regisPIT_efiling.pdf 
 

ขั้นตอนการยืน่ภาษีออนไลน์ 

- เขา้สู่เวบ็ไซตก์รมสรรพากรท่ี www.rd.go.th 

 
 

- เลือกหวัขอ้ E-FILING เลือก “ยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ต”  

http://rdserverdoc.rd.go.th/epit/regisPIT_efiling.pdf
https://www.rd.go.th/publish/index.html
http://www.rd.go.th/
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- เขา้สู่หนา้จอบนัทึกขอ้มูลการยืน่แบบภาษี 

 
โดยจะต้องบันทึกข้อมูลเรียงตามล าดับแต่ละหน้าไปจนถึงหน้ายืนยนัการยื่นแบบ  แต่

สามารถยอ้นกลบัเพื่อแกไ้ขขอ้มูลในหนา้จอท่ีผา่นมาแลว้ได ้ ซ่ึงมีทั้งหมด 6 หนา้ ดงัน้ี 
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1. หนา้หลกั 
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2. เลือกเงินได/้ลดหยอ่น 
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3. บนัทึกเงินได ้
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4. บนัทึกลดหยอ่น 
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5. ค านวณภาษี 

 
 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

6. ตรวจสอบ ยนืยนัการยืน่แบบ 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน  

5.1.1 สรุปผลโครงงาน  
     จากท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาในบริษทัเอส.เค.เค.แอคเคาน์ติ้งจ ากดั 
ในส่วนของผูช่้วยพนกังานบญัชี ผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการบนัทึกขอ้มขอ้มูล ภ.ง.ด.53 และ
บันทึกภาษีซ้ือ -ภาษีขาย และจัดท าเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามท่ีได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการ และงานอ่ืน ๆท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นตน้ ในการปฏิบติังานในคร้ังน้ีได้
ส่งผลใหไ้ดป้ระโยชน์ ดงัน้ี  

ดา้นทฤษฎี  
• มีความรู้ความเขา้ในเอกสารทางบญัชีมากขึ้น  
• น าความรู้เก่ียวการการจดัเตรียมเอกสารภาษีซ้ือ-ขาย มาใชใ้นการปฏิบติัจริง  
• ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจดัท าภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 
ดา้นปฏิบติั  

• ท าใหมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังานในคร้ังน้ีสามารถน าไปใชใ้นอนาคตไดจ้ริง  
• ไดเ้รียนรู้การยืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีจากการขอ้มูลจริง  
• ไดรั้บประสบการณ์จากการท างานจริง  

 
ขอ้เสนอแนะ  

• สถานประกอบการควรจะช่วยในการแนะน าและให้แนวทางในการจดัท าหัวขอ้ 
หรือปัญหาท่ีพบในการจดัท ารายงาน  

• สถานประกอบการควรท่ีจะใหก้ารเรียนรู้ท่ีเพิ่มมากกวา่น้ี  
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา  
ด้านนักศึกษา  

• ฝึกวินยัและความรับผิดชอบของตนเองในการท างาน 
• ท าใหเ้พิ่มประสบการณ์ของนกัศึกษาท่ีน าไปประยกุตใ์ชอ้นาคต  
• ท าใหน้กัศึกษาไดรู้้จกัระบบขั้นตอนการบนัทึกบญัชีในการปฏิบติังานจริง  
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5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  
ด้านสถานประกอบการ  

• มีความรู้เก่ียวกบัภาษาองักฤษและค าศพัทท่ี์ใชไ้ม่มากพอ 
• ใชภ้าษาในการส่ือสารและเรียบเรียงประโยคยงัไม่ถูกตอ้งเท่าท่ีควร 

 
5.2.3 ข้อเสนอแนะ  

• ควรฝึกฝนทกัษะการใชโ้ปรแกรมการยืน่ภาษีใหม้ากขึ้น  
• ควรหาขอ้มูลฝึกพูดภาษาองักฤษและค าศพัทใ์หม้ากขึ้น 
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