
ผูป้ระกอบการกา้วไกล 

รูก้ฎหมายใหม่

อ. มงคล ขนาดนิด        นิติกรเช่ียวชาญ

อ. รังสรรค์ หลวงเมือง    นิติกรช านาญการพิเศษ

อ. วิชริณี คุปตานนท ์     นิติกรปฏบิัติการ



10) เงินได้ที่ได้รับจากการรับมรดก

26) เงินได้จากการโอนกรรมสทิธิ์หรอืสทิธคิรอบครองในอสังหาริมทรัพย์
โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บตุรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึง
บุตรบุญธรรม เฉพาะเงนิได้จากการโอนให้แก่บตุรชอบด้วยกฎหมาย
นั้น ในส่วนที่ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อบตุร 1 คนตลอดปภีาษีนั้น

27) เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หาจากบพุการ ี
ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส เฉพาะส่วนที่ไมเ่กิน 20 ล้านบาท
ตลอดปีภาษีนั้น

28) เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหนา้ทีธ่รรมจรรยาหรือ
จากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพธิี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนยีม
ประเพณี จากบุคคลซึ่งมิใช่บพุการ ีผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส
เฉพาะส่วนที่ไม่เกนิ 10 ล้านบาทตลอดปภีาษีนัน้

การยกเว้น ตาม ม.42ไม่ต้องเสีย



ม. 40 (1) และ (2) 
หัก 50% ไม่เกนิ 100,000

ม. 40 (3)
หัก 50% ไม่เกิน 100,000

ม. 40 (4) 
ไม่ให้หักค่าใช้จ่าย

ม. 40 (5) – (8) 
หักอัตราเหมาหรือตามจริง

การหักค่าใช้จ่าย

ปีภาษี 2560



ผู้มีเงินได้ 60,000 บาท 
สามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ 60,000 บาท 
บุตร -- คนละ 30,000 บาท --

1. บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงนิได้ หรอืบุตรชอบด้วยกฎหมาย
ของสามีหรอืภรยิาของผู้มีเงินได้ 

2. บุตรบุญธรรมของผู้มีเงนิได้ (ไม่เกิน 3 คน)
กรณมีีบุตรทั้ง (1) และ (2) ให้น าบุตร (1) ทั้งหมดมาหักก่อน 
แล้วจึงน าบุตรตาม (2) มาหัก 
ถ้ามบีุตร (1) ที่มีชวีิตอยู่รวมเป็นจ านวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 
จะน าบุตร (2) มาหักไม่ได้ 
ถ้าบุตร (1) มีไม่ถึง 3 คน ให้หักบุตร (2) ได้ แต่เมื่อรวมกับ (1) แล้ว
ต้องไม่เกิน 3 คน

การหักลดหย่อน ปีภาษี 2560

ยกเลิก ลย. ค่าการศึกษา 
2,000 บาท



กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงนิได้ การหกัลดหย่อนส่วนตัว และคู่สมรส ให้
หกัลดหย่อนรวมกันได้ 120,000 บาท
กรณีกองมรดก ให้หกัลดหย่อนได้ 60,000 บาท
กรณี หสม.หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
ให้หกัลดหย่อนส่วนตัวส าหรับผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลแต่ละคนซึ่ง
เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยได้ 
แต่รวมกันต้องไม่เกนิ 120,000 บาท

การหักลดหย่อน ปีภาษี 2560



บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ช่วงเงนิได้ จ านวนเงนิได้
ในแต่ละช่วง

อัตราภาษ ี

1 - 300,000 300,000 5%

300,001 - 500,000 200,000 10%

500,001 - 750,000 250,000 15%

750,001 - 1,000,000 250,000 20%

1,000,001 - 2,000,000 1,000,000 25%

2,000,001 - 5,000,000 2,000,000 30%

เกนิ 5,000,000 ขึ้นไป 35%

ปีภาษี 2560



มาตรา 48
ส าหรับผู้มีเงนิได้พงึประเมนิตัง้แต่ 120,000 บาทขึน้ไป 
ให้เสียไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดเงนิได้พงึประเมนิ

การค านวณวิธีท่ี 2 ปีภาษี 2560



1. ไม่มีสามีหรือภริยาและมีเงนิได้พงึประเมนิในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกนิ 
60,000 บาท

2. ไม่มีสามีหรือภริยาและมีเงนิได้พงึประเมนิในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเฉพาะ
ตาม ม. 40 (1) ประเภทเดียว เกนิ 120,000 บาท

3. มีสามีหรือภริยาและมีเงนิได้พงึประเมนิในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกนิ 
120,000 บาท หรือ

4. มีสามีหรือภริยาและมีเงนิได้พงึประเมนิในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเฉพาะตาม 
ม. 40 (1) ประเภทเดียว เกนิ 220,000 บาท

การย่ืนแบบ ปีภาษี 2560



6) เลอืกเสียภาษีในอัตรา 5% ของเงนิได้ส่วนทีเ่กิน 20 ล้านบาท โดยไม่ต้อง
น าไปรวมค านวณภาษตีาม (1) และ (2) ก็ได้ ส าหรับเงินที่ได้รบัจากการ
อุปการะโดยหนา้ที่ธรรมจรรยา หรือจากการให้โดยเสน่หาจากบพุการ ี
ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีตาม ม.42 (27)

7) เลอืกเสียภาษีในอัตรา 5% ของเงนิได้ส่วนทีเ่กิน 10 ล้านบาท โดยไม่ต้อง
น าไปรวมค านวณภาษตีาม (1) และ (2) ก็ได้ ส าหรับเงินที่ได้รบัจากการ
อุปการะโดยหนา้ที่ธรรมจรรยา หรือจากการให้โดยเสน่หาเนือ่งใน
พธิีหรือโอกาสแห่งขนบธรรมเนยีมประเพณ ีจากบุคคลซึ่งมิใช่บุพการ ี
ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีตาม ม.42 (28)

มาตรา 48NEW !!!



อัตราภาษเีงินได้นิติบุคคล

10

พ.ร.ฎ. 530

หลกัเกณฑ์ สาระส าคญั

ยกเว้นและลดอตัราภาษี

1. มีทุนทีช่ าระแล้วในวนัสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่เกนิ 5 ล้านบาท และ

2. มรีายได้จากการขายสินค้าและการ
ให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกนิ 
30 ล้านบาท

ม. 4 และ ม. 6



อัตราภาษเีงินได้นิติบุคคล

หลกัเกณฑ์ สาระส าคญั
การลดอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ
ผู้ประกอบการ SMEs ทีมี่ก าไรสุทธิตั้งแต่
300,001 บาทขึน้ไป จากเดิม 15% และ
20% ของก าไรสุทธิ เป็น 10% ของก าไร
สุทธิ เป็นเวลา 2 รอบระยะเวลาบัญชี
ต่อเน่ืองกนั ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 ม.ค. 2558 จนถึงรอบ
ระยะเวลาบัญชีวนัที่ 31 ธ.ค. 2559

พ.ร.ฏ. 603

11



>300,000

ยกเว้น

อัตราภาษเีงินได้นิติบุคคล SMES (ไม่ได้จดแจ้งฯ)

12

1 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2559 
(พ.ร.ฎ. 603)

รอบระยะเวลาบัญชี ก าไรสุทธิ (บาท)
ยกเว้นภาษ/ีอตัรา

ภาษี

1 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป

1-300,000

>300,000-
3,000,000

>3,000,000

10%

1-300,000

15%

20%

ยกเว้น



ยกเว้น
1 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558

รอบระยะเวลาบัญชี ก าไรสุทธิ (บาท) ยกเว้นภาษี/อตัราภาษี

1 ม.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2560
1-300,000

1-300,000

ยกเว้น

1-300,000 ยกเว้น

>300,000 10%

>300,000 10%

>300,000-3,000,000 15%

>3,000,000 20%

1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป

1 ม.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 
2559

ยกเว้นxxx

อัตราภาษเีงินได้นิติบุคคล SMEs (จดแจ้งตาม พรก.)



เงื่อนไขการค านวณก าไรสุทธิ

ค านวณจากรายได้จากกจิการหรือเน่ืองจากกิจการ 
หกัด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน ม. 65 ทวิ และ 65 ตรี

ใช้เกณฑ์สิทธิ โดยน ารายได้ที่เกิดขึน้แม้ว่ายังไม่ได้รับช าระ
มารวมเป็นรายได้ และให้น ารายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายได้ 
แม้ว่ายังไม่ได้จ่าย มารวมค านวณเป็นรายจ่าย

ขออนุมัตอิธิบดีเพื่อเปล่ียนแปลงเกณฑ์สิทธิ
และวิธีการทางบัญชีเพื่อค านวณรายได้และรายจ่ายได้



ม. 65 ตรี (3) (13)

รายจ่ายอนัมีลกัษณะเป็น ข้อยกเว้น

การส่วนตวั 
การใหโ้ดยเสน่หา 
การกศุล 

 รายจ่ายเพื่อการกศุลสาธารณะ หรือเพื่อการ
สาธารณประโยชน์
• หกัไดไ้ม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิ

 รายจ่ายเพื่อการศึกษา หรือเพื่อการกีฬา
•หกัไดไ้ม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิ

 ดู ประกาศอธิบดีฯ ฉบบัท่ี 44
 ดู ป. 52/2537



พ.ร.ฎ. # 616

 ยกเว้น PIT และ CIT ส าหรับการบริจาคให้สถานศึกษาของรัฐ
โรงเรียนเอกชน (ไม่รวมโรงเรียนนอกระบบ) หรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2561
 PIT ยกเว้น 2 เท่า ของเงินทีบ่ริจาค หลงัจากหักค่าใช้จ่ายและหัก

ลดหย่อน แต่เม่ือรวมกบั พ.ร.ฎ. 420 ต้องไม่เกนิร้อยละ 10 ของ
เงินได้พงึประเมินหลงัจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนน้ัน

สนับสนุนการศึกษา



 CIT ยกเว้น 2 เท่า ของรายจ่ายทีบ่ริจาค ไม่ว่าจะได้จ่ายเป็นเงิน
หรือทรัพย์สิน แต่เม่ือรวมกบั พ.ร.ฎ. 420 แล้วต้องไม่เกนิร้อยละ 
10 ของก าไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายตาม ม. 62 ตรี (3)

 ยกเว้น PIT CIT VAT SBT STD ให้แก่บุคคลธรรมดา หรือ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

 ส าหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สินหรือการขายสินค้า 
หรือส าหรับการกระท าตราสารอนัเน่ืองมาจากการบริจาคให้แก่
สถานศึกษา 

พ.ร.ฎ. # 616 (ต่อ)



เง่ือนไข
 ผู้โอนต้องไม่น าต้นทุนของทรัพย์สินหรือสินค้า ซ่ึงได้รับยกเว้น

ภาษีมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณ PIT หรือ CIT
 ต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม พ.ร.ฎ. 420
 ยกเว้นภาษีเงินได้เพิม่อกี 1 เท่า ส าหรับการบริจาคให้

สถานศึกษาของรัฐ และของเอกชน



 ต้องมีหลกัฐาน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงนิ หรือหลกัฐานอ่ืน
เป็นหนังสือทีอ่อกโดยผู้รับบริจาค เช่น หนังสือขอบคุณ 
ใบประกาศเกยีรตคุิณ

 หลกัฐานต้องระบุจ านวนเงนิทีไ่ด้บริจาค และสามารถพสูิจน์
การรับบริจาคจากผู้บริจาคได้ โดยมีการรับรองอย่างชัดแจ้ง
จากผู้รับบริจาคว่าได้รับบริจาคจริง



ประกาศอธิบดี

 จ านวนรายจ่าย
1. กรณีจัดหาทรัพย์สินหรือสินค้ามาเพ่ือการบริจาค ต้องมีหลกัฐานการ

ได้มาที่ระบุจ านวนและมูลค่า โดยถือว่ามูลค่าตามหลกัฐานดังกล่าว 
เป็นมูลค่าทีม่ีสิทธิได้รับยกเว้น

2. กรณีบริจาคทรัพย์สิน ให้ถือเอามูลค่าต้นทุนส่วนทีเ่หลือจากการ
ค านวณหักค่าสึกหรอฯ เป็นมูลค่าของทรัพย์สินทีบ่ริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

3. กรณีเป็นผู้ผลติสินค้าเพ่ือขายหรือเป็นผู้ขายสินค้า ให้ถือเอามูลค่า
ต้นทุนของสินค้าทีส่ามารถพสูิจน์ได้ เป็นมูลค่าของสินค้าที่มสิีทธิ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้



ประกาศอธิบดี

 เอกสารหลกัฐาน
1. บริจาคเงิน  - ใบเสร็จรับเงิน หรือหลกัฐานอ่ืนเป็นหนังสือที่ออกโดย

สถานศึกษาผู้รับบริจาค เช่น หนังสือขอบคุณ ใบประกาศเกยีรติคุณ ใบ
อนุโมทนาบัตร ซ่ึงหลกัฐานดังกล่าวต้องระบุจ านวนเงินทีไ่ด้บริจาคและ
สามารถพสูิจน์การรับบริจาคจากผู้บริจาคได้ โดยมีการรับรองอย่างชัด
แจ้งจากสถานศึกษาว่าได้รับบริจาคจริง

2. บริจาคทรัพย์สินหรือสินค้า - หลกัฐานเป็นหนังสือที่ออกโดยสถานศึกษา
ผู้รับบริจาคซ่ึงพสูิจน์ได้ว่าได้บริจาคทรัพย์สินหรือสินค้าให้แก่
สถานศึกษา เช่น หนังสือขอบคุณ ใบประกาศเกยีรติคุณ ใบอนุโมทนา
บัตร ซ่ึงหลกัฐานดังกล่าวได้ระบุมูลค่าของทรัพย์สินหรือสินค้าน้ัน



• ม.65 ตรี (5) รายจ่ายอนัมีลกัษณะเป็นการลงทุน 
• รายจ่ายท่ีกิจการจ่ายไปเพ่ือใหไ้ดก้รรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น 
(ownership) หรือสิทธิประโยชน์ตอบแทนท่ีนานกวา่ 1 รอบ
ระยะเวลาบญัชี (benefit)
• รายจ่ายในการต่อเติม เปล่ียนแปลง ขยายออก หรือท าให้
ทรัพยสิ์นดีข้ึน
* ขอ้ยกเวน้ : รายจ่ายการซ่อมแซมใหค้งสภาพเดิม
* ขอ้พิจารณา : ความมีสาระส าคญั (materiality)

ทรัพย์สิน
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ม. 65 ทว ิ(2) และ พรฎ. 145 พ.ศ. 2527

• ม. 3
- ให้ใช้วธีิการทางบัญชีที่รับรองทัว่ไป
- ให้ใช้วธีิการทางบัญชีและอตัราน้ันตลอดไป เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ
ให้เปลีย่นแปลงจากอธิบดีกรมสรรพากร

ค่าเส่ือมราคา
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• ม. 4 - ให้ค านวณหักตามระยะเวลาที่ได้ทรัพย์สินน้ันมาในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชี
- ให้หักได้ไม่เกนิอตัราร้อยละของมูลค่าต้นทุนตามประเภทของ

ทรัพย์สิน (แบ่งทรัพย์สินเป็น 5 ประเภท)
- หากเลือกใช้วธีิการบัญชีที่อตัราไม่เท่ากนัในแต่ละปี จะหักค่าเส่ือม

ราคาเกนิอตัราทีก่ าหนดในบางปีได้ แต่จ านวนปีอายุการใช้ทรัพย์สิน
ต้องไม่น้อยกว่า 100 หารด้วยร้อยละที่ พรฎ.ก าหนด

ค่าเส่ือมราคา
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หักได้ไม่เกนิร้อยละของมูลค่าต้นทุน
ตามประเภททรัพย์สิน

อาคาร
• อาคารถาวร   5 %
• อาคารช่ัวคราว 100 %

การได้มาซ่ึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  5 %

ทรัพย์สินอย่างอ่ืน นอกจาก
ทีด่นิและสินค้า   20 %

สิทธิการเช่า   
•ไม่มีหนังสือสัญญาเช่า 10 %
• มีหนังสือสัญญาเช่า 100 % หาร
ด้วยจ านวนปีทีเ่ช่า

สิทธิในกรรมวธีิ เคร่ืองหมายการค้า ลขิสิทธ์ิฯ    
•ไม่จ ากดัอายุการใช้  10 %
• จ ากดัอายุการใช้ 100 % หารด้วยจ านวนปีอายุการใช้



 ม. 65 ทว ิ(2) และ พรฎ. 145 พ.ศ. 2527
• ม.8 จะหักจนหมดมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินน้ันไม่ได้ (ต้อง
เหลืออย่างน้อย 1 บาท)
• ม.5 รถยนต์นั่ง : หักได้จากมูลค่าต้นทุนเฉพาะในส่วนที่ไม่เกนิ 
1 ล้านบาท

รถยนต์นั่ง : พรฎ. 315 พ.ศ. 2540
• คอมพวิเตอร์ (Hardware & Software) : อตัราค่าเส่ือมราคา

ค่าเส่ือมราคา
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 รายจ่ายทีไ่ด้จ่ายเพ่ือการลงทุน ทีจ่่ายระหว่าง 3 พ.ย. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2559
สามารถลงรายจ่ายได้อกี 1 เท่า

 ทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้
1. เคร่ืองจักร  ส่วนประกอบ  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองตกแต่ง  และ

เฟอร์นิเจอร์ 
2. โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
3. ยานพาหนะ แต่ไม่รวมรถยนต์น่ังและรถยนต์โดยสารที่มทีี่น่ังไม่เกิน 10 คน ตาม

กฎหมายว่าด้วยพกิดัอตัราภาษีสรรพสามิต ทีม่ิใช่ได้มาเพ่ือน าออกให้เช่า
4. อาคารถาวร แต่ไม่รวมถึงทีด่นิและอาคารถาวรทีใ่ช้เพ่ือการอยู่อาศัย

พ.ร.ฎ. # 604

ยกเว้นภาษีเงินได้



1. ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. ต้องได้มาและพร้อมใช้การได้ภายใน 31 ธ.ค. 2559

(ยกเว้น 1. เคร่ืองจักร 2. อาคาร)
3. ต้องอยู่ในราชอาณาจักร เว้นแต่ยานพาหนะ
4. ไม่เป็นทรัพย์สินที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกีย่วข้องกบั

ทรัพย์สินน้ันตาม พ.ร.ฎ. ที่ออกตามความใน ปรก.  
5. ไม่เป็นทรัพย์สินที่น าไปใช้ในกจิการ BOI เว้นแต่เป็นการน าไปใช้ใน

โครงการตามมาตรการเร่งรัดการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ทีย่งัไม่มีการลงทุนจริงและเลือกทีจ่ะไม่ใช้สิทธิ
ประโยชน์น้ัน

ข้อจ ากัด



 ต้องท าสัญญา / ส่ังซ้ือส่ังจ้าง 
ตั้งแต่ 3 พ.ย. 2558 – 31 ธ.ค. 2559

 กรณอีาคาร ต้องมีอย่างใดอย่างหน่ึงดังนีเ้พิม่เติม
(1) ขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลง 
(2) แจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลง
(3) กรณไีม่ถือว่าเป็นการดัดแปลง - ใช้หลกัทั่วไป

 ให้เร่ิมใช้สิทธิตั้งแต่รอบฯ ทีเ่ร่ิมหักค่าสึกหรอค่าเส่ือมราคา
 ให้เฉลีย่รายจ่ายทางภาษีตามจ านวนรอบฯ ทีก่ฎหมายก าหนด

ประกาศ # 266 + 270



1. เคร่ืองจักรฯ 5 รอบฯ ต่อเน่ืองกนั
2. โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3 รอบฯ ต่อเน่ืองกนั
3. ยานพาหนะฯ 5 รอบฯ ต่อเน่ืองกนั
4. อาคารฯ 20 รอบฯ ต่อเน่ืองกนั

เฉล่ียรายจ่าย



2558 2559 2560 2561 2562 2563

1. ค่าสึกหรอ 13,589 160,000 160,000 160,000 160,000 146,411

2. รายจ่าย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

ตัวอย่าง 1

เฟอร์นิเจอร์ ซ้ือ 1 ธ.ค. 2558 ราคา 1,000,000 บาท 
ช าระเงินทั้งหมดอายุการใช้งาน 5 ปี 

ประมาณมูลค่าทีจ่ะได้รับจากการขายฯ 200,000 บาท



ตัวอย่าง 2

รถกระบะส่งสินค้า ซ้ือ 16 พ.ย. 2558 ราคา 500,000 บาท 
ช าระเงินวนัซ้ือ 200,000 บาท และในปี 2559 อกี 150,000 บาท

อายุการใช้งาน 5 ปี ประมาณมูลค่าทีจ่ะได้รับจากการขายฯ 200,000 บาท

2558 2559 2560 2561 2562 2563

1. ค่าสึกหรอ 7,726 60,000 60,000 60,000 60,000 52,274

2. รายจ่าย 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000



2559 2560 2561 2562 2563 2564

1. ค่าสึกหรอ 9,500 19,000 19,000 9,500

2. รายจ่าย 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

คอมพวิเตอร์ ซ้ือ 1 ก.ค. 2559 ราคา 60,000 บาท 
ช าระเงินทั้งหมด อายุการใช้งาน 3 ปี

ประมาณมูลค่าที่จะได้รับจากการขายฯ 3,000 บาท

ตัวอย่าง 3



ตัวอย่าง 4

เคร่ืองจักรผลติสินค้า ซ้ือ 1 ธ.ค. 2558 ราคา 5,000,000 บาท 
ช าระเงนิวนัซ้ือ 1,000,000 บาท และในปี 2559 อกี 1,000,000 บาท 

อายุการใช้งาน 7 ปี ประมาณมูลค่าทีจ่ะได้รับจากการขายฯ 800,000 บาท

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

1. ค่าสึกหรอ 50,958.9 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 549,041.1

2. รายจ่าย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000



 ต้องมีรายการทรัพย์สินทีใ่ช้สิทธิ ปรากฏอยู่ในทะเบียน
ทรัพย์สินของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคล

 ต้องจัดท ารายงานแสดงรายละเอยีดของทรัพย์สิน
ที่ใช้สิทธิน้ัน ตามแบบที่อธิบดกี าหนด และ

 เกบ็รายงาน รวมทั้งเอกสารประกอบ
ไว้ ณ สถานประกอบการ 

<< หน้าที่ >>





 ไม่ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ เง่ือนไขที่ก าหนดสิทธิการ
ยกเว้นส้ินสุดตั้งแต่รอบฯ แรกทีใ่ช้สิทธิ

 ทรัพย์สินถูกขาย / ถูกท าลาย / สูญหาย / ส้ินสภาพ
สิทธิยกเว้นส้ินสุดตั้งแต่รอบฯ ขายทรัพย์สิน / ทรัพย์สินถูก
ท าลาย / สูญหาย /ส้ินสภาพ

?? หมดสิทธิ ??



 รายจ่ายที่ได้จ่ายเพ่ือการลงทุน ที่จ่ายระหว่าง 1 ม.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 
2560 สามารถลงรายจ่ายได้อกี 50 %

 ทรัพย์สินดังต่อไปนี ้
1. เคร่ืองจักร  ส่วนประกอบ  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้

เคร่ืองตกแต่ง  และเฟอร์นิเจอร์ 
2. โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
3. ยานพาหนะ แต่ไม่รวมรถยนต์น่ังและรถยนต์โดยสารที่มทีีน่ั่ง

ไม่เกนิ 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพกิดัอตัราภาษีสรรพสามิต
ทีม่ิใช่ได้มาเพ่ือน าออกให้เช่า

4. อาคารถาวร แต่ไม่รวมถึงทีด่ินและอาคารถาวรที่ใช้เพ่ือการอยู่อาศัย

พ.ร.ฎ. # 642 ยกเว้นภาษเีงินได้



1. ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. ต้องได้มาและพร้อมใช้การได้ภายใน 31 ธ.ค. 2560

(ยกเว้น 1. เคร่ืองจักร 2. อาคาร)
3. ต้องอยู่ในราชอาณาจักร เว้นแต่ยานพาหนะ
4. ไม่เป็นทรัพย์สินทีไ่ด้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกีย่วข้องกบั

ทรัพย์สินน้ันตาม พ.ร.ฎ. ทีอ่อกตามความใน ปรก.  
5. ไม่เป็นทรัพย์สินทีน่ าไปใช้ในกจิการ BOI เว้นแต่เป็นการน าไปใช้ใน

โครงการตามมาตรการเร่งรัดการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ทีย่งัไม่มีการลงทุนจริงและเลือกทีจ่ะไม่ใช้สิทธิประโยชน์
น้ัน

ข้อจ ากดั



 หมายความว่า ส่ิงทีป่ระกอบด้วยช้ินส่วนหลายช้ินส าหรับใช้
ก่อก าเนิดพลงังาน เปลีย่นหรือแปลงสภาพพลงังาน หรือส่งพลงังาน 

 ทั้งนี ้ด้วยก าลงัน า้ ไอน า้ เช้ือเพลงิ ลม ก๊าซ ไฟฟ้า หรือพลงังานอ่ืน
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างรวมกนั 

 หมายความรวมถึงเคร่ืองอุปกรณ์ ไฟลวีล ปุลเล สายพาน เพลา เกยีร์ 
หรือส่ิงอ่ืนทีท่ างานสนองกนั 

 แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะที่จดทะเบียนตามกฎหมาย

“เคร่ืองจักร”



 จะใช้สิทธิตาม พ.ร.ฎ. # 642 ต้องด าเนินการ ดังนี้
1) ต้องจัดท าโครงการลงทุน 
2) ต้องจัดท าแผนการจ่ายเงิน และ
3) แจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากร 

 กรณีได้สิทธิตาม พ.ร.ฎ. # 604 แล้ว แต่ยงัไม่ได้จ่าย
ให้ครบถ้วนตามจ านวนทีต่กลงกนัไว้ ต้องด าเนินการ ดังนี้

1) ต้องแจ้งแผนการจ่ายเงินทีจ่ะจ่ายระหว่าง 
1 ม.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560 ต่ออธิบดี 

2) ไม่ต้องแจ้งโครงการลงทุน

เง่ือนไขใหม่



 ต้องท าสัญญา/ส่ังซ้ือส่ังจ้าง ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2560
 กรณีอาคาร ต้องมีอย่างใดอย่างหน่ึงดังนีเ้พิม่เติม

I. ขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลง 
II. แจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลง
III. กรณีไม่ถือว่าเป็นการดัดแปลง - ใช้หลกัทั่วไป

 ให้เร่ิมใช้สิทธิตั้งแต่รอบฯ ที่เร่ิมหักค่าสึกหรอค่าเส่ือมราคา
 ยกเว้น ได้+ใช้สิทธิตาม พรฎ. 604 แล้ว ให้ใช้สิทธิในรอบที่จ่าย
 ให้เฉลีย่รายจ่ายทางภาษีตามจ านวนรอบฯ ที่กฎหมายก าหนด

ประกาศ # 304



1. เคร่ืองจกัรฯ 5 รอบฯ ต่อเน่ืองกนั
2. โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3 รอบฯ ต่อเน่ืองกนั
3. ยานพาหนะฯ 5 รอบฯ ต่อเน่ืองกนั
4. อาคารฯ 20 รอบฯ ต่อเน่ืองกนั

เฉลีย่รายจ่าย









2560 2561 2562 2561 2564 2565

1. ค่าสึกหรอ 13,589 160,000 160,000 160,000 160,000 146,411

2. รายจ่าย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ตัวอย่าง 1

เฟอร์นิเจอร์ ซ้ือ 1 ธ.ค. 2560 ราคา 1,000,000 บาท 
ช าระเงินทั้งหมดอายุการใช้งาน 5 ปี 
ประมาณมูลค่าทีจ่ะได้รับจากการขายฯ 200,000 บาท



2560 2561 2562 2563 2564 2565

1. ค่าสึกหรอ 9,500 19,000 19,000 9,500

2. รายจ่าย 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

ตวัอย่าง 2

คอมพวิเตอร์ ซ้ือ 1 ก.ค. 2560 ราคา 60,000 บาท 
ช าระเงินทั้งหมด อายุการใช้งาน 3 ปี
ประมาณมูลค่าที่จะได้รับจากการขายฯ 3,000 บาท



ตัวอย่าง 3
รถกระบะส่งสินค้า ซ้ือ 16 พ.ย. 2558 ราคา 500,000 บาท ช าระเงนิวนัซ้ือ 200,000 บาท 

ในปี 2559 อกี 150,000 บาท ในปี 2560 อกี 150,000 บาท 
อายุการใช้งาน 5 ปี 
ประมาณมูลค่าทีจ่ะได้รับจากการขายฯ 200,000 บาท

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

1. ค่าสึกหรอ 7,726 60,000 60,000 60,000 60,000 52,274

2. รายจ่าย 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

3. รายจ่าย 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 



 เบีย้ปรับและหรือเงินเพิม่ภาษีอากร
 ค่าปรับทางอาญา 
 ภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ม. 65 ตรี (6)

รายจ่ายเบีย้ปรับ เงนิเพิม่ ค่าปรับอาญา



 กรมสรรพากรขอให้วนิิจฉัยว่า “เบี้ยปรับและหรือเงินเพิม่ภาษอีากร 
ค่าปรับทางอาญา” หมายความรวมถึงเบีย้ปรับหรือเงินเพิม่และค่าปรับ
ทางอาญาตามกฎหมายอ่ืนนอกจากประมวลรัษฎากร 
ด้วยหรือไม่

 คณะกรรมการฯ วนิิจฉัยว่า การห้ามดังกล่าวเป็นการตัดสิทธิ
ผู้เสียภาษีอากร จึงต้องวนิิจฉัยตามความหมายอย่างแคบ 
คือ หมายถึงเบีย้ปรับและหรือเงินเพิม่ภาษีอากร ค่าปรับทางอาญาตาม
ประมวลรัษฎากรเท่าน้ัน 

ค าวนิิจฉัย # 10/2528



คณะกรรมการฯ มีอ านาจ
(1) ...
(2) ... 
(3) วนิิจฉัยปัญหาเกีย่วกบัภาษีอากรที่กรมสรรพากรขอความเห็น
(4) ...
ค าวินิจฉัยตาม (3) ให้เป็นที่สุด และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง        

ค าวินิจฉัยในภายหลัง ค าวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงน้ันมิให้มี ผลใช้บังคับ
ย้อนหลงั เว้นในกรณีที่มีค าพพิากษาอนัถึงที่สุดมีผลเป็นการเปลีย่นแปลง
ค าวินิจฉัย ก็ให้เจ้าพนักงานประเมินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ
ด าเนินการตามค าพิพากษาในส่วนที่เป็นโทษย้อนหลังได้เฉพาะบุคคลซ่ึง
เป็นคู่ความในคดีน้ัน

ม. 13 สัตต



o ฎกีา 1109/2559 ค่าปรับอาญาและเงินเพิม่ภาษีอากรตาม ม. 65 ตรี (6) 
รวมถึงค่าปรับที่เป็นโทษทางอาญาและเงินเพิม่ภาษีอากรตามกฎหมาย
อ่ืนด้วย

o คณะกรรมการฯ วนิิจฉัยว่า เบีย้ปรับและหรือเงินเพิม่ภาษีอากร และ
ค่าปรับทางอาญา ตาม ม. 65 ตรี (6) ให้หมายความถึง เบีย้ปรับและหรือ
เงินเพิม่ภาษีอากร และค่าปรับทางอาญาตามกฎหมายภาษีอากรทุก
ประเภท

o ให้ยกเลกิค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัยภาษีอากรที ่10/2528
o ให้ใช้บังคบัถัดจากวนัที่ประกาศใน รจ. เป็นต้นไป
o ประกาศ รจ. เล่ม 134 ตอนพเิศษ 83 ง วันที ่17 มีนาคม 2560

ค าวนิิจฉัย # 40/2560 



บริษัทฯ ซึ่งมีทุนไม่เกนิ 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการ
ให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกนิ 30 ล้านบาท 
จดทะเบียนจัดตัง้ขึน้ตัง้แต่ 10 ส.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2560
น ารายจ่ายดังต่อไปนี ้มาเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ 2 เท่า

1. รายจ่ายจากการจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทฯ
2. ค่าท าบัญชี และค่าสอบบัญชี

เป็นระยะเวลา 5 รอบฯ ต่อเน่ืองกัน 
นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่ได้จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทฯ

พรฎ. # 630สิทธิประโยชนท์างภาษี การโอนกิจการ

จากบคุคลธรรมดาเป็นนิติบคุคล



o ยกเว้น PIT + VAT + SBT + STD 
o ลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01 %
o ให้แก่บุคคลธรรมดา + หสม. 
o ส าหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน การขายสินค้า หรือการ
กระท าตราสาร
o เน่ืองมาจากการโอนทรัพย์สินให้แก่บริษัทหรือห้างฯ 
o โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นหุ้นของบริษัทหรือห้างฯ  
o เฉพาะการโอนทรัพย์สินและการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
หรือห้างฯ ที่กระท าตั้งแต่ 10 ส.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2560

พรฎ. # 630
สิทธิประโยชนท์างภาษี การโอนกิจการ

จากบคุคลธรรมดาเป็นนิติบคุคล



เป็นการโอนทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบกจิการ ของบุคคลธรรมดา หรือ หสม. 
ราคาโอน

1) ทีด่ิน หรือทีด่ินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง = ราคาประเมิน
2) ทรัพย์สินอ่ืน = ราคาตลาด

ต้องถือหุ้นในบริษัท ไม่น้อยกว่าราคาทรัพย์สินทีโ่อน
ไม่โอนหุ้นบริษัทในราคาต ่ากว่า BV
กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์ ต้องท าหนังสือแจ้งกรมที่ดิน และกรมสรรพากร

ประกาศอธิบดี # 4 
และ 5

สิทธิประโยชนท์างภาษี การโอนกิจการ

จากบคุคลธรรมดาเป็นนิติบคุคล





วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจ านวนร้อยละ 100 ของรายจ่าย
ท่ีได้จ่ายไปเพ่ือท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

 ให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนตามท่ีอธิบดี
ประกาศก าหนด

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรี
ประกาศก าหนด

พรฎ.598



 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เป็นงานท่ีมีลักษณะ
สร้างสรรค์ ซึ่งกระท าอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิตใหม่ การวิจัยและ
พัฒนาแตกต่างจากกิจกรรมอ่ืนตรงที่มีความแปลกใหม่ และ
ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ 

 ประเภทของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมีดังน้ี

ก) การวิจัยพ้ืนฐาน 

ข) การวิจัยประยุกต์ 

ค) การพัฒนาเชิงทดลอง 

ประกาศกระทรวงการคลัง # 391



นวัตกรรม เป็นการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การสร้างให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ 
หรือกระบวนการใหม่ 

ประเภทของนวัตกรรมมีดังนี้

ก) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ 

ข) นวัตกรรมด้านกระบวนการ

ประกาศกระทรวงการคลัง # 391



 ต้องยื่นโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อ 
สวทช. หรือหน่วยงานอื่นที่ รมว.กค จะได้ประกาศก าหนด 

 เพื่อตรวจสอบและรับรองว่าโครงการวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดังกล่าวเป็นการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ 
การพัฒนาเชิงทดลอง นวัตกรรมด้านผลติภัณฑ์ หรือนวัตกรรม
ด้านกระบวนการ 

 เมื่อโครงการดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและได้รับการรับรอง
แล้ว ก็ให้ถือว่าโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดังกล่าวเป็นการวิจัย พื้นฐาน การวจิัยประยุกต์ การพัฒนาเชิง
ทดลอง นวัตกรรมด้านผลติภัณฑ์ หรือนวัตกรรมด้าน
กระบวนการ 

ประกาศกระทรวงการคลัง # 391



Self declaration ได้ โดยไม่ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก สวทช.
ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. เป็นโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท

2. เคยด าเนินการ R&D&I ตามโครงการที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก 
สวทช. แล้ว

3. ได้รับการตรวจประเมินระบบบริหาร R&D&I และได้รับการขึ้นทะเบียนโดย 
สวทช. หรือหน่วยงานอื่นที่ รมว.กค. ประกาศก าหนด

4. แนบแบบรับรองรายจ่ายเพื่อท า R&D&I และเอกสารแนบแสดง
รายละเอยีดรายจ่ายโครงการ R&D&I พร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 และ

5. จัดท ารายละเอยีดโครงการ R&D&I ฉบับเต็ม รวมทั้งจัดเก็บบันทึกการวิจัย 
สรุปผล และรายงานการวิจัยไว้เป็น หลักฐานเพื่อใช้ประกอบการตรวจ
ประเมินภายหลัง (ถ้ามี) 

ประกาศกระทรวงการคลัง # 391



 ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2562

 ให้ยกเว้นภาษีเงนิได้เพิ่มขึน้จาก ม.4 เป็นจ านวนร้อยละ 100 ของ
รายจ่ายทีไ่ด้จ่ายไป

 แต่เมื่อรวมสิทธยิกเว้นภาษีเงินได้ตาม พรฎ. นี้แล้ว ต้องไม่เกิน
อัตราส่วนของรายได้ของกจิการที่ต้องน ามารวมค านวณก าไรสุทธ ิ
ในรอบระยะเวลาบญัชเีดียวกัน ตามล าดับต่อไปนี ้

1. ร้อยละ 60 เฉพาะส่วนของรายได้ที่ไม่เกนิ 50 ล้านบาท 

2. ร้อยละ 9 เฉพาะส่วนของรายได้ที่เกนิ 50 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท

3. ร้อยละ 6 เฉพาะส่วนของรายได้ที่เกนิ 200 ล้านบาท 

3 เท่า



 ยกเว้น CIT จ านวน 100% ให้บริษัทฯ ที่มี
1. สินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกนิ 200 ล้านบาท และ
2. การจ้างแรงงานไม่เกนิ 200 คน
 ส าหรับค่าจ้างนักเรียนหรือนักศึกษาทีอ่ยู่ระหว่างศึกษา ในแผนกหรือ

สาขาวชิาบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาในสังกดั
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ปฏิบัติงานเกีย่วกบับัญชี 

 ส าหรับรอบฯ บัญชี 1 ม.ค. 2559 แต่ไม่เกนิ 31 ธ.ค. 2561

พ.ร.ฎ. # 607 เพิ่มรายจ่าย



 ยกเว้น PIT และ CIT ให้แก่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
ซ่ึงรับคนพกิารที่มีบตัรประจ าตัวคนพกิารเข้าท างาน เป็นจ านวนร้อย
ละ 100 ของรายจ่ายทีไ่ด้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพกิาร 
(พ.ร.ฎ. #499)

 ยกเว้น PIT และ CIT เพิม่อกีร้อยละ 100 กรณีรับคนพกิารทีม่ีบัตร
ประจ าตัวคนพกิารเข้าท างานเกนิกว่า 60% ของลูกจ้างในสถาน
ประกอบการน้ัน โดยมีระยะเวลาจ้างเกนิกว่า 180 วนั ในปีภาษีหรือ
รอบระยะเวลาบัญชีที่มีเงินได้ (พ.ร.ฎ. #519)

จ้างคนพิการ



สาระส าคญั :
 ยกเว้น CIT ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
 เพิม่อกี 100 % ของรายจ่ายในการจ้างผู้สูงอายุทีมี่อายุ 60 ปีขึน้ไปเข้า

ท างาน (เฉพาะจ านวนผู้สูงอายุในส่วนทีไ่ม่เกนิ 10 % ของลูกจ้าง
ทั้งหมด)

 ไม่เกนิ 15,000 บาท ในแต่ละเดือน
 รอบทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
 บริษัทหรือ หสน. หลายแห่งจ้างรายเดียวกนั บริษัทหรือ หสน. ที่จ้าง

ก่อนได้รับสิทธิประโยชน์

พ.ร.ฎ. # 639

จ้างผู้สูงอายุ



 รายจ่ายฯ หมายถงึ เงนิ ทรัพย์สิน ประโยชน์ทีค่ านวณได้เป็นเงิน ภาษอีากรที่
ผู้จ่ายออกแทนให้ บรรดาทีไ่ด้เน่ืองจากการจ้างแรงงานซ่ึงเป็นเงนิได้ตาม ม. 
40 (1) เงนิทีจ่่ายสมทบเข้า กสล. แต่ไม่รวมถึงรายจ่ายทีต้่องจ่ายตาม
กฎหมายทีก่ าหนดขึน้โดยเฉพาะ เช่น เงนิทีจ่่ายเข้ากองทุนประกนัสังคม 
กองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร

 จ านวนผู้สูงอายุ ต้องไม่เกนิ 10% ของจ านวนลูกจ้างทั้งหมดทีท่ างานเตม็
เดือนในไทยในแต่ละเดือน (เศษเกนิ 0.5 ให้ปัดขึน้)

 ท ารายงานเกีย่วกบัการจ้างผู้สูงอายุ
 แจ้งข้อมูลของผู้สูงอายุทาง www.rd.go.th ภายใน 150 วนั นับแต่วนัสุดท้าย

ของรอบ

ประกาศอธิบดี # 290

จ้างผู้สูงอายุ



 ยกเว้น CIT ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

 เพ่ิมอีก 100 %

 รายจ่ายเพ่ือการลงทุนในอุปกรณ์รับช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (เคร่ือง EDC) 

 ส าหรับรายจ่ายตั้งแต่ 1 พ.ย. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2561

 เฉพาะกรณี Bank ไม่เรียกเก็บค่าเช่าเคร่ือง EDC จากผู้รับ

ช าระเงินผ่านเคร่ือง EDC 

 ต้องเป็นการใช้สิทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายไปทั้งจ านวน

พ.ร.ฎ. # 640



 ยกเว้น CIT ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

 เพ่ิมอีก 100 %

 รายจ่ายค่าธรรมเนียมจากการรับช าระเงินด้วยบัตรเดบิต

ผ่านเคร่ือง EDC ท่ีจ่ายตั้งแต่ 1 พ.ย. 2559 – 31 ธ.ค. 2564

1) PIT ซึ่งมีเงินได้ ม. 40 (5) – (8) รวมกันไม่เกิน 

30 ล้านบาทในปีภาษีที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษี

2) CIT มีทุนท่ีช าระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และ

มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ

ไม่เกิน 30 ล้านบาท ในรอบฯ ท่ีใช้สิทธิยกเว้นภาษี

พ.ร.ฎ. # 640



 ผู้จ่ายเงนิ : บริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคล / นิตบุิคคลอ่ืน ซ่ึงเป็นผู้ซ้ือข้าวและ
เป็นผู้ส่งออก ( ไม่รวมกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์)  มีหน้าที่
หักภาษีเงนิได้ ณ ทีจ่่าย

 ผู้รับเงนิ : 
1. ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา หักในอตัราร้อยละ 0.5 

(ตั้งแต่วนัที ่1 มิ.ย. 2560 เป็นต้นไป)
2. บริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคล หักในอตัราร้อยละ 0.5 (ตั้งแต่

วนัที ่2 พ.ค. 2560 เป็นต้นไป )
 ข้าว หมายความว่า ข้าวสาร ปลายข้าว ข้าวกล้อง ปลายข้าวกล้อง ข้าวน่ึงและ

ปลายข้าวน่ึง ทั้งนี ้ไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียว

ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ค่าซ้ือข้าวท.ป. 
281/2560ฯ



 ยกเลกิการยกเว้น VAT , SBT , STD  ตั้งแต่วนัที ่24 พ.ค. 2560
 Vat 
 การจดทะเบยีน

- ยืน่แบบ ภ.พ. 01 ณ สส. ในเขตทอ้งท่ีท่ีเป็นท่ีตั้งสถานประกอบการ
(มีสถานประกอบการหลายแห่ง ระบุใหค้รบทุกแห่ง ยืน่ทอ้งท่ี สนญ.)

- ตอ้งท าภายในวนัท่ี 24 พ.ค. 2560 ไม่วา่ยืน่ท่ี สส. / ระบบเครือข่าย Netฯ
- ฝากแบบก่อนวนัท่ี 24 พ.ค. 2560 ได้

ภาระภาษีของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์

พ.ร.ฎ.# 608 

,609,610



 ยกเลกิการยกเว้น VAT , SBT , STD  ตั้งแต่วนัที ่24 พ.ค. 2560
 Vat 
 ภาษขีาย - การขายสินค้า Tax Point เกดิเม่ือ ส่งมอบสินค้า เว้นแต่

มีการโอนกรรมสิทธ์ิสินค้า/ ออก Tax inv. ก่อนส่งมอบสินค้า  
ความรับผดิเกดิขึน้ตามส่วนของการกระท าน้ันๆ ด้วย ตาม 
ม. 78(1) 

- กรณกีารให้บริการ Tax Point เกดิเม่ือ ได้รับช าระค่าบริการ 
เว้นแต่ ได้ออก Tax inv./ใช้บริการโดยตนเองหรือบุคคลอ่ืน
ก่อนได้รับช าระค่าบริการ ให้ถือว่า ความรับผดิเกดิขึน้ตามส่วน
ของการกระท าน้ันๆ ด้วย ตาม ม. 78/1 (1) 

ภาระภาษีของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์

พ.ร.ฎ.# 608 

,609,610

ตอ่



 ยกเลกิการยกเว้น VAT , SBT , STD  ตั้งแต่วนัที ่24 พ.ค. 2560
 Vat 
 ภาษซ้ืีอ - กรณีซ้ือสินค้า/รับบริการ ได้รับ Tax inv. ก่อนวนัที่ 24 พ.ค. 2560 

น ามาเป็นภาษีซ้ือไม่ได้
- กรณีซ้ือสินค้า/รับบริการก่อนวันที่ 24 พ.ค. 2560 แต่ได้รับ  Tax inv. 
ลงวนัที่ตั้งแต่วนัที ่24 พ.ค. 2560 น ามาเป็นภาษีซ้ือได้

- กรณีรับบริการตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2560 แต่ได้รับ  Tax inv. 
ลงวนัที่ก่อนวันที ่24 พ.ค. 2560 น ามาเป็นภาษซ้ืีอไม่ได้

 เฉลีย่ภาษซ้ืีอ  ตามหลกัเกณฑ์ ประกาศ Vat # 29 ลว. 9 ม.ีค. 2535
- ปี พ.ศ. 2560 ปีแรกทีม่ีรายได้ Vat และ Non Vat
- ไม่สามารถแยกได้ชัดเจนว่าเป็นภาษีซ้ือของกจิการ Vat หรือ Non vat

ภาระภาษีของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์

พ.ร.ฎ.# 608 

,609,610

ตอ่



 ยกเลกิการยกเว้น VAT , SBT , STD  ตั้งแต่วนัที ่24 พ.ค. 2560
 Sbt

ส าหรับการประกอบกจิการเยีย่งธนาคารพาณชิย์/ การขายอสังหาริมทรัพย์ 
เป็นทางค้าหาก าไร ตั้งแต่วนัที่ 24 พ.ค. 2560 

 Std
เสียอากรแสตมป์ตามบัญชีอตัราอากรแสตมป์ ส าหรับตราสารทีไ่ด้กระท าตั้งแต่
วนัที่  24 พ.ค. 2560 เป็นต้นไป

ภาระภาษีของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์

พ.ร.ฎ.# 608 

,609,610

ตอ่



มาตรา 79

ฐานภาษีส าหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการ ได้แก่ 
มูลค่าทั้งหมดท่ีได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้า
หรือการให้บริการ
มูลค่าของฐานภาษีไม่ให้รวมถึง

1. ส่วนลดหรือค่าลดหย่อน ท่ีให้ในขณะขายสินค้าหรือ
ให้บริการ โดยได้แสดงส่วนลดหรือค่าลดหย่อนไว้ใน
ใบก ากับภาษีในแต่ละครั้งท่ีออกแล้ว

2. ค่าชดเชยหรือเงินอุดหนุนตามที่อธิบดีก าหนด
3. ภาษีขาย
4. ค่าตอบแทนที่มีลักษณะ และเง่ือนไขตามท่ีอธิบดีก าหนด



ประกาศ VAT # 40

o มูลค่าทองรูปพรรณที่ขายเป็นจ านวนเท่ากับ
ราคาทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองค าประกาศรับซื้อคนื
ในวันที่ขายทองรูปพรรณ 

o มูลค่าของทองรูปพรรณที่ขายซึง่ผู้ขายฝากใชส้ทิธิไถ่
ภายในเวลาที่ก าหนด

1) เป็นจ านวนเท่ากับราคาขายฝาก 
2) กรณไีม่มีการก าหนดราคาขายฝาก ให้มีจ านวนเท่ากับ 

85% ของราคาขาย
 เฉพาะผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการ

ขายทองรูปพรรณซึ่งมีใบอนุญาตค้าของเก่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการค้าของเก่า  



สวสัดี


